
 پيدايش

 

 کتاب پيدايش 
 معّرفی کتاب 

آتاب پيدايش شرح آفرينش جهان، خلقت انسان، آغاز گناه و رنج و درد در جهان و نيز گفت وگوی خدا با آدميان                        
 : آتاب پيدايش دارای دو بخش عمده است. است
اريخ نژادهای اولئه انسان، داستان زندگی آدم و حوا، قائن، نوح و توفان و                  آفرينش جهان و ت     ١١-١ فصلهای   -١

 . ُبرج بابل
ابتدای آنها حضرت ابراهيم است آه به خاطر ايمان           .   تاريخ آباء و اجداد اولئه قوم  اسرائيل          ٥٠-١٢ فصلهای    -٢

اق و نوه اش يعقوب است      سپس داستان زندگی پسرش اسح     .  برجسته و اطاعت از خدا بسيار مشهور و معظم است             
سپس توّجه خاص به    .  ناميده شد و دوازده پسر او آه بنيانگذاران دوازده طايفٔه اسرائيل بودند              »  اسرائيل«آه بعدها   

 . يوسف پسر آوچک يعقوب دارد و حوادثی آه سبب شد يعقوب و تمام خانواده اش به مصر آوچ آنند
در ابتدا بيان    .  خن می گويد، اولين شرح کارهای خدا نيز هست          آتاب پيدايش ضمن اينكه دربارٔه زندگی مردم س          

می کند آه خدا چگونه جهان را آفريد و در پايان شرح وعدٔه خداست، مبنی بر اينكه او به مردم توّجه دارد و از آنها                          
اوری و  او آسانی را آه آارهای خالف می کنند د          .  شخصّيت اولئه آتاب، خود خداست      .  حمايت و پشتيبانی می آند    

مجازات می کند و آسانی را آه اوامر او را انجام می دهند راهنمايی و آمک می نمايد و وقايع تاريخ آنها را رهبری                       
 . اين آتاب داستان ايمان مردم و عكس العمل خدا برای زنده نگاه داشتن آن ايمان می باشد. می آنند

 تقسيم بندی آتاب 
  ٢٥:٢-١:١آفرينش جهان و انسان 

  ٢٤-١:٣ گناه و رنج و درد آغاز
  ٣٢:٥-١:٤از آدم تا نوح 
  ٣٢:١٠-١:٦نوح و توفان 

  ٩-١:١١ُبرج بابل 
  ٣٢-١٠:١١از سام تا ابراهيم 

  ٢٩:٣٥-١:١٢پدران قوم، ابراهيم، اسحاق، يعقوب 
  ٤٣-١:٣٦نسل عيسو 

  ٢٨:٤٥-١:٣٧يوسف و برادرانش 
  ٢٦:٥٠-١:٤٦بنی اسرائيل در مصر 

١   
 ن آفرينش  جها

همه جا آب بود و تاريكی آن را پوشانده  بود        .  زمين خالی و بدون  شكل  بود     ٢.  در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد       ١
خدا از ديدن روشنايی    ٤.  و روشنايی شد   »  روشنايی بشود «:  خدا فرمود ٣.  و روح  خدا بر روی آبها حرآت می آرد          

شب گذشت و  .  ا روشنايی را روز و تاريكی را شب  نام گذاشت             خد٥.  خشنود شد و روشنايی را از تاريكی جدا آرد             
 . صبح  فرا رسيد، اين  بود روز اول

خدا فلک  را ساخت و آبهای زير فلک  را از               ٧»  .فلکی  ساخته شود تا آبها را از يكديگر جدا آند              «:  خدا فرمود ٦
  .  فرا رسيد، اين بود روز دومشب گذشت و صبح . خدا فلک را آسمان  ناميد٨. آبهای باالی فلک  جدا آرد

خدا خشكی را زمين    ١٠.  و چنان  شد  »  آبهای زير آسمان در يک  جا جمع شوند تا خشكی ظاهر گردد           «:  خدا فرمود ٩
سپس خدا ١١.  خدا از ديدن آنچه  انجام شده  بود، خشنود شد           .   ناميد و آبها را آه  در يک  جا جمع  بودند دريا نام گذاشت                 

پس  زمين  ١٢.  و چنين شد »  مه  نوع گياه بروياند، گياهانی آه  دانه بياورند و گياهانی آه ميوه بياورند              زمين  ه «:  فرمود
شب گذشت  و صبح  فرا رسيد، اين بود روز         ١٣.   همه  نوع گياه  رويانيد و خدا از ديدن  آنچه انجام  شده  بود، خشنود شد                 

 . سوم
ان به  وجود آيند تا روز را از شب جدا آنند و روزها، سالها و                        اجرام نورانی در آسم   «:  بعد از آن خدا فرمود     ١٤

 ، خدا دو     پس  از آن    ١٦.  و چنين  شد    »  .آنها در آسمان بدرخشند تا بر زمين  روشنايی دهند              ١٥.  فصلها را نشان دهند    
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همچنين  .   ، يكی خورشيد برای سلطنت در روز و يكی ماه  برای سلطنت در شب                                 جرم نورانی بزرگ ساخت      
و بر روز و شب  سلطنت نمايند و            ١٨آنها را در آسمان  قرار داد تا بر زمين روشنايی دهند                    ١٧ .  رگان را ساخت  ستا

شب گذشت  و صبح فرا رسيد، اين  بود         ١٩.  خدا، از ديدن آنچه  شده بود، خشنود شد        .  روشنايی را از تاريكی جدا آنند        
  . روز چهارم

 ، خدا    پس٢١»  .جانوران  و آسمان  از انواع  پرندگان  ُپر شوند                          آبها از انواع        «:  پس  از آن خدا فرمود           ٢٠
خدا از ديدن آنچه   .  جانداران بزرگ دريايی و همٔه جانورانی آه  در آب  زندگی می آنند و تمام  پرندگان  آسمان را آفريد                 

: زند و به  پرندگان فرمود    و همٔه آنها را برآت داد و فرمود تا بارور شوند و دريا را ُپر سا                    ٢٢ آرده  بود، خشنود شد      
  . شب  گذشت و صبح  فرا رسيد، اين  بود روز پنجم٢٣» .بارور  و آثير شويد«

. و چنين  شد   »   ، بزرگ و آوچک  زمين  همه نوع حيوانات به وجود آورد، اهلی و وحشی        «:   ، خدا فرمود  بعد از آن  ٢٤
 . ، خشنود شدپس خدا، همٔه آنها را ساخت  و از ديدن  آنچه انجام شده بود٢٥

ايشان مثل ما و شبيه ما باشند و بر ماهيان دريا و پرندگان  آسمان  و              .  اينک انسان را بسازيم «:  پس  از آن خدا فرمود   ٢٦
. پس  خدا انسان  را شبيه خود آفريد         ٢٧»  . ، بزرگ و آوچک و بر تمام  زمين حكومت آنند         همٔه حيوانات اهلی و وحشی     

نسل شما در تمام زمين  زندگی آند و       .  بارور و آثير شويد   «:  آنها را برآت  داد و فرمود      ٢٨.  ايشان  را زن و مرد آفريد     
هر نوع  گياهی    ٢٩ .  من شما را بر ماهيان و پرندگان  و تمام حيوانات  وحشی می گمارم               .  آن را تحت تسّلط خود درآورد   

اّما هر نوع  علف  سبز را    ٣٠.  ده آرده ام  تا بخوريد  آه غّالت و دانه بياورد و هر نوع گياهی آه ميوه  بياورد برای شما آما           
خدا از ديدن  تمام آارهايی آه انجام شده بود، بسيار      ٣١.  و چنين  شد  »   .برای خوراک تمام  حيوانات و پرندگان آماده  آرده ام     

  . اين بود روز ششم. شب گذشت و صبح  فرا رسيد . خشنود گشت

٢  
او، ٣.  در روز هفتم خدا آار آفرينش را تمام آرد و از آن  دست  آشيد             ٢.   زمين تمام گرديد به  اين ترتيب  تمام آسمانها و   ١

روز هفتم  را مبارک خواند و آن را برای خود اختصاص  داد، زيرا در آن روز آار آفرينش را تمام آرد و از                                            
  . اين چگونگی آفرينش آسمانها و زمين است٤. آن دست آشيد

هيچ  گياه  يا علف سبزی در روی زمين  نبود زيرا خداوند هنوز باران  بر              ٥ ،   زمين را ساخت  وقتی خداوند آسمانها و   
 . اّما آب از زير زمين  باال می آمد و زمين را سيراب می آرد٦. زمين نبارانيده  بود و آسی نبود آه در زمين  زراعت  آند

 آفرينش آدم 
و از آن  آدم را ساخت و در بينی او روح  حيات دميد و او                           پس از آن  خداوند مقداری خاک  از زمين برداشت               ٧

 . يک موجود زنده گرديد

 باغ  عدن 
خداوند ٩ .  خداوند باغی در عدن آه در طرف  مشرق  است درست  آرد و آدم را آه  ساخته بود در آنجا گذاشت                                ٨

 درخت شناخت خوب  و بد را در وسط         همه نوع درختان  زيبا و ميوه دار در آن باغ  رويانيد و درخت  حيات و همچنين                
 .  باغ قرار داد

نهر اول، پيشون    ١١.  رودخانه ای از عدن می گذشت و باغ  را سيراب می آرد و از آنجا به چهار نهر تقسيم می شد                   ١٠
در اين  سرزمين  طالی خالص  و عطر گران قيمت  و سنگ عقيق  وجود                   ١٢.  است که سرزمين حويله را دور می زند       

نهر سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد و        ١٤.   ، جيحون است که سرزمين  آوش را دور می زند       نهر دّوم ١٣.  دارد
  .  ، فرات استنهر چهارم

: خداوند به  آدم فرمود   ١٦.  سپس خداوند آدم  را در باغ عدن گذاشت تا در آن  زراعت آند و آن  را نگه داری نمايد                        ١٥
اّما هرگز از ميؤه درخت شناخت خوب و بد نخور زيرا اگر از آن             ١٧ .  رختان  باغ بخوری اجازه  داری از ميؤه تمام  د     «

 » . بخوری در همان روز خواهی مرد

 آفرينش  زن 
بهتر است  يک  همدمِ مناسب برای او بسازم  تا او را آمک              .  خوب  نيست  آه آدم تنها زندگی آند      «:  خداوند فرمود ١٨
يوانات و پرندگان را از خاک  زمين ساخت  و نزد آدم آورد تا ببيند آدم چه  نامی بر آنها                           پس  خداوند، تمام ح    ١٩»  . آند

بنابراين  آدم تمام  پرندگان  و حيوانات  را نامگذاری ٢٠. خواهد گذاشت و هر نامی آه آدم بر آنها گذاشت، همان نام آنها شد  
 . تواند او را آمک آندآرد، ولی هيچ يک  از آنها همدم  مناسبی برای آدم نبود آه ب

پس  خداوند، آدم  را به  خواب  عميقی فرو برد و وقتی او در خواب بود يكی از دنده هايش را برداشت  و جای آن را                 ٢١
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  : آدم گفت٢٣. سپس  از آن دنده  زن  را ساخت  و او را نزد آدم آورد٢٢ . به  هم پيوست
  . اين  مانند خود من  است«

  . انهايم و قسمتی از بدنماستخوانی از استخو
 » . ، زيرا از انسان  گرفته شدنام  او نساء است
 . به  همين  دليل مرد پدر و مادر خود را ترک می آند و با زن خود زندگی می آند و هر دو يک تن می شوند٢٤

 . آدم  و زنش  هر  دو برهنه بودند و اين را شرم آور نمی دانستند٢٥

٣   
 نافرمانی انسان 

آيا واقعًا خدا به  شما گفته است که  از          «:  مار آه از تمام حيواناتی آه خداوند ساخته بود حيله گرتر بود، از زن پرسيد         ١
 » هيچ يک از ميوه های درختهای  باغ  نخوريد؟

 . باغ  است به  غيراز ميؤه درختی آه در وسط          ٣ما اجازه  داريم از ميؤه تمام درختهای  باغ  بخوريم         «:  زن جواب  داد ٢
 » .خدا به  ما گفته است که  از ميؤه آن  درخت  نخوريد و حّتی آن را لمس نكنيد مبادا بميريد

خدا اين  را گفت  زيرا می داند وقتی از آن  بخوريد شما هم            ٥.  شما نخواهيد مرد   .  اين  درست  نيست  «:  مار جواب داد ٤
 »  .  چيز بد است مثل او خواهيد شد و خواهيد دانست چه چيز خوب و چه

همچنين فكر آرد چقدر        .  زن نگاه  آرد و ديد آن  درخت بسيار زيبا و ميؤه آن برای خوردن  خوب  است                                        ٦
٧.  همچنين  به  شوهر خود نيز داد و او هم خورد               .  بنابراين از ميؤه آن  درخت آند و خورد         .  خوب است آه دانا بشود 

پس  برگهای درخت انجير را به هم  دوخته          .   شد و فهميدند آه  برهنه  هستند       همين آه آن  را خوردند به آنها دانشی داده         
 .  خود را با آن پوشاندند

اّما خداوند آدم را صدا     ٩.  پس  خود را پشت درختان پنهان آردند      .  عصر آن روز شنيدند خداوند در باغ راه  می رود         ٨
را در باغ  شنيدم ترسيدم و پنهان شدم زيرا برهنه          چون  صدای تو      «:  آدم جواب  داد  ١٠»  آجا هستی؟  «:  آرد و فرمود    

 »  . هستم
 »  ؟ ؟ آيا از ميؤه درختی آه  به تو گفتم نبايد از آن بخوری خوردیچه  آسی به  تو گفت  برهنه  هستی«: خدا پرسيد١١
 »  .اين  زنی آه  تو اينجا نزد من گذاشتی آن ميوه را به من  داد و من  خوردم« : آدم گفت١٢
 »  .مار مرا فريب داد آه از آن  خوردم«: زن جواب  داد»  ؟چرا اين آار را آردی«: خداوند از زن  پرسيد١٣

 داوری خدا 
بر روی شكمت راه خواهی  . چون اين آار را آردی از همٔه حيوانات ملعون تر هستی  «:  سپس  خداوند به  مار فرمود    ١٤

نسل  او و نسل  تو هميشه  دشمن           .  در بين  تو و زن آينه می گذارم       ١٥.  رفت  و در تمام مّدت عمرت  خاک خواهی خورد       
 » .او سر تو را خواهد آوبيد و تو پاشنٔه او را خواهی گزيد.  هم خواهند بود

اشتياق تو    .  درد و زحمت  تو را در اّيام  حاملگی و در وقت زاييدن بسيار زياد می آنم                               «:  و به زن  فرمود    ١٦
 »  .او بر تو تسّلط خواهد داشتبه شوهرت  خواهد بود و 

به خاطر اين آار،  .  ، خوردیتو به حرف زنت گوش  دادی و ميوه ای را آه به  تو گفته  بودم  نخوری«: و به آدم  فرمود١٧
زمين  خار و   ١٨.  زمين  لعنت شد و تو بايد در تمام مّدت  زندگی با سختی آار آنی تا از زمين  خوراک به دست  بياوری                    

با زحمت و عرق پيشانی از زمين خوراک  به        ١٩.   هرزه خواهد رويانيد و تو گياهان  صحرا را خواهی خورد              علفهای
تو از خاک  هستی و                .   ، خاآی آه از آن به وجود آمدی                      دست خواهی آورد تا روزی آه  به خاک برگردی                 

 » .دوباره خاک خواهی شد
خداوند از پوست حيوانات  برای آدم و زنش لباس        ٢١ .   انسانهاستآدم اسم زن خود را حوا گذاشت  چون او مادر تمام           ٢٠

 .  تهّيه آرد و به  آنها پوشانيد

 اخراج آدم و حوا از باغ عدن 
مبادا از درخت حيات نيز     .  حال آدم مثل  ما شده و می داند چه  چيز خوب و چه  چيز بد است                   «:  پس خداوند فرمود ٢٢

بنابراين  خداوند او را از باغ عدن  بيرون آرد تا در روی زمين آه از آن به وجود         ٢٣»  .بخورد و برای هميشه  زنده بماند    
خداوند، آدم را از باغ  عدن بيرون آرد و  فرشتگان نگهبانی در طرف شرق               ٢٤.  آمده  بود به آار زراعت  مشغول  شود        

 تا آسی نتواند به  درخت  حيات نزديک         باغ عدن گذاشت  و شمشير آتشينی آه  به  هر  طرف می چرخيد در آنجا قرار داد            
 .  شود
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٤   
 قائن  و هابيل 

خداوند پسری به من  بخشيده       « :  حوا گفت .  پس  از آن آدم  با زنش  حوا همخواب  شد و او آبستن  شده پسری زاييد                  ١
 .  هابيل گذاشت  حوا بار ديگر آبستن شد و پسری زاييد و اسم  او را                          ٢ .  بنابراين  اسم  او را قائن گذاشت          »   . است

٤.  پس از مّدتی قائن مقداری از محصول خود را به  عنوان هديه  نزد خدا آورد                      ٣.  هابيل چوپان و قائن  آشاورز شد      

خداوند از  .  هابيل هم  اولين  برٔه گّلٔه خود را آورد و قربانی آرد و بهترين  قسمت  آن  را به  عنوان هديه به خدا تقديم  نمود                    
قائن از اين بابت  خشمگين  شد و سر خود را به  زير            .  اّما قائن و هدئه او را قبول نكرد      ٥ ،  خشنود گشت هابيل و هدئه او    

اگر رفتار تو خوب بود،      ٧ ؟  چرا خشمگين  شدی و سر خود را به  زير انداختی                 «:  خداوند به  قائن فرمود   ٦ .  انداخت
اّما تو بايد   .  در آمين توست و می خواهد بر تو مسّلط گردد      ولی اگر خوب نباشد، گناه نزديک در،     .  قربانی تو قبول می شد  

 »  .او را مغلوب آنی
وقتی در مزرعه  بودند، قائن  به  برادرش حمله آرد        »   .بيا با هم به مزرعه  برويم   « :  بعد، قائن  به  برادرش هابيل  گفت    ٨

  . و او را آشت
 »  ؟مگر من  نگهبان برادرم هستم . نمی دانم«: اب  داداو جو»  ؟برادرت  هابيل آجاست«: خداوند از قائن پرسيد٩
 ، اآلن در روی زمين   ١١.   ؟ خون برادرت از زمين برای انتقام نزد من فرياد می آند       چه آار آرده ای «:  خداوند فرمود ١٠

 زمين   ،وقتی زراعت آنی ١٢.  ملعون شده ای و زمين دهان  خود را باز آرده تا خون برادرت را آه تو ريختی، بنوشد                     
 » . ديگر برای تو محصول  نخواهد آورد و تو در روی زمين پريشان و آواره خواهی بود

تو مرا از آار زمين  و        ١٤ .  مجازات من بيشتر از آن است که بتوانم آن را تحّمل  آنم          «:  قائن به  خداوند عرض  آرد    ١٣
»  .م بود و هرآه مرا پيدا آند، مرا خواهد آشت         من  در جهان آواره  و بی خانمان  خواه        .  از حضور خود بيرون آرده ای    

پس خداوند نشانه ای بر     »   ، اگر آسی تو را بكشد، هفت برابر از او انتقام گرفته  خواهد شد                        نه«:  خداوند فرمود  ١٥
 قائن  از حضور خداوند رفت  و در سرزمينی به  نام  سرگردان آه  در                ١٦.  قائن گذاشت تا هرآه او را ببيند، او را نكشد        

 .  ، ساآن  شدشرق عدن است

 فرزندان قائن  
 ،  ، خنوخ قائن شهری بنا آرد و آن را به نام پسرش          .  قائن  و زنش دارای پسری شدند و اسم  او را خنوخ گذاشتند               ١٧

محويائيل دارای .  عيراد، پدر محويائيل  بود     .  خنوخ صاحب  پسری شد و اسم  او را عيراد گذاشت            ١٨.  نامگذاری آرد 
 ، عاده٢٠ .  لمک دو زن داشت به نام عاده و ظّله     ١٩.  متوشائيل  پدر لمک بود        .  آه اسم او را متوشائيل گذاشت     پسری شد      

٢٢.   ، جّد نوازندگان چنگ  و نی بود        برادر او يوبال   ٢١.  يابال را به دنيا آورد و يابال  جّد چادرنشينان  و گّله داران بود              

 .  ، نعمه  بودوع اسباب برنزی و آهنی بود و خواهر توبل قائن ، توبل قائن را زاييد آه سازندٔه هر نظّله
  : لمک به زنان خود گفت٢٣

 . به حرفهای من گوش  آنيد«
  . من مرد جوانی را آه  به  من حمله آرده بود، آشتم

 اگر قرار است کسی که قائن را بكشد، هفت برابر از او انتقام گرفته  شود، ٢٤
 » .تاد و هفت  مرتبه از او انتقام گرفته  خواهد شدپس  کسی  که  مرا بكشد، هف

 شيث و انوش 
پس اسم  او را      »   . ، پسری به من داده است     خدا به جای هابيل     « :  آدم گفت.  آدم و زنش صاحب پسر ديگری شدند          ٢٥

  خداوند را    و از اين موقع بود آه مردم پرستش  نام        .  شيث دارای پسری شد آه اسم او را انوش  گذاشت           ٢٦ .  شيث گذاشت
 . آغاز آردند

٥   
 فرزندان آدم 

 ) ٤-١:١اول تواريخ (
ايشان  را زن و     ٢.   وقتی خدا، انسان را خلق آرد، ايشان را شبيه  خود آفريد           .  اسامی فرزندان  آدم از اين  قرار است       ١

شد صاحب  پسری شد آه        وقتی آدم صد و سی ساله           ٣ .  و آنان را برآت  داد و اسم آنها را انسان گذاشت             .  مرد  آفريد 



 پيدايش

 

بعد از آن  آدم  هشتصد سال ديگر زندگی آرد و دارای پسران و دختران                   ٤ .  اسم او را شيث  گذاشت     .   شكل خودش  بود 
 . او در نهصد و سی سالگی مرد٥.  ديگری شد

آرد و دارای   بعد از آن هشتصد و هفت  سال ديگر زندگی        ٧.  وقتی شيث صد و پنج ساله  بود، پسرش انوش به دنيا آمد       ٦
 . او در نهصد و دوازده سالگی مرد٨. پسران  و دختران ديگر شد

بعد از آن  هشتصد و پانزده  سال  ديگر زندگی آرد و دارای               ١٠.  وقتی انوش  نود ساله شد، پسرش قينان  به  دنيا آمد         ٩
 . او در نهصد و پنج  سالگی مرد١١. پسران  و دختران  ديگر شد

بعد از آن هشتصد و چهل سال ديگر زندگی آرد و دارای             ١٣.   بود آه  پسرش  مهلئيل به دنيا آمد          ، هفتاد ساله   قينان١٢
 . او در نهصد و ده سالگی مرد١٤. پسران  و دختران ديگر شد

بعد از آن هشتصد و سی سال ديگر زندگی آرد و               ١٦.   ، شصت  و پنج ساله بود آه پسرش يارد به دنيا آمد             مهلئيل١٥
 . او در هشتصد و نود و پنج  سالگی مرد١٧. دختران ديگر شددارای پسران و 

بعد از آن هشتصد سال ديگر زندگی آرد و           ١٩.  يارد، صد و شصت و دو ساله  بود آه پسرش  خنوخ به دنيا آمد                   ١٨
 . او در نهصد و شصت و دو سالگی مرد٢٠. دارای پسران  و دختران  ديگر شد

 ، خنوخ سيصد سال  ديگر زندگی آرد       بعد از آن  ٢٢.  سرش  متوشالح به دنيا آمد     ، شصت و پنج  ساله  بود آه  پ       خنوخ٢١
و تا سيصد و شصت  و پنج سالگی        ٢٤-٢٣او دارای پسران  و دختران  ديگر شد،          .  و هميشه رابطٔه نزديكی با خدا داشت      

 . خدا او را برد ، زندگی آرد و بعد از آن  ناپديد شد، چونکه  درحالی که  رابطٔه  نزديكی با خدا داشت
بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال ديگر           ٢٦.   ، صد و هشتاد و هفت ساله بود آه  پسرش لمک به دنيا آمد             متوشالح٢٥

 . او در نهصد و شصت و نه  سالگی مرد٢٧. زندگی آرد و دارای پسران  و دختران ديگر شد
اين  پسر، ما را از سختی آار        « :  لمک گفت٢٩.  ا آمد  ، صد و هشتاد و دو ساله بود آه  پسری برای او به دني               لمک٢٨

لمک ٣٠ .   ، اسم  او را نوح  گذاشت     بنابراين»   . ، آرام خواهد ساخت  زراعت  در روی زمينی آه خداوند آن را لعنت  آرده         
د و  او در سن هفتص   ٣١.   بعد از آن  پانصد و نود و پنج  سال  ديگر زندگی آرد و دارای پسران و دختران  ديگر شد                            

 . هفتاد و هفت سالگی مرد
  .  ، حام و يافثبعد از آنکه نوح  پانصد ساله شد، صاحب سه پسر گرديد، به نامهای سام٣٢

٦   
 شرارت انسان 

پسران  خدا، ديدند آه  دختران آدميان  چقدر زيبا       ٢وقتی تعداد آدميان  در روی زمين  زياد شد و دختران متوّلد شدند،             ١
روح من  برای هميشه در     «:  سپس خداوند فرمود  ٣.   را آه دوست  داشتند، به همسری خود گرفتند           پس هر آدام  .  هستند

در آن  روزها و بعد     ٤»  .از اين  به  بعد، طول  عمر او يک صد و بيست سال خواهد بود            .  انسان  فانی، باقی نخواهد ماند    
وجود آمدند آه  دالوران بزرگ و مشهوری در زمان        ، مردان  قوی هيكلی از نسل دختران آدميان  و پسران  خدا به           از آن 

 .  قديم شدند
از اينكه  ٦ ،   ، شرير شده اند و تمام افكار آنها فكرهای گناه آلود است        وقتی خداوند ديد آه چگونه  تمام مردم  روی زمين      ٥

 اين  مردم و چهارپايان  و    من  «:  پس  فرمود ٧.   انسان را آفريده  و در روی زمين گذاشته بود، متأسف  و بسيار غمگين شد           
اّما خداوند از   ٨»   . ، متأسف  هستم  زيرا از اينکه  آنها را آفريده ام     .  خزندگان و پرندگانی را آه آفريده ام،  نابود خواهم آرد      

 . نوح  راضی بود

  نوح 
او در زمان خود مردی     .   ، حام و يافث   نوح  سه  پسر داشت  به  نامهای سام        :  داستان زندگی نوح  از اين  قرار بود       ١٠-٩

اّما تمام مردم در حضور خدا گناهكار بودند و ظلم و ستم همه جا         ١١ .  عادل و پرهيزآار بود و هميشه  با خدا ارتباط  داشت        
 . خدا ديد آه مردم زمين فاسد شده اند و همه راه فساد پيش گرفته اند١٢. را ُپر آرده بود

 ، بنابراين  چون  ظلم  و فساد آنها دنيا را ُپر آرده  است            .    بشر را از بين  ببرم      تصميم گرفته ام«:  خدا به  نوح  فرمود   ١٣
 .  من  ايشان را همراه با زمين نابود خواهم آرد

داخل و خارج آن را با قير      .  تو برای خودت  يک  آشتی از چوب  درخت  سرو بساز آه چندين اتاق  داشته  باشد                     «١٤
١٦.  درازای آن  صد و پنجاه متر، پهنای آن بيست  و پنج متر و ارتفاع آن  پانزده  متر                 :  زآن  را اين طور بسا    ١٥ .  بپوشان

آشتی را طوری بساز آه        .  پنجره ای هم  نزديک  سقف  در حدود نيم متر بساز و در آشتی را در آنار آن قرار بده                         
 .  دارای سه  طبقه  باشد



 پيدايش

 

اد تا همٔه جانداران  هالک گردند و هرچه  بر روی زمين  است                 من  توفان و باران  شديد بر زمين  خواهم  فرست           «١٧
از تمام  ٢٠-١٩ .  تو به اّتفاق  پسرانت و همسرت  و عروسهايت  به  آشتی داخل  می شوی            .  اّما با تو پيمان  می بندم    ١٨.   بميرد

 .  ببر تا آنها را زنده  نگاه داری        ، چهارپايان  و خزندگان  يک  جفت  نر و ماده با خودت  به آشتی             حيوانات  يعنی پرندگان  
 . نوح هرچه  خدا به  او دستور داده  بود، انجام  داد٢٢» .از هر نوع  غذا برای خودت و برای آنها با خود بردار٢١

٧   
 توفان 
زيرا در اين  زمان فقط  تو در حضور                 .  تو با تمام  اهل خانه ات به  آشتی داخل شو             «:  خداوند به  نوح  فرمود        ١
از تمام چهارپايان پاک  از هر آدام  هفت  نر و هفت  ماده  و از چهارپايان  ناپاک از هر آدام يک                     ٢ .  پرهيزآار هستی من 

و از پرندگان  آسمان  نيز از هرآدام هفت  نر و هفت ماده  با خودت بردار تا از هر آدام نسلی روی                             ٣ نر و يک  ماده      
 مّدت  چهل  شبانه روز باران  می بارانم و هر جانداری را آه آفريده ام از                   زيرا من هفت  روز ديگر      ٤.  زمين باقی بماند  

 . نوح هرچه خداوند به  او دستور داده  بود، انجام  داد٥»  .روی زمين  نابود می آنم
ن او با زنش  و پسرهايش  و عروس هايش  به  داخل  آشتی رفتند تا از توفا              ٧.  وقتی توفان  آمد، نوح ششصد ساله  بود     ٦

همان طوری آه خدا به  نوح  دستور داده بود، از تمام چهارپايان  پاک و ناپاک  و پرندگان و                                              ٨.   رهايی يابند    
  .  ، روی زمين  را گرفتپس  از هفت  روز آب١٠. با نوح  به  داخل آشتی رفتند٩ ، خزندگان يک جفت  نر و ماده

 ، تمام  چشمه های عظيم در زير زمين  شكافته  شد و همٔه           مدر ششصدمين سال  زندگی نوح در روز هفدهم از ماه  دو        ١١
در همان روز، همان طور آه  خدا دستور داده         ١٣.  و مّدت  چهل  شبانه روز باران می باريد     ١٢روزنه های آسمان  باز شد      
ن و خزندگان  و    و انواع حيوانات  يعنی چهارپايا    ١٤ ، حام و يافث و همسر نوح و عروس هايش         بود، نوح  و پسرانش  سام      

دو به دو نر و ماده با نوح  داخل آشتی شدند و خداوند در آشتی را پشت  سر                   ١٦-١٥ ،  پرندگان  و مرغان و همٔه بالداران     
  . ايشان  بست

مّدت  چهل  روز باران  مانند سيل  بر روی زمين  می باريد و آب  زيادتر می شد به طوری آه آشتی از زمين  بلند                         ١٧
آب از روی زمين  باال می آمد و زورآورتر می شد          ١٩.  ه قدری زياد شد آه  آشتی بر روی آب به حرآت آمد         آب  ب ١٨.  شد

هر ٢١.  و به  اندازٔه هفت متر از آوهها باالتر رفت  و همه چيز را پوشانيد              ٢٠.  تا اينكه  آب  تمام آوههای بلند را پوشانيد       
هر ٢٢.   ، همه  مردند   ، چهارپايان و خزندگان  و تمام مردم    م  پرندگان جنبنده ای آه  در روی زمين حرآت  می آرد يعنی تما       

 ، چهارپايان و   خدا هر موجودی را آه  در روی زمين بود يعنی انسان                      ٢٣.  جانداری آه  در روی زمين بود مرد            
  صد و پنجاه  روز     آب٢٤.  فقط نوح با هرچه در آشتی با او بود باقی ماند        .   ، همه را نابود آرد   خزندگان  و پرندگان آسمان  
 . روی زمين را پوشانده  بود

٨   
 آرامش  بعد از توفان 

پس  بادی بر روی زمين  فرستاد و آب          .  خدا نوح  و تمام حيواناتی را آه با او در آشتی بودند فراموش  نكرده  بود                ١
آب مرتب از ٣.   ديگر باران  نباريد   چشمه های عظيم زيرزمين  و روزنه های آسمان  بسته  شد و        ٢ .   رفته رفته  پايين می رفت 

در روز هفدهم ماه هفتم آشتی بر روی آوههای آرارات        ٤ .  روی زمين َآم می شد و بعد از صد و پنجاه روز فرو نشست           
 . آب  تا ماه دهم  رفته رفته آم  می شد تا اينكه در روز اول  ماه  دهم قّله های آوهها ظاهر شدند٥ .  نشست

آالغ سياه بيرون رفت  و ديگر   .  و آالغ  سياهی را بيرون  فرستاد      ٧وح پنجرٔه آشتی را باز آرد،       بعد از چهل  روز ن     ٦
پس  نوح  آبوتری را بيرون فرستاد تا ببيند آه آيا            ٨ .  برنگشت  او همين طور در پرواز بود تا وقتی آه آب فرو نشست              

. نشستن  پيدا نكرد، چون  آب همه جا را گرفته  بود          اّما آبوتر جايی  برای       ٩آب از روی زمين  فرو نشسته است يا خير؟          
. هفت روز ديگر صبر آرد و دوباره آبوتر را رها آرد        ١٠ .  پس به آشتی برگشت و نوح  او را گرفت و در آشتی گذاشت        

نوح فهميد  .  وقت  عصر بود آه آبوتر در حالی آه يک  برگ  زيتون  تازه در منقار داشت، به  نزد نوح برگشت                                  ١١
  . اين مرتبه آبوتر به آشتی برنگشت. بعد از هفت  روز ديگر دوباره آبوتر را بيرون فرستاد١٢ . ب آم شده استآه آ

پس  نوح دريچٔه آشتی را باز     .  وقتی نوح  ششصد و يک ساله  بود در روز اول ماه اول، آب روی زمين  خشک  شد               ١٣
 .  هفتم  ماه  دوم  زمين آامًال خشک  بوددر روز بيست و١٤ . آرد و ديد زمين  در حال خشک  شدن است

تمام  حيواناتی آه  نزد تو     ١٧.  تو و زنت  و پسرهايت و عروس هايت از آشتی بيرون  بياييد         «١٦:  خدا به  نوح  فرمود   ١٥
 و  هستند، تمام پرندگان  و چهارپايان و خزندگان را هم بيرون  بياور تا در روی زمين پراآنده شوند و به فراوانی بارور                   



 پيدايش

 

 ، پرندگان  و    تمام چهارپايان١٩.  پس  نوح  و زنش  و پسرهايش  و عروس هايش از آشتی بيرون رفتند               ١٨»  .آثير گردند 
 . خزندگان هم  با جفتهای خود از آشتی خارج شدند

 ، قربانگاهی برای خداوند بنا آرد و از هر پرنده و هر حيوان  پاک يكی را به عنوان  قربانی سوختنی بر                               نوح٢٠
 ، ديگر زمين را بعد از اين« : وقتی بوی خوش قربانی به  پيشگاه  خداوند رسيد، خداوند با خود گفت    ٢١.  قربانگاه گذرانيد

ديگر همٔه حيوانات را هالک       .  زيرا خيال  دل  انسان حّتی از زمان آودآی بد است            .  به خاطر انسان لعنت  نخواهم آرد   
 ، سرما و گرما، زمستان  و تابستان و روز و شب هم                ، آشت  و زرع      دنيا هست   تا زمانی که ٢٢ .   ، چنانكه آردم نمی آنم

 » . خواهد بود

٩  
 پيمان  خداوند با نوح 

همٔه ٢.  بارور و آثير شويد و دوباره همه  جای زمين را ُپر آنيد                «:  خدا نوح  و پسرانش  را برآت داد و فرمود               ١
شما ٣ .  همٔه آنها در اختيار شماست        .  اهيان  از شما خواهند ترسيد        حيوانات زمين و پرندگان  آسمان  و خزندگان و م          

اگر آسی جان  انسانی را       ٥.  اّما گوشت را با جان يعنی با خون آن  نخوريد          ٤.  می توانيد آنها را مثل  علف سبز بخوريد        
انسان  به  ٦.   آردبگيرد، مجازات  خواهد شد و هر حيوانی آه  جان انسانی را بگيرد، او را به  مرگ  محكوم خواهم                           

 . پس  هرکه  انسانی را بكشد به دست  انسان آشته  خواهد شد.  صورت خدا آفريده شد
 » .شما بارور و آثير شويد و در روی زمين زياد شويد«٧
 همچنين پيمان خود را با  ١٠ .  من  با شما و بعد از شما با فرزندان شما پيمان  می بندم            «٩:  خدا به نوح  و پسرانش فرمود   ٨

 ، چهارپايان و هر حيوان  وحشی و هرچه  با شما از آشتی بيرون  آمدند               همٔه جانورانی آه  با تو هستند، يعنی پرندگان        
من با شما پيمان می بندم که ديگر همٔه جانداران  با هم  از                      ١١.  و همچنين  تمام جانداران روی زمين حفظ خواهم  آرد       

نشانٔه  پيمانی آه نسل بعد   ١٢.  ديگر توفانی آه  زمين  را خراب  آند نخواهد بود           ،  توفان هالک  نخواهند شد و بعد از اين        
رنگين آمان را تا به  ابد در ابرها قرار می دهم  تا          ١٣ :  از نسل  با شما و همٔه جانورانی آه  با شما باشند می بندم اين است             

ر وقت ابر را باالی زمين پهن  می آنم  و                      ه١٤ .  نشانٔه آن  پيمانی باشد آه  بين  من و جهان  بسته  شده  است                                   
پيمان  خود را آه  بين من و شما و تمامی جانوران می باشد به ياد خواهم آورد تا                                    ١٥رنگين آمان ظاهر می شود،      

رنگين آمان در ابر خواهد بود و من آن  را خواهم  ديد و آن پيمانی را               ١٦.  توفان ديگر همٔه جانداران را با هم  هالک نكند      
اين  نشان آن پيمانی   «:  خدا به نوح فرمود  ١٧»   . ، به ياد می آورم       ه بين  من  و همٔه جانداران  روی زمين  بسته  شده                    آ

 »  .است آه با همٔه جانداران  زمين بسته ام

 نوح و پسرانش 
ينها سه پسر نوح بودند   ا١٩ .  حام پدر آنعانيان است .  سام  و حام  و يافث  پسران  نوح  بودند آه  از آشتی بيرون آمدند               ١٨

 . آه تمام ملل جهان  از آنها به وجود آمد
. او از شراب  آن نوشيد و مست  شد                 ٢١.  نوح مشغول زراعت شد و اولين آسی بود آه باغ انگور درست  آرد                 ٢٠

 برادر  او رفت  و دو     .  در اين  موقع، حام ديد آه  پدرش برهنه  است         ٢٢.  درحالی که  مست  بود در چادر خود لخت  شد           
سام  و يافث  ردايی را بر دوشهای خود انداختند و عقب عقب  رفته  پدر                   ٢٣.  ديگر خود را آه  بيرون بودند، خبر آرد         

وقتی نوح  به  هوش  آمد،      ٢٤.  صورت آنها به  طرف ديگر بود و بدن  برهنٔه پدر خود را نديدند              .  خود را با آن پوشاندند    
  : پس گفت٢٥. فهميد آه  پسر آوچكش  چه  آرده است 

 . کنعان ملعون  باد«
 » .او هميشه  بندٔه برادران خود باشد

  ، متبارک  باد خداونِد سام« : همچنين گفت٢٦
 . و آنعان بندٔه او باشد

 خدا يافث را فراوانی دهد ٢٧
 و هميشه در چادرهای سام  حضور داشته  باشد 

 » .و آنعان بندٔه او باشد
  . و در سن  نهصد و پنجاه  سالگی وفات يافت٢٩ و پنجاه  سال  زندگی آرد نوح  بعد از توفان  سيصد٢٨

١٠   



 پيدايش

 

 فرزندان  پسران  نوح 
 ) ٢٣-٥:١اول تواريخ (

 :  ، حام  و يافث هستند آه بعد از توفان متوّلد شدنداينها فرزندان  پسران  نوح يعنی فرزندان  سام١
اشكناز، ريفات  و    :  پسران  جومر ٣.   ، ماشک و تيراس  بودند      وبال ، ت   ، ياوان   ، مادای  جومر، ماجوج   :  پسران يافث٢

از اينها مردمی آه در اطراف دريا در جزيره ها        ٥.   ، آتيم و رودانيم بودند   ، ترشيش اليشه :  پسران  ياوان ٤.  توجرمه  بودند 
سرزمين  خودشان زندگی   اينها فرزندان  يافث  هستند آه هر آدام در قبيله و در                   .  زندگی می آردند، به وجود آمدند         

 . می آردند و هر قبيله  به  زبان مخصوص  خودشان صحبت می آردند
و پسران  .   ، رعمه و سبتكا بودند    ، سبته سبا، حويله  :  پسران آوش٧.   ، ليبی  و آنعان  بودند      ، مصر آوش :  پسران  حام ٦

او با آمک    ٩.   مرد قدرتمند در روی زمين بود      او اولين .  آوش  پسری داشت به  نام نمرود      ٨.   شبا و ددان  بودند    :   رعمه
خدا تو را در تيراندازی مانند نمرود            «:   خداوند تيرانداز ماهری شده بود و به همين  جهت  است آه  مردم  می گويند                 

از آن  بعد  ١١.   ، آآاد و تمام  اينها در سرزمين  شنعار بود          ، ارک بابل :  در ابتدا منطقٔه فرمانروايی او شامل      ١٠»  .گرداند
و ريسن را آه  بين نينوا و آالح آه شهر بزرگی است،  ١٢ به  سرزمين آشور رفت و شهرهای نينوا، و رحوبوت عير، آالح         

 .  بنا آرد
 .  ، بود ، آسلوحيم  و آفتوريم آه جّد فلسطينی هاستفتروسيم١٤ ،  ، نفتوحيم ، لهابيم ، عناميممصر جّد لود١٣
 : آنعان هم جّد اقوام  زير بود١٦. د و پس از او حت به دنيا آمد ، نخستزادٔه آنعان  بوصيدون١٥

  .  ، صماريان  و حماتيانارواديان١٩-١٨ ،  ، سينيان ، عرقيانحويان١٧ ،  ، جرجاشيان ، اموريانيبوسيان
ديک  الشع   ، از صيدون  تا جرار آه نزديک  غزه است و تا سدوم  و غموره و ادمه و صبوئيم  آه  نز                  قبايل مختلف آنعان

اينها، نسلهای حام بودند آه  به صورت  قبايل مختلف زندگی می آردند و هر قبيله برای خود                        ٢٠.   ، پراآنده شدند  است
  . زبان  مخصوصی داشت

 ، آشور، ارفكشاد، لود و      عيالم:  پسران سام عبارت بودند از  ٢٢ .   جّد تمام فرزندان عابر بود     -سام  برادر بزرگ يافث ٢١
٢٥.  ارفكشاد، پدر شالح و شالح  پدر عابر بود       ٢٤ .   ، جاتر و ماشک   عوص، حول :   ، عبارت بودند از  پسران َارام٢٣ .  َارام

٢٦.   و اسم  ديگری يقطان  بود     - زيرا در زمان او بود آه مردم  دنيا پراآنده  شدند       -اسم يكی فالج  بود     .  عابر دو پسر داشت   

 ،  ، ابيمائيل عوبال٢٨ ،   ، ِدقَله  ، اوزال هدورام٢٧ ،   ، يارح  ، حضرموت الفالموداد، ش :  پسران  يقطان  عبارت  بودند از       
.  ، زندگی می آردند  همٔه اينها از ناحئه ميشا تا سفاره آه يكی از آوههای شرقی است           ٣٠ .  اوفير، حويله  و يوباب   ٢٩ِشبا،  

 و هر قبيله  با زبان مخصوص  خودشان        اينها نسلهای سام  بودند آه در قبيله  و سرزمينهای مختلف  زندگی می آردند            ٣١
 .  گفت وگو می آردند

 ، پسران نوح  بودند آه بعد از توفان  تمام  مّلتهای روی زمين  به وسيلٔه  آنها به             همٔه اين افراد بر طبق نسب نامه هايشان   ٣٢
 . وجود آمد

١١  
 ُبرج  بابل 

وقتی که  از مشرق  آوچ  می آردند،     ٢.  آلمات  آنها يكی بود   در آن  زمان مردم  سراسر جهان  فقط  يک  زبان  داشتند و            ١
بياييد خشت  بزنيم  و آنها      «:  آنها به يكديگر گفتند  ٣.  به دشت  همواری در سرزمين شنعار رسيدند و در آنجا ساآن شدند           

ييد شهری برای خود    بيا«:  پس به يكديگر گفتند ٤.   ، قير داشتند   ، آجر، و به  جای گچ     آنها به  جای سنگ   »   .را خوب بپزيم 
مبادا در روی       .  بسازيم  و ُبرجی بنا آنيم  آه  سرش به آسمان  برسد و به اين  وسيله  نام  خود را مشهور  بسازيم                                      

 »  .زمين پراآنده شويم
حال ديگر تمام    «:  آنگاه فرمود٦.   ، خداوند پايين آمد تا شهر و ُبرجی را آه آن مردم ساخته  بودند، ببيند                  بعد از آن   ٥

اين  تازه اول آار آنهاست  و هيچ آاری نيست آه  انجام آن برای آنها غير              .   ، يكی هستند و زبانشان هم يكی است       اين مردم
پس خداوند آنها را در    ٨»  .پس به  پايين برويم  و وحدت  زبان آنها را از بين ببريم  تا زبان  يكديگر را نفهمند             ٧.  ممكن  باشد 

اسم آن  شهر را بابل گذاشتند، چونكه خداوند در        ٩.  آرد و آنها نتوانستند آن  شهر را بسازند        سراسر روی زمين  پراآنده    
 . آنجا وحدت زبان تمام مردم را از بين  برد و آنها را در سراسر روی زمين پراآنده  آرد

 فرزندان  سام 
 ) ٢٧-٢٤:١اول تواريخ (

بعد از  ١١.  قتی آه سام  صد ساله  بود، پسرش  ارفكشاد به دنيا آمد           ، و دو سال  بعد از توفان    :  اينها فرزندان سام بودند ١٠



 پيدايش

 

 . آن  پانصد سال ديگر زندگی آرد و دارای پسران و دختران  ديگر شد
بعد از آن چهارصد و سه سال  ديگر زندگی آرد و          ١٣.  وقتی ارفكشاد سی و پنج ساله بود، پسرش شالح به دنيا آمد           ١٢

 . ددارای پسران و دختران  ديگر ش
بعد از آن چهارصد و سه  سال ديگر زندگی آرد و دارای             ١٥.  وقتی شالح  سی ساله بود، پسرش  عابر به دنيا آمد            ١٤

 . پسران و دختران  ديگر شد
بعد از آن چهارصد و سی سال ديگر زندگی آرد و            ١٧.  وقتی عابر سی و چهار ساله  بود، پسرش فالج  به دنيا آمد            ١٦

 . ديگر شددارای پسران و دختران  
بعد از آن دويست و نه سال ديگر زندگی آرد و دارای پسران و          ١٩.  وقتی فالج سی ساله بود، پسرش  رعو به دنيا آمد        ١٨

 . دختران ديگر شد
بعد از آن دويست و هفت سال ديگر زندگی آرد و          ٢١.  وقتی رعو سی و دو ساله بود، پسرش  سروج به دنيا آمد                 ٢٠

 .  شددارای پسران و دختران ديگر
بعد از آن دويست سال  ديگر زندگی آرد و دارای               ٢٣.  وقتی سروج  سی ساله  بود، پسرش  ناحور به دنيا آمد                  ٢٢

 . پسران و دختران ديگر شد
بعد از آن صد و نوزده  سال ديگر زندگی آرد و             ٢٥.  وقتی ناحور بيست  و نه  ساله  بود، پسرش تارح به دنيا آمد               ٢٤

 . يگر شددارای پسران و دختران  د
 .  ، ناحور و هاران به دنيا آمدندبعد از اينکه تارح هفتاد ساله  شد، پسران  او َابرام٢٦

 فرزندان تارح 
هاران  در زادگاه  خود     ٢٨.   ، ناحور و هاران  بود و هاران  پدر لوط بود           تارح پدر َابرام :  اينها فرزندان تارح  هستند  ٢٧

َابرام با سارای ازدواج آرد و ناحور با ِملَكه  دختر                     ٢٩.   مرد   - زنده بود هنگامی آه هنوز پدرش      -در اورآلدانيان       
 . اّما سارای نازا بود و فرزندی به دنيا نياورد٣٠. هاران  پدر يسكه  هم بود. هاران ازدواج  نمود

ز اور آلدانيان     ، پسرش  َابرام و نوه اش لوط  پسر هاران  و عروسش  سارای زن  َابرام را برداشت و با آنها ا                     تارح٣١
تارح در آنجا در     ٣٢.  آنها رفتند تا به حّران  رسيدند و در آنجا اقامت آردند                   .   به طرف  سرزمين  آنعان بيرون  رفت       

 . سن دويست و پنج  سالگی مرد

١٢  
 دعوت  خدا از ابراهيم 

طرف سرزمينی آه  به  تو       وطن خود، بستگانت و خانٔه پدری خود را ترک آن  و به                    «:  خداوند به  َابرام  فرمود      ١
من  تو را برآت  خواهم  داد و نام تو         .  من  به  تو قومی آثير خواهم داد و آنان  مّلتی بزرگ خواهند شد          ٢.  نشان می دهم برو

 . مشهور و معروف  خواهد شد، لذا تو خودت مائه برآت خواهی بود
 . به کسانی  که  تو را برآت دهند، برآت خواهم  داد«٣

  کسانی  که  تو را لعنت  آنند، لعنت  خواهم  آرد، اّما به
 » .و به وسيلٔه تو همٔه مّلتها را برآت خواهم داد

. لوط  هم همراه  او بود   .  همان طور آه  خداوند فرموده بود، هنگامی آه َابرام هفتاد و پنج  سال داشت از حّران  خارج شد          ٤
م  دارايی و غالمانی را آه در حّران  به دست آورده  بود، با خود برد               و تما  -َابرام  زن خود سارای و لوط پسر برادرش      ٥

 . و آنها به  طرف سرزمين  آنعان  حرآت آردند
در .  (َابرام  در آنجا گشت  تا به  درخت مقّدس موره در زمين  شكيم  رسيد                     ٦وقتی آنها به  سرزمين آنعان  رسيدند،          

اين سرزمينی «:  خداوند به َابرام ظاهر شد و به  او فرمود         ٧.)  گی می آردند آن موقع  آنعانيان  هنوز در آن سرزمين  زند       
بعد ٨.  پس  َابرام در آنجا آه خداوند خود را بر او ظاهر آرده بود، قربانگاهی بنا آرد                »   .است آه  من  به نسل  تو می دهم     

ا بين  بيت ئيل در مغرب و عای در        از آن  او حرآت کرده به  طرف  تّپه های شرقی شهر بيت ئيل  رفت و اردوی خود ر                  
او دوباره  از آنجا به جای      ٩.  در آنجا نيز قربانگاهی برای خداوند بنا آرد و خداوند را پرستش نمود               .  مشرق  بنا آرد  

  . ديگر آوچ آرد و به جنوب  آنعان  رفت

 َابرام  در مصر 
رام  باز هم به  طرف جنوب  رفت  تا به مصر رسيد تا            ، َاب به همين  عّلت .  اّما در آنعان قحطی بسيار شديدی شده  بود       ١٠

می دانم  آه  تو     « :  وقتی به مرز مصر رسيدند، َابرام  به زن خود سارای گفت                 ١١.  برای مّدتی در آنجا زندگی آند            



 پيدايش

 

 می آشند   ، به  همين  دليل  مرا     ، وقتی مصريان تو را با من ببينند و بفهمند آه تو همسر من هستی          پس١٢ ،  زن زيبايی هستی 
پس  به آنها بگو آه  تو خواهر من هستی تا به خاطر تو مرا نكشند و با من  به  خوبی                          ١٣.  و تو را زنده  نگاه  می دارند        

بعضی از   ١٥ .  وقتی َابرام  از مرز گذشته به  مصر داخل  شد، مصريان ديدند آه همسر او زيباست                       ١٤»  .رفتار آنند  
 ، پادشاه به خاطر سارای ١٦.   او به فرعون خبر دادند، پس او را به کاخ فرعون بردند         درباريان سارای را ديده و از زيبايی    

 . با َابرام بسيار خوب  رفتار آرد و به  او گّله های گوسفند و ُبز و گاو و االغ  و شتر و غالمان زيادی بخشيد
ايی سخت  بر او و بر آسانی آه در دربار    را گرفته بود، خداوند باله    - زن َابرام-اّما به خاطر اينكه  فرعون، سارای      ١٧

 ؟ چرا به  من نگفتی    اين چه آاری بود آه  آردی   «:  پس فرعون به دنبال  َابرام  فرستاد و از او پرسيد        ١٨.  او بودند، فرستاد  
 ؟ چرا گفتی آه او خواهر توست  و گذاشتی من او را به  همسری خود بگيرم                                    ١٩ ؟    آه  اين  زن  همسر توست            

فرعون  به  نوآران خود دستور داد و آنها َابرام را با زنش  و هرچه                  ٢٠»  . ، او را بردار و از اينجا برو           تاين زن توس
 .  داشت  برده  از مصر بيرون  آردند

١٣   
 جدايی َابرام  و لوط 

َابرام ٢.  بودَابرام  با زنش  و هرچه  داشت  به  طرف  شمال  مصر به قسمت  جنوبی آنعان  رفت و لوط  هم همراه  او                          ١
او آنجا را ترک آرد و از جايی        ٣ .   ، ُبزها، گاوها و طال و نقرٔه فراوان داشت         او گوسفندان .   مرد بسيار ثروتمندی بود    

٤او به  محلی بين  بيت ئيل و عای رسيد، يعنی همان  جايی  آه  قبًال خيمه  زده               .   به  جايی  ديگر می رفت تا به  بيت ئيل رسيد     

 . پس  در آنجا خداوند را پرستش  نمود. ا آرده  بودو قربانگاهی بن
لوط و َابرام هر دو چهارپايان  بسيار داشتند و         ٦ .  لوط  نيز گوسفندان و ُبزها و گاوها و فاميل و غالمان بسيار داشت            ٥

چوپانان  لوط اختالفاتی  سرانجام  بين چوپانان َابرام  و     ٧.  چراگاه  به  اندازٔه آافی نبود تا هردوی آنها در آنجا زندگی آنند             
 .) در آن موقع  آنعانيان و فرزيان  هنوز در آنجا زندگی می آردند. (پيدا شد

پس بيا از هم  جدا    ٩.  ما با هم فاميل هستيم و چوپانان تو نبايد با چوپانان  من اختالف داشته باشند        « :  پس  َابرام  به لوط گفت  ٨
 » .تو به يک  طرف برو و من به  طرف  ديگر . هی انتخاب  آنتو هر قسمت  از زمين  را آه می خوا . شويم
لوط خوب به  اطراف نگاه آرد و ديد آه  تمام دشت  اردن و تمام  راه صوغر مانند باغ خداوند و يا مانند زمين مصر،                     ١٠

ن  لوط تمام دشت   بنابراي١١.)  اين قبل از آن  بود آه  خداوند شهرهای سدوم و غموره را خراب آند                     .  (آب فراوان  دارد  
َابرام  در  ١٢.   اردن را برای خود انتخاب آرد و به طرف  شرق  حرآت آرد و به اين  ترتيب اين  دو نفر از هم جدا شدند                         

مردم  اين  شهر بسيار شرير بودند       ١٣.  سرزمين  آنعان  ماند و لوط  در بين شهرهای دشت اردن تا نزديک سدوم ساآن شد          
 . ردندو بضد خداوند گناه  می آ

 َابرام  به  حبرون  می رود 
از همان  جايی آه هستی خوب  به همٔه             «:  بعد از اينکه  لوط  آنجا را ترک  آرد، خداوند به  َابرام  فرمود                                  ١٤

من  نسلهای بسياری    ١٦.  من تمام سرزمينی را آه  می بينی برای هميشه  به  تو و به نسل تو خواهم داد               ١٥ .  اطراف نگاه آن
. شمارش آنها مثل  شمارش  غبار زمين خواهد بود        .  م بخشيد به طوری آه  آسی نتواند همٔه آنها را بشمارد            به تو خواه 

پس َابرام آوچ آرد و اردوی خود را        ١٨»  .حال برو و تمام سرزمين  را ببين  زيرا من همٔه آن را به  تو خواهم داد                        ١٧
  . ر آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت ، بنا آرد و دنزديک  بلوطستان  ممری آه  در حبرون  است

١٤   
 رهايی لوط توسط ابراهيم 

 ، ، اريوک پادشاه االسار، آدرالعمر پادشاه عيالم  و تيدال پادشاه  گوعيم       )شينار (چهار پادشاه يعنی امرافل  پادشاه  بابل     ١
، شيناب  پادشاه  ادما، شمبر پادشاه زبوئيم و          ، بيرشا پادشاه غموره    رفتند تا با پنج پادشاه ديگر يعنی بابرا پادشاه  سدوم           ٢

اين  پنج  پادشاه با هم  مّتحد شدند و در دشت سديم آه اکنون دريای مرده  ناميده                    ٣.  پادشاه  بال يعنی صوغر جنگ  آنند         
در ٥.  نداينها دوازده  سال زير نظر آدرالعمر بودند، اّما در سال سيزدهم برضد او قيام آرد                    ٤.   می شود به هم پيوستند 

 ، ايميم را  سال چهاردهم آدرالعمر و مّتحدان  او با لشكريانشان آمدند و رفائيم را در اشتاروت آرنين و زيزين را در هام                 
٧.   شكست  دادند  و حوريان را در آوههای َادوم  تا الپاران  آه  نزديک صحراست تعقيب  نموده،                      ٦در دشت  قيريتايم      

باط  می باشد آمدند و تمامی عماليقيان  و اموريان  را آه دّرٔه زازون تامار زندگی                       سپس برگشتند و به قادش آه عين مش    



 پيدايش

 

 . می آردند، مغلوب نمودند
 ، ادما، زبوليم  و بال، لشكريان خود را برای حمله بيرون آورده  و در دشت  ميديم آمادٔه                ، غموره سپس پادشاهان  سدوم ٨

آن  دشت ُپر از    ١٠ .  چهار پادشاه  بضد پنج پادشاه    .  ، بابل و االسار جنگ  آنند       ، گوعيم  تا با پادشاهان عيالم   ٩جنگ  شدند    
چاههای قير بود و وقتی آه پادشاهان  سدوم  و غموره آوشش  می آردند تا از حملٔه دشمن  فرار آنند در چاهها افتادند،                      

در سدوم  و غموره  با تمام خوراآی ها          آن چهار پادشاه  همه  چيز را          ١١.  ولی سه  پادشاه ديگر به  آوهها فرار آردند           
بنابراين آنها او را با تمام  دارايی اش  برداشتند و          .   ، برادرزادٔه َابرام در سدوم  زندگی می آرد      لوط١٢.  برداشتند و رفتند  

 . بردند
او در نزديكی      .  ولی يک  نفر آه جان سالم بدر برده بود، آمد و تمام اين وقايع را به  َابرام  عبرانی اّطالع  داد                                ١٣

ممری و برادرانش اشكول  و عانر هم  پيمانهای َابرام              .  بلوطستان  آه متعّلق به  ممری اموريان است،  زندگی می آرد         
 ، تمام  مردان  جنگی خود را آه  سيصد و هجده نفر بودند            وقتی َابرام شنيد آه  برادرزاده اش  دستگير شده  است      ١٤.   بودند

سپس  افراد خود را گروه گروه تقسيم آرد و هنگام شب به دشمن           ١٥.  شاه را تا دان  تعقيب  نمود      احضار آرد و چهار پاد      
پس هرچه آه آنها غارت آرده و   ١٦.   فراری داد  حمله آرده آنها را شكست  داد و آنها را تا هوباه آه  در شمال  دمشق  است،              

ود و تمام  دارايی اش و تمام زنان و زندانيان  ديگر را                  او همچنين لوط  برادرزادٔه خ       .  با خود برده بودند، پس گرفت      
 . برگردانيد

 ملكی صدق برای َابرام  دعا می آند 
وقتی َابرام پس از پيروزی بر آدرالعمر و پادشاهان  ديگر باز می گشت، پادشاه  سدوم برای استقبال  او به  دشت                     ١٧

ی صدق آه  پادشاه  ساليم  و آاهن خدای متعال بود، برای َابرام نان  و            ملك١٨ .   شاوه آه دشت  پادشاه  نيز گفته  می شود، رفت      
٢٠.  خدای متعال آه  آسمان و زمين  را آفريد َابرام را برآت دهد           « :  برای او دعای خير آرد و گفت        ١٩شراب  آورد و     

مت باز آورده بود به        َابرام ده يک  آنچه  از غني       »  .سپاس  بر خدای متعال آه  تو را بر دشمنانت  پيروز گردانيد                          
 .  ملكی صدق  داد

 »  .ولی افرادم  را به  من  برگردان : اموال  غنيمتی مال  خودت« : پادشاه سدوم به َابرام گفت٢١
که  چيزی از اموال ٢٣من  چشم  به  درگاه خداوند خدای متعال دوخته ام آه  آسمان و زمين  را آفريد         «:  َابرام جواب  داد ٢٢

من  چيزی برای خودم      ٢٤ .  خ يا يک بند آفش هم نگاه نخواهم داشت تا نگويی آه  من  َابرام را ثروتمند آردم              تو حّتی يک ن   
ولی بگذار همراهان  من آنير و اشكول  و ممری سهم خود را                        .   نمی گيرم مگر آنچه  را آه افراد من تصّرف آردند          

 » .بردارند

١٥  
 پيمان خدا با َابرام 

 ، من  تو را از خطر            ، نترس  َابرام«:    رؤيايی ديد و صدای خداوند را شنيد آه به او می گويد                  بعد از اين  َابرام      ١
 » .حفظ خواهم آرد و به تو پاداش  بزرگی خواهم داد

 ؟ تنها   ، چه  پاداشی به  من  خواهی داد، در حالی آه من  فرزندی ندارم                    ای خداوند، خدای من     «:  َابرام  جواب داد ٢
 » .تو به  من  فرزندی ندادی و يكی از غالمان من وارث  من خواهد شد٣ . يعزر دمشقی استوارث من اين  ال

پسر تو وارث  تو خواهد      .  اين غالم تو اليعزر وارث  تو نخواهد بود      «:  پس او شنيد آه خداوند دوباره به او می گويد        ٤
فرزندان  تو به همين     .  ستاره ها را بشماری   به آسمان  نگاه آن  و بكوش        «:  خداوند او را بيرون  برد و فرمود          ٥»  .بود

 » . اندازه زياد خواهند شد
 .  ، خداوند از او خشنود شد و او را قبول  آردَابرام به خداوند اعتماد آرد و به خاطر اين٦
ه تو من  خداوندی هستم آه تو را از اور آلدانيان بيرون  آوردم تا اين  سرزمين  را ب                       «:  سپس خداوند به  او فرمود     ٧

 » .بدهم آه  مال خودت  باشد
 »  ، چگونه  بدانم آه  اين  زمين  مال خود من خواهد بود؟ای خداوند متعال«: اّما َابرام از خداوند پرسيد٨
يک گوساله  و يک  ُبز و يک  قوچ  آه هرکدام  سه  ساله  باشد و يک قمری و يک آبوتر                    «:  خداوند در جواب  فرمود   ٩

َابرام  اين  حيوانات  را برای خدا آورد، آنها را از وسط  دو تّكه  آرد و هر تّكه  را نزد تّكٔه ديگر                         ١٠»  .برای من  بياور  
 . الشخورها آمدند تا آنها را بخورند ولی َابرام آنها را دور آرد١١. اّما پرندگان  را پاره نكرد . گذاشت
خداوند به  او   ١٣ .  س  و وحشت  َابرام  را فراگرفت      تر.  وقتی خورشيد غروب می آرد، َابرام به  خواب  سنگينی رفت       ١٢
آنها به  غالمی ديگران  درمی آيند و مّدت چهارصد سال  بر           .   ، غريب خواهند بود  نسل تو در سرزمين  بيگانه     «:  فرمود
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نها وقتی آه  آ    .  اّما من  مّلتی آه آنها را به  غالمی خواهد گرفت،  مجازات  خواهم آرد                           ١٤.  ايشان  ظلم خواهد شد     
تو خودت آامًال پير می شوی و با آرامی به نزد            ١٥.  سرزمين بيگانه را ترک آنند، ثروت  فراوانی با خود خواهند برد           

زيرا من  .  چهار نسل طول خواهد آشيد تا فرزندان  تو به  اينجا برگردند          ١٦.  اجداد خود خواهی رفت  و دفن خواهی شد        
 » .ت خود به اندازه ای برسند آه مجازات خود را ببينند اموريان را بيرون  نخواهم  آرد تا در شرار

وقتی خورشيد غروب آرد و هوا تاريک  شد، ناگهان  يک  ظرف آتش  و يک مشعل  آتش  ظاهر شد و از ميان                                ١٧
ن من قول می دهم آه  تمام اي  «:  او فرمود   .  سپس خداوند در آنجا با َابرام پيمانی بست           ١٨.   تّكه های حيوانات  عبور آرد      

٢١ ،    ، رفائيان  ِحّتيان، فرزيان  ٢٠ ،    ، قدمونيان   ، قنزيان  آه شامل  قينيان  ١٩ ، از مصر تا رودخانٔه  فرات را،                سرزمين

 »  . ، به  نسل تو بدهم ، جرجاشيان و يبوسيان است ، آنعانياناموريان

١٦   
 هاجر و اسماعيل 

خداوند « :  سارای به  َابرام گفت   ٢ .  ه  نام  هاجر داشت     او يک آنيز مصری ب     .  سارای زن  َابرام  فرزندی نزاييده بود      ١
 ؟ شايد او فرزندی برای من به         چرا تو با آنيز من  هاجر همخواب نمی شوی         .  مرا از بّچه دار شدن  محروم آرده  است       

اين .  (َابرام داد بنابراين سارای هاجر را به عنوان  زن صيغه به         ٣.  َابرام  با آنچه  سارای گفت موافقت آرد    »  .دنيا بياورد 
َابرام  با هاجر همخواب  شد و او                ٤.)  واقعه پس از اينكه َابرام ده سال در آنعان  زندگی آرده  بود، اّتفاق  افتاد                             

 .  ، مغرور شد و سارای را آوچک شمردهاجر وقتی فهميد آه حامله  است. حامله گرديد
 ، ولی او   من  خودم  او را به  تو دادم      .   من  بی اعتنايی می آند  اين تقصير توست آه  هاجر به   « :  پس  سارای به َابرام گفت  ٥

 . خداوند قضاوت آند آه  تقصير با آدام يک  از ماست             .   ، به من  بی اعتنايی می آند     از وقتی آه فهميد حامله  شده  است        
 » تقصير من  يا تو؟

»  .هر آاری آه می خواهی با او بكن       .  شدبسيار خوب  او آنيز توست و زير نظر تو می با            « :  َابرام  در جواب گفت   ٦
 .  ، آن قدر هاجر را اذّيت  نمود تا او از آنجا فرار آردپس  سارای

هاجر، « :  فرشته  گفت ٨.  فرشتٔه خداوند هاجر را در بيابان، نزديک چشمه ای آه در راه شور است،  مالقات  آرد                   ٧
 »  .من از دست  بانويم  فرار آرده ام« : تهاجر گف»  ؟ ، از آجا می آيی و به آجا می رویآنيز سارای

من  نسل  تو را آن قدر       « :  سپس فرشته گفت١٠»   .برگرد و پيش  بانوی خود برو و از او اطاعت  آن               « :  فرشته گفت٩
تو پسری به دنيا می آوری و اسم او را اسماعيل  می گذاری زيرا                      ١١.  زياد می آنم آه هيچ آس  نتواند آن را بشمارد          

او مخالف  .  اّما پسر تو مثل  گورخر زندگی خواهد آرد            ١٢ .  گرئه تو را شنيده  است آه  به  تو ظلم شده  است              خداوند  
 » .او جدا از همٔه برادرانش  زندگی خواهد آرد.  همه خواهد بود و همه مخالف او خواهند بود

بنابراين  او نام  خداوند را آه با او          »   ؟ده امآيا من حقيقتًا خدا را ديده ام و هنوز زنده  مان          «:  هاجر از خودش  پرسيد    ١٣
به  اين  سبب است که  مردم  چاهی را آه  در بين  قادش و يارد واقع                                  ١٤ .  گذاشت»  خدای بينا  «صحبت آرده بود   

 . ناميده اند» چاه خدای زنده و بينا « است
  .   در اين  زمان هشتاد و شش سال داشتَابرام١٦ . هاجر برای َابرام  پسری زاييد و اسم  او را اسماعيل  گذاشت١٥

١٧   
  ، نشانٔه پيمان ختنه
از من  اطاعت آن  و     .  من  خدای قادر مطلق  هستم    «:  وقتی َابرام  نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود           ١

َابرام روی ٣»   .ری به  تو می دهم     من  با تو پيمان  می بندم  و نسلهای بسيا             ٢ .  هميشه  آنچه را آه  درست است  انجام  بده         
من  به تو قول می دهم آه  تو     :  من  اين پيمان  را با تو می بندم     «٤:  خدا فرمود  .  زمين افتاد و صورت خود را به  زمين گذاشت     

ی ، زيرا من  تو را پدر قومهاي          'ابراهيم 'نخواهد بود بلكه   '  َابرام'اسم تو بعد از اين       ٥.  پدر قومهای زيادی خواهی شد      
نسل تو زياد خواهد شد و         .  من به تو فرزندان  بسيار می دهم و بعضی از آنها پادشاه خواهند شد                ٦.  بسيار خواهم نمود  

 . هريک  از آنها برای خود قومی خواهند گرديد
و و  من خدای ت .  من  پيمان خود را با تو و فرزندان  تو در نسلهای آينده  به صورت يک  پيمان  ابدی حفظ  خواهم آرد                «٧

. من  اين  زمين  را آه اآنون  در آن  بيگانه هستی به  تو و به  فرزندان  تو خواهم داد                         ٨.  خدای فرزندان  تو خواهم  بود       
 » .تمام سرزمين کنعان برای هميشه  متعّلق  به  نسل  تو خواهد شد و من خدای ايشان خواهم  بود

 ، اين پيمان را حفظ    ه  هم  تو، و هم فرزندان تو در نسلهای آينده            تو هم  بايد قول  بدهی آ         «:  خداوند به ابراهيم فرمود ٩



 پيدايش

 

از حاال تو بايد هر پسری را        ١١.  تو و فرزندان تو، همه  بايد موافقت  آنيد آه  هر مردی در ميان شما ختنه شود              ١٠.   آنيد
وند و يا غالمانی آه  از بيگانگان       اين  امر شامل  غالمانی آه  در خانٔه تو متوّلد می ش          ١٢ .  در روز هشتم توّلدش ختنه آنی  

همه  بايد ختنه  شوند و اين يک       ١٣.  اين عالمت  نشان خواهد داد آه  بين  من و  تو پيمانی وجود دارد             .   می خری نيز هست  
هر فرزند ذآوری آه ختنه  نشود ديگر        ١٤ .   نشانٔه جسمانی است آه  نشان  می دهد پيمان  من  با شما پيمان جاودانی است              

 »  .ضو قوم من نخواهد بود، زيرا او پيمان مرا نگاه  نداشته  استع
. خواهد بود '  سارا'صدا آنی از اين  به  بعد اسم او           '  سارای'بعد از اين  نبايد زن خود را         «:  خدا به  ابراهيم  فرمود    ١٥
م  داد و او مادر قومهای بسيار         من  او را برآت خواه    .  من او را برآت می دهم  و به  وسيلٔه او پسری به تو خواهم داد             ١٦

 » .خواهد شد و در ميان فرزندان او بعضی به پادشاهی خواهند رسيد
ولی شروع آرد به خنديدن  و با خود فكر آرد             .  ابراهيم  به  روی زمين  افتاد و صورت خود را بر زمين گذاشت               ١٧

پس  از  ١٨ا می تواند در نود سالگی بّچه دار شود؟          آه آيا مردی آه  صد سال عمر دارد، می تواند بّچه دار شود؟ آيا سار             
 » چرا نمی گذاری اسماعيل  وارث من  شود؟«: خدا پرسيد

من پيمان خود را با    .  اسم  او را اسحاق خواهی گذاشت    .   ، زن تو سارا پسری برای تو خواهد زاييد        نه«:  خدا فرمود ١٩
 ، من شنيدم  آه  تو دربارٔه اسماعيل درخواست نمودی       ٢٠ .  استاين  يک پيمان جاودانی    .  او برای هميشه حفظ  خواهم آرد     

. او پدر دوازده امير خواهد بود        .  بنابراين من او را برآت می دهم  و به  او فرزندان بسيار و نسلهای زياد خواهم  داد                      
او سال  ديگر   .  واهم آرداّما پيمان  خود را با پسر تو اسحاق حفظ خ       ٢١.  من مّلت  بزرگی از نسل  او به وجود خواهم  آورد        

  . وقتی خدا گفت وگوی خود را با ابراهيم  تمام آرد، از نزد او رفت٢٢» .در همين وقت  توسط  سارا به دنيا خواهد آمد
ابراهيم فرمان  خدا را اطاعت  آرد و در همان  روز خودش و پسرش  اسماعيل و تمام افراد ذآوری را آه  در                                ٢٣

٢٤.  او همچنين تمام غالمانی را آه  در خانٔه او به دنيا آمده بودند و يا خريده بود، ختنه آرد                      .  خانه اش بودند، ختنه آرد 

آنها هر دو با تمام             ٢٦.  پسر او اسماعيل  سيزده  ساله بود            ٢٥ .  ابراهيم  هنگامی آه ختنه شد نود و نه سال  داشت                  
 . در يک  روز ختنه شدند٢٧ ،  غالمان ابراهيم

١٨   
 پسری وعده  داده  می شود به  ابراهيم  

ابراهيم در موقع گرمای روز در مقابل چادر خودش           .  خداوند در محل درختان مقّدس ممری به  ابراهيم ظاهر شد            ١
به  .  همين  آه  آنان را ديد برخاست     .  وقتی سر خود را بلند آرد، ديد آه  سه  مرد در جلوی او ايستاده اند                  ٢.   نشسته  بود 

 ، ای آقايان « :  سپس به آنها گفت ٣.  ابراهيم  در مقابل  آنها تعظيم و سجده آرد         .  از ايشان استقبال  آند    طرف  آنها دويد تا        
اجازه بدهيد آب بياورم  تا پايهايتان را     ٤.   ، قبل  از اينكه از اينجا برويد در منزل من  توّقف  آنيد              من در خدمت  شما هستم    

من برای شما آمی غذا می آورم  تا بخوريد و برای بقّئه سفر       ٥.  راحت آنيدشما می توانيد در زير اين  درخت است     .  بشوييد
 »  .پس  اجازه  بدهيد تا در خدمت شما باشم. شما با آمدن  به منزل من  بر من مّنت  بگذاريد. خود قّوت بگيريد

 »  .بسيار خوب، ما قبول می آنيم«آنها جواب دادند 
 ، يک  پيمانه  از بهترين  آردهايت  را بردار و مقداری             زودباش« :  به سارا گفت ابراهيم  با عجله  داخل چادر رفت و        ٦

او ٨.  سپس به طرف  گّله  دويد و يک  گوسالٔه لطيف  و چاق گرفت  و به نوآر خود داد تا فورًا آن را بپزد                            ٧»  .نان  بپز 
 گذاشت  و همان جا زير درخت  شخصًا مقداری ماست و شير با گوشت  گوساله ای آه پخته  بود، آورد و جلوی آن مردان       

 . آنها از آن  غذا خوردند. از آنها پذيرايی آرد
 »  ؟زن تو سارا آجاست«: سپس  از ابراهيم پرسيدند٩

  . ابراهيم  جواب  داد آه داخل  چادر است
 » .وددر آن وقت  زن  تو سارا صاحب  پسری خواهد ب . نه  ماه  ديگر برمی گردم« : يكی از آنان گفت١٠

و عادت ماهانٔه   .  ابراهيم و سارا خيلی پير بودند        ١١.  سارا، نزديک در چادر، پشت  او ايستاده بود و گوش  می داد                
 ، آيا می توانم از رابطٔه    اکنون آه من  پير و فرسوده شده ام    « :  سارا به خودش خنديد و گفت   ١٢.  زنانگی سارا قطع شده بود    

 »  ؟ نيز پير و فرسوده است ؟ در حالی آه شوهرمجنسی لّذت ببرم
آيا حقيقتًا من می توانم  بّچه دار شوم  درحالی که  خيلی پير         'چرا سارا خنديد و گفت       «:  پس خداوند از ابراهيم پرسيد   ١٣
آيا چيزی هست آه  برای خداوند مشكل باشد؟ همان طوری آه  گفتم  نه ماه ديگر خواهم  آمد و سارا دارای                           ١٤'   ؟هستم

 » .ودپسری خواهد ب
  » من  نخنديدم« : سارا از ترس  انكار آرد و گفت١٥

 .  »تو خنديدی«: ولی او جواب داد



 پيدايش

 

 شفاعت ابراهيم  برای سدوم 
: خداوند فرمود   ١٧.  ابراهيم آنان  را بدرقه آرد      .  آن  مردان  آنجا را ترک نموده و به طرف  سدوم حرآت آردند                   ١٦

نسل  او يک  قوم  بزرگ و قوی خواهد شد و به              ١٨ .  ابراهيم  مخفی نمی آنم   من چيزی را آه  می خواهم  انجام بدهم  از          «
من  او را انتخاب  آرده ام  تا به  پسرانش و به  نسل  خود ياد بدهد آه از                   ١٩.   وسيلٔه او من  همٔه مّلتها را برآت خواهم  داد         

 اين  را انجام  دهند، من  هرچه را به  ابراهيم             اگر آنها .  من اطاعت آنند تا هرچه را آه  نيكو و درست  است،  انجام دهند            
 » . وعده  داده ام،  انجام  خواهم  داد

 . اّتهام  شديدی عليه  سدوم  و غموره  وجود دارد و گناهان آنها بسيار زياد شده است             «:  پس  خداوند به  ابراهيم فرمود   ٢٠
 »  ؟ت است ، درسمن می روم  تا ببينم آيا اين  اّتهامی را آه شنيده ام٢١

پس ابراهيم ٢٣.  سپس آن  دو مرد آنجا را ترک آردند و به طرف سدوم  رفتند ولی خداوند، نزد ابراهيم  ماند                                   ٢٢
اگر پنجاه  نفر   ٢٤ ؟  آيا تو واقعًا می خواهی بی گناهان  را با گناهكاران از بين  ببری            «:   به حضور خداوند رفت  و پرسيد     
 ؟ آيا به خاطر آن پنجاه  نفر از نابود آردن آن شهر صرف نظر           ٔه شهر را نابود می آنی    بی گناه در آن  شهر باشد آيا تو هم      

اگر .  تو نمی توانی چنين  آاری آنی     .  اين ممكن  نيست  .  بدون  شک  تو بی گناهان  را با گناهكاران  نمی آشی        ٢٥ ؟  نمی آنی
 » .داور همٔه زمين بايد با انصاف  رفتار آند . تاين  غيرممكن اس. بكنی بی گناهان  با گناهكاران  مجازات خواهند شد

 »  . ، از تقصير تمام شهر صرف نظر می آنماگر من پنجاه نفر بی گناه در شهر سدوم پيدا آنم«: خداوند جواب  داد٢٦
 من  فقط    . ، مرا ببخش  لطفًا از اينکه  جسارت می آنم و به  صحبت خود با خداوند ادامه می دهم          « :  ابراهيم دوباره گفت٢٧

اّما شايد در آنجا به  جای پنجاه نفر فقط  چهل  و پنج  نفر بی گناه  وجود                    ٢٨ .   يک  انسان  هستم  و حق  ندارم چيزی بگويم         
 »  ؟آيا به خاطر اينکه پنج  نفر آمتر است تو شهر را نابود می آنی. داشته  باشد

 » .هر پيدا آنم  شهر را نابود نخواهم آردمن اگر چهل  و پنج نفر بی گناه در آن ش«: خداوند جواب داد
اگر چهل نفر هم پيدا آنم آن را نابود     «:  خداوند جواب داد  »  شايد در آنجا فقط چهل  نفر باشند؟     « :  ابراهيم  دوباره گفت ٢٩

 » .نخواهم آرد
ط سی نفر بی گناه    اگر در آنجا فق     .  ای خداوند اميدوارم  اگر باز هم چيزی می گويم خشمگين نشوی          « :  ابراهيم گفت٣٠

 »  .اگر سی نفر هم  وجود داشته باشند آنجا را نابود نمی آنم«: او جواب داد»  باشند چه  می شود؟
فرض آنيم  فقط  بيست نفر     .  ای خداوند لطفًا جسارت مرا ببخش  آه من  به سخنان خود ادامه می دهم             « :  ابراهيم گفت٣١
 »  .پيدا آنم  شهر را خراب  نمی آنممن اگر بيست نفر هم  «: او فرمود» باشند؟
اگر فقط ده  نفر پيدا شود            .  خداوندا لطفًا خشمگين  نشو، من فقط يک بار ديگر صحبت  می آنم                  « :  ابراهيم گفت٣٢

 »  ؟چه می آنی
يم  تمام شد،  بعد از اينكه  صحبت  او با ابراه       ٣٣»   .اگر من  در آنجا ده نفر هم پيدا آنم آنجا را نابود نمی آنم          «:  او فرمود 

  . خداوند رفت  و ابراهيم  به  خانٔه خود برگشت

١٩  
 گناهكاری سدوم 

همين  آه  آنها را ديد         .  در غروب  آن روز وقتی آن دو فرشته وارد سدوم شدند، لوط بر دروازٔه شهر نشسته  بود                      ١
 ، من در خدمت   ای آقايان «٢ :  م آرد و گفت  او در مقابل آنان  تعظي   .  برخاست و به  طرف آنها رفت  تا از ايشان  استقبال آند        

صبح  زود بلند شويد و      .  شما می توانيد پايهای خود را بشوييد و شب  را بگذرانيد           .  لطفًا به  خانٔه من  بياييد      .   شما هستم 
 »  . ، ما شب را اينجا، در ميدان شهر می گذرانيمنه«: اّما آنها جواب  دادند» .به  راه خود برويد

پس  برای مهمانان  مقداری نان  پخت  و غذای خوبی . خواهش خود ادامه  داد تا سرانجام آنها به  خانٔه او رفتند        لوط  به  ٣
 . وقتی غذا حاضر شد، آنها خوردند. تدارک  ديد

تمام مردهای شهر پير و جوان  در آنجا            .  قبل  از اينكه مهمانان  بخوابند، مردهای  سدوم خانه  را محاصره آردند                ٤
آن  مردانی آه آمده اند تا امشب  در خانٔه تو        «:  آنها لوط  را صدا می آردند آه بيرون بيايد و می پرسيدند        ٥.   شده  بودند جمع

 . آنها می خواستند با اين  مردان  رابطٔه جنسی داشته  باشند» .بمانند، آجا هستند؟ آنها را بيرون  بياور
 ، من  از شما خواهش می آنم اين قدر            دوستان« :   به  مردم گفت     او٧ .  لوط  بيرون  رفت  و در را از پشت بست                    ٦

بگذاريد آنها را نزد شما بياورم  و هرچه  می خواهيد با            .  ببينيد، من دو دختر دارم آه  هنوز باآره هستند      ٨.  شرارت نكنيد
 »  .من بايد از آنها مراقبت آنمايشان در خانٔه من مهمان  هستند و . آنان انجام دهيد ولی با اين مردان آاری نداشته باشيد

 ؟ از سر راه  ما      تو آيستی آه  به ما بگويی بايد چه آار بكنيم         !  از سر راه  ما آنار برو، ای اجنبی          «:  اّما آنها گفتند  ٩
د اّما آن  دو مر   ١٠.  آنها بر لوط  هجوم بردند و می خواستند در را بشكنند         »   .آنار برو، وگرنه با تو از آنها بدتر می آنيم         



 پيدايش

 

سپس  تمام آسانی را آه  بيرون در      ١١.  آه  داخل خانه  بودند بيرون آمدند و لوط  را به  داخل  خانه  آشيدند و در را بستند                   
 . پس آنها نمی توانستند در را پيدا آنند. جمع شده  بودند به آوری مبتال آردند

 لوط  سدوم  را ترک می آند 
 ، يعنی پسر، دختر، داماد و هر قوم و خويشی آه در              ی را در اينجا داری      اگر تو آس   «:  آن دو مرد به  لوط  گفتند      ١٢

خداوند شكايتهای   .  زيرا ما می خواهيم  اينجا را نابود آنيم           ١٣اين شهر زندگی می آنند، آنها را از اينجا بيرون ببر،                
 »  .را نابود آنيمشديدی را آه عليه مردم  اين  شهر می شود، شنيده  است و ما را فرستاده  است تا سدوم 

عجله آنيد، از اينجا خارج شويد، خداوند می خواهد اين            « :  پس  لوط به  نزد دامادهای خود رفت  و به ايشان گفت             ١٤
 . اّما آنها خيال آردند آه  لوط شوخی می آند» . مكان  را نابود آند

دو دختر خود را بردار و بيرون برو تا وقتی                زن  و    «:  آنها گفتند .  سپيده دم فرشته ها  به  لوط گفتند آه عجله  آند       ١٥
. لوط دو دل بود ولی خداوند بر او رحمت آرده  بود            ١٦»   .اين شهر نابود می شود، تو زندگی خود را از دست  ندهی                

به خاطر « :  يكی از فرشته ها گفت    ١٧.  پس آن  مردان  دست او و زنش  و دو دخترش را گرفتند و از شهر بيرون  آردند                  
 » . خودتان  فرار آنيد و پشت  سر خود را نگاه نكنيد و در دشت نايستيد بلكه  به آوهها فرار آنيد تا هالک نشويدحفظ جان

شما به من  لطف بزرگی آرده ايد و زندگی       ١٩ ،   ، از ما نخواهيد آه اين آار را بكنيم       ای آقايان « :  لوط  در جواب گفت  ١٨
دور است و من نمی توانم خود را به  آنجا برسانم  و قبل از اينكه  به آنجا برسم                    مرا نجات  داده ايد، اّما آن  آوهها خيلی             

همان طوری  .  اجازه  بدهيد به آنجا بروم         .  آن  شهر آوچک  را می بينيد؟ آن  خيلی نزديک است                   ٢٠ .   هالک می شوم
 »  .آه می بينيد آنجا خيلی آوچک است و من  نجات خواهم يافت

 ، تند برو، من قبل از       عجله  آن  ٢٢.  آن شهر را خراب  نخواهم آرد       .   ، من موافقم  بسيار خوب  «:  فرشته  جواب داد  ٢١
 .  ، آن  شهر صوغر ناميده شدچونكه  لوط گفت  آن  شهر آوچک است»  .اينكه تو به آن شهر برسی آاری نمی توانم  بكنم

 ويران  شدن  سدوم و غموره 
ناگهان خداوند آتشی از گوگرد بر شهر سدوم  و                            ٢٤.  ع می آردوقتی لوط به صوغر رسيد آفتاب تازه طلو            ٢٣

خداوند سدوم و غموره  و تمام دشتهای آن را با مردم و هر گياهی آه  در آنجا روييده می شد،                                     ٢٥.  غموره بارانيد
 . اّما زن لوط  به عقب  نگاه  آرد و به  يک  ستون  نمک تبديل  شد٢٦. ويران آرد

او به طرف سدوم  و    ٢٨ .  بلند شد و با شتاب  به جايی آه  در مقابل خداوند ايستاده بود، رفت                  صبح روز بعد ابراهيم    ٢٧
اّما وقتی  ٢٩.  غموره و دشتهای آن  نگاه آرد و ديد آه  از آن  قسمت دودی مانند دود آورٔه بزرگ به  هوا بلند می شود                           

ن نمود، ابراهيم  را به خاطر داشت و لوط  را از آن          آه خداوند شهرهای آن  دشتی را آه لوط در آنها زندگی می آرد ويرا          
 .  بال نجات  داد

 نژاد موآبيان و عمونيان 
٣١.  لوط چون  ترسيد در صوغر زندگی آند، با دو دختر خود به  طرف  آوه رفت و در يک  غار زندگی آردند                           ٣٠

 نيست آه با ما ازدواج آند تا بّچه دار          پدر ما پير شده  و مرد ديگری در تمام دنيا               « :  دختر بزرگتر به خواهرش  گفت     
آن شب  آنها آن قدر به  او شراب        ٣٣»   .بيا پدر خود را مست آنيم و با او همخواب  شويم تا از او بّچه دار شويم                  ٣٢ .  شويم

  .  استاّما لوط  آن قدر مست بود آه نفهميد چه  اّتفاقی افتاده. سپس دختر بزرگتر با او همخواب شد.  دادند تا مست  شد
بيا امشب  هم  او را مست آنيم و تو با            .  من ديشب با پدرم  همخواب شدم  « :  روز بعد دختر بزرگتر به خواهرش گفت     ٣٤

پس آن  شب  هم  او را مست آردند و         ٣٥»   .او هم آغوش  شو، به اين  ترتيب  هريک از ما از پدرمان صاحب  بّچه می شويم            
به اين ترتيب  هر دو دختر از پدر خود         ٣٦.   او آن قدر مست  بود آه  چيزی نفهميد        باز هم .  دختر آوچک تر با او خوابيد     

دختر ٣٨ .  اين  پسر جّد موآبيان امروز است          .  دختر بزرگ  پسری زاييد و اسم او را موآب  گذاشت                   ٣٧.  حامله شدند
  . او جّد عمونيان  امروز است . آوچک هم  پسری زاييد و اسم  او را بنی َعمی گذاشت

٢٠   
 ابراهيم و ابی ملک 

مّدتی بعد، وقتی که  در    .  ابراهيم  از ممری آوچ آرد و به جنوب آنعان رفت  و در محلی بين  قادش  و شور ساآن شد                 ١
بنابراين ابی ملک  سلطان  جرار فرستاد تا     »   .او خواهر من  است   « :  او دربارٔه زن خود سارا، گفت    ٢جرار ساآن  بودند،    
تو خواهی مرد، زيرا اين  زنی          «:  يک شب خدا در رؤيا به ابی ملک ظاهر شد و فرمود           ٣.  بياورندسارا را برای او        

 » .آه گرفته ای شوهر دارد
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 ؟ ای خداوند، من  بی گناهم  آيا من  و مردمانم را نابود می آنی          « :  پس  گفت .  ابی ملک هنوز با سارا همخواب  نشده بود    ٤
من  اين آار را از روی سادگی آرده ام  و            .  اهر اوست  و آن  زن هم  همين  را گفت         ابراهيم  خودش گفت آه  اين  زن  خو     ٥

 »  .گناهی مرتكب  نشده ام
 ، من  می دانم  آه  تو از روی صداقت و سادگی اين آار را آرده ای و به  همين                      بله«:  خدا در رؤيا به او جواب  داد       ٦

او يک نبی  . اّما اکنون، اين  زن را به  نزد شوهرش بفرست     ٧ .  و نزديک  شوی   دليل  تو را از گناه  حفظ آردم و نگذاشتم  به ا       
 ، تو و تمام  مردمانت  هالک خواهيد        اّما اگر تو زن  را پس ندهی       .   ، برای تو دعا خواهد آرد و تو نخواهی مرد             است
 » .شد
همٔه آنها   .  چه اّتفاقی افتاده  است   صبح  روز بعد ابی ملک  تمام درباريان را صدا آرد و برای آنها تعريف آرد آه                      ٨

 ؟ من به تو چه  بدی آرده ام     اين چه آاری بود آه با ما آردی    «:  پس ابی ملک ابراهيم  را صدا آرد و از او پرسيد       ٩.  ترسيدند
تو چرا  ١٠.   ؟ هيچ آس چنين آاری آه  تو با من آردی، نمی آرد            آه  تو اين  بال را بر سر من  و سرزمين  من  آوردی                    

 »  ؟ين آار را آردیا
در ١٢.  من فكر آردم  در اينجا آسی از خدا نمی ترسد و مرا خواهند آشت  تا زن  مرا بگيرند                  «:  ابراهيم  جواب داد ١١

پس وقتی ١٣ .  او دختر پدر من  است  ولی دختر مادرم نيست و من  با او ازدواج آرده ام                   .  حقيقت او خواهر من هم  هست    
تو می توانی لطف خود را به  من  اين طور نشان        ' :  م  به  سرزمين  بيگانه  فرستاد، من  به  زنم  گفتم        خدا مرا از خانٔه پدری ا    

 » ' . بدهی آه  به  همه  بگويی او برادر من  است
و بعد از اين  ابی ملک  سارا را به  ابراهيم پس  داد و عالوه  بر آن گوسفندان  و گاوان و ُبزها و غالمان  بسياری به ا                        ١٤
او به  ١٦»   .در هرجای آن آه می خواهی اقامت  آن     .  تمام  اين  سرزمين مال  من  است    « :  همچنين  به ابراهيم گفت ١٥.  بخشيد

من  به  نشانٔه اينكه  تو بی گناه  هستی، هزار تّکٔه  نقره  به  برادرت  می دهم  تا همه  بدانند آه  تو هيچ آار                              « :   سارا گفت 
 »  .خالفی نكرده ای

. به خاطر آنچه  برای سارا، زن  ابراهيم اّتفاق  افتاده بود، خداوند تمام زنان اهل خانٔه ابی ملک  را نازا آرده  بود                     ١٨-١٧
همچنين خدا، زن ابی ملک و آنيزان او را شفا داد و         .  بنابراين  ابراهيم برای ابی ملک  دعا آرد و خدا، او را شفا بخشيد             

 . شوندآنها توانستند صاحب فرزندان 

٢١   
 توّلد اسحاق 

و در وقتی آه ابراهيم  پير بود، سارا حامله شد و پسری           ٢خداوند همان طور آه  وعده  داده  بود، سارا را برآت  داد             ١
وقتی اسحاق  ٤ .  ابراهيم اسم او را اسحاق گذاشت  ٣.  اين  پسر در همان وقتی آه خدا فرموده بود به دنيا آمد          .  برای او زاييد  

وقتی اسحاق  متوّلد شد        ٥.  ه  شد، ابراهيم  همان طوری آه خدا به  او دستور داده بود، او را ختنه  آرد                              هشت  روز  
خدا برای من شادی و خنده آورده  است  و هرآه اين  را بشنود با من  خواهد                           « :  سارا گفت  ٦.  ابراهيم صد ساله بود    

 بگويد آه سارا بّچه  شير خواهد داد؟ چون  من  در موقع             چه  آسی می توانست  به  ابراهيم     «:  سپس اضافه  آرد ٧»  .خنديد
 » . پيری او پسری برايش زاييده ام

 . بّچه  بزرگ  شد و در روزی آه او را از شير گرفتند، ابراهيم  مهمانی بزرگی ترتيب داد٨

 بيرون راندن هاجر و اسماعيل  
١٠.  با اسحاق پسر سارای بازی می آرد-يده بوديک روز اسماعيل همان  پسری آه هاجر مصری برای ابراهيم  زاي ٩

پسر اين زن نبايد از ارث تو آه  فقط بايد به  اسحاق         .  اين  آنيز و پسرش را بيرون آن    « :  سارا آنها را ديد و به ابراهيم گفت     
اّما خدا   ١٢.  اين موضوع  ابراهيم را بسيار ناراحت آرد چونکه  اسماعيل هم پسر او بود                 ١١»  . برسد هيچ سهمی ببرد     

زيرا نسلی آه  من به     .  هرچه سارا به  تو می گويد انجام  بده      .  دربارٔه پسر و آنيزت هاجر نگران نباش    «:  به ابراهيم  فرمود 
از او هم مّلت   .  من به  پسر آنيز تو هاجر هم  فرزندان  زيادی خواهم  داد          ١٣.   تو وعده  داده ام  از طريق اسحاق  خواهد بود      

 »  .واهد آمد چون  او هم  پسر توست بزرگ به وجود خ
روز بعد، صبح  زود ابراهيم  مقداری غذا و يک  مشک  آب  بر پشت  هاجر گذاشت و او را با پسر  بيرون آرد و                           ١٤

١٦وقتی آب تمام  شد، پسر  را زير يک بوته گذاشت       ١٥ .  او در بيابانهای بئرشبع می گشت    .  هاجر آنجا را ترک آرد و رفت     

و  »  من  طاقت  ندارم  مردن پسرم را ببينم          « ،   به خودش  می گفت  .   اندازٔه صد متر از آنجا دور شد                و خودش  به         
  . همان طوری آه آنجا نشسته  بود، شروع آرد به گريه آردن

ای هاجر، چرا پريشانی؟    « :  فرشتٔه خدا از آسمان  با هاجر صحبت آرد و گفت          .  خدا، صدای گرئه پسر  را شنيد      ١٧



 پيدايش

 

من از نسل  او مّلتی بزرگ به وجود          .  بلند شو، برو پسر را بردار و آرام آن          ١٨ .  ا گرئه پسر را شنيده  است      خد .  نترس
رفت  و مشک  را ُپر از آب  آرد و مقداری آب به             .  خدا چشمهای او را باز آرد و او در آنجا چاهی ديد             ١٩»   .می آورم
٢١. زندگی می آرد و شكارچی ماهری شد » فاران« در صحرای او.  خدا با آن پسر بود و او بزرگ می شد      ٢٠.   پسر داد 

  . مادرش يک  زن مصری برای او گرفت

 پيمان  ابراهيم  و ابی ملک 
در هر آاری آه      « :  فرماندٔه سپاهيان  خود، نزد ابراهيم رفت  و به او گفت              »  فيكول« ، با     در آن زمان  ابی ملک    ٢٢

 . ا در حضور خدا قول  بده  آه  من  يا فرزندان  من  و يا نسل مرا فريب  ندهی                           بنابراين اينج٢٣ .   می آنی خدا با توست     
 »  . ، پس  تو هم نسبت  به من و اين سرزمين آه  تو در آن  زندگی می آنی وفادار باشمن نسبت  به  تو وفادار بوده ام

 »  .من قول  می دهم« : ابراهيم گفت٢٤
من « :  ابی ملک گفت٢٦.  ی ملک  تصّرف آرده بودند از او گاليه آرد                   ابراهيم دربارٔه چاهی آه غالمان  اب              ٢٥

اين اولين  باری است  آه  من  اين  را           .  تو هم  چيزی در اين  باره  به من  نگفتی            .   نمی دانم چه آسی اين آار را آرده  است      
ابراهيم هفت ٢٨.  آنها با هم پيمان بستند   ، ابراهيم  تعدادی گاو و گوسفند به ابی ملک  داد و هردوی             پس از آن ٢٧»   .می شنوم

 »  ؟چرا اين آار را آردی«: ابی ملک پرسيد٢٩.  برٔه ماده  از گّله جدا آرد
با اين آار تو اعتراف می آنی آه  من همان آسی هستم آه  اين           .  اين  هفت  بّره  را از من  قبول آن       «:  ابراهيم جواب داد٣٠

 . ناميده شد، زيرا در آنجا بود آه آن  دو با هم پيمان  بستند » بئرشبع«  آنجا به خاطر همين٣١»  . چاه را آنده ام
ابراهيم  در بئرشبع    ٣٣.  بعد از اينکه آنها در بئرشبع با هم  پيمان  بستند، ابی ملک  و فيكول  به  فلسطين  برگشتند                        ٣٢

 . فلسطين مّدت  زيادی زندگی آردابراهيم در ٣٤.  درخت َگزی آاشت  و به  نام خداوند خدای جاودانی دعا آرد

٢٢   
 دستور خدا به ابراهيم برای قربانی نمودن اسحاق 

: خدا فرمود ٢»  .بله ای خداوند «:  ابراهيم جواب  داد  »  ابراهيم«:  مّدتی بعد خدا ابراهيم را امتحان آرد و به او فرمود         ١
آنجا او را بر روی آوهی آه  به           .  وريا برو  ، بردار و به سرزمين م    پسر عزيزت اسحاق را آه  خيلی دوست می داری     «

 »  . تو نشان  خواهم داد برای من  قربانی آن
اسحاق  و   .  مقداری هيزم برای قربانی شكست  و آنها را بر روی االغ گذاشت         .  روز بعد، ابراهيم  صبح  زود بلند شد      ٣

 ، ابراهيم آن  محل  را از     روز سوم ٤.    راه  افتاد  دو نفر از نوآران  خود را برداشت و به طرف جايی که  خدا فرموده بود به            
بعدًا پيش   .  من و پسرم به  آنجا می رويم  تا عبادت آنيم       .  اينجا پيش  االغ  بمانيد    « :  به نوآران خود گفت ٥.  فاصلٔه دور ديد   
 »  . شما برمی گرديم

ردن هيزم  برداشت  و برای        ابراهيم  هيزمها را بر دوش اسحاق  گذاشت  و خودش آارد و آتش  برای روشن آ                            ٦
 »  ؟بله پسرم«: ، ابراهيم جواب  داد»پدر« : اسحاق  گفت٧. گذراندن  قربانی با هم  به  راه افتادند

 »  ؟ ، پس  بّره  برای قربانی آجاستمی بينم  آه  تو آتش  و هيزم  داری«: اسحاق  پرسيد
 . وی آنها با هم  رفتندهرد» .خدا خودش آن را آماده می آند«: ابراهيم  جواب داد٨
 . وقتی آنها به جايی رسيدند آه خداوند فرموده  بود، ابراهيم يک قربانگاه درست  آرد و هيزمها را روی آن گذاشت                     ٩

سپس  چاقو را به  دست گرفت  تا او را قربانی             ١٠.   ، روی هيزمها قرار داد      پسر خود را بست و او را روی قربانگاه          
 » .بلی، ای خداوند«: او جواب داد »  ، ابراهيمابراهيم« : ند، از آسمان  او را صدا آرد و گفتاّما فرشتٔه خداو١١. آند

من  حاال فهميدم آه  تو از خدا اطاعت می آنی و به او            .  به  پسر خود صدمه  نزن و هيچ آاری با او نكن           «فرشته گفت١٢
 »  .دیزيرا تو پسر عزيز خود را از او مضايقه نكر . احترام می گذاری

او رفت  و آن را گرفت  و به   .  قوچی را ديد آه  شاخهايش  به درختی گير آرده  است        .  ابراهيم به طرف صدا نگاه آرد ١٣
ناميد و حّتی امروز هم      »  خداوند مهّيا می آند  «ابراهيم آنجا را   ١٤.   عنوان قربانی سوختنی به  جای پسرش  قربانی آرد        

 » .او مهّيا می آندبر آوه خداوند، « مردم  می گويند 
من  به  تو وعده  می دهم  و به  اسم  خودم           «١٦ :  فرشتٔه  خداوند، برای بار دّوم از آسمان  ابراهيم را صدا آرد و گفت             ١٥

زيرا تو اين آار را آردی و پسر عزيز خود را از من  مضايقه                .   قسم  می خورم  آه  تو را به فراوانی برآت خواهم  داد         
نسلهای تو بر دشمنان  خود      .  قول می دهم  آه  نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای آنار دريا زياد آنم          من   ١٧ .   نكردی

 ، همان طوری آه  نسل  تو را برآت  داده ام، نسل آنها را                      تمام مّلتها از من  خواهند خواست         ١٨.  پيروز خواهند شد    
ابراهيم  پيش  نوآران  خود برگشت  و آنها با هم  به                 ١٩»   .ردیفقط  به خاطر اينکه  تو از من  اطاعت آ            .  هم برآت دهم
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 .  بئرشبع رفتند و ابراهيم در آنجا ساآن  شد

 نسلهای ناحور 
عوز آه  نخستزاده   ٢١ :  بعد از مّدتی ابراهيم  شنيد آه  ِمْلَكه  هشت  فرزند برای برادرش ناحور به دنيا آورده  است                   ٢٠

ملكه  اين هشت  . آه  پدر ربكاست ٢٣ ، جيدالف  و بتوئيل    آاسد، هازو، پيلداش  ٢٢ ،  پدر َارام  است  و برادرش بوز و آموئيل       
 ، تاهاش  و َمعكه  را به        ، جاهام رئومه زن صيغه ای ناحور نيز تيباه   ٢٤.   پسر را برای ناحور برادر ابراهيم به دنيا آورد         

 . دنيا آورد

٢٣   
 فوت سارا 

او در حبرون در سرزمين کنعان  مرد و ابراهيم برای مرگ او                    ٢.  گی آرد  سارا صد و بيست  و هفت سال زند            ١
  . ماتم گرفت

من  در بين شما يک  نفر      «٤ :  ابراهيم جايی را آه  بدن  همسرش  در آنجا بود، ترک آرد و به نزد ِحّتيان  رفت  و گفت                 ٣
 »  .نميک قطعه زمين  به من بفروشيد تا همسر خود را در آن  دفن آ . غريبه  هستم

همسر خود   .  ما تو را به چشم  يک  رهبر پر قدرت  نگاه  می آنيم            .  ای آقا به سخنان  ما گوش  بده      «٦:  آنها جواب دادند ٥
همٔه ما خوشحال  خواهيم شد آه  يک  قبر به  تو بدهيم تا همسرت  را در آن                .  را در بهترين قبرهايی آه  ما داريم،  دفن آن      

 »  . دفن آنی
 ، اگر شما به  من  لطف داريد و مايل  هستيد آه  همسر خود را اينجا دفن  آنم« :  و گفت ٨پيش آنها تعظيم  آرد     ابراهيم   ٧

از او بخواهيد   .  بخواهيد آه غار مكفيله  را آه  آنار مزرعه اش  می باشد، به من  بفروشد             ٩لطفًا از عفرون پسر سوحار       
 »  .  من  بفروشد تا صاحب آن غار بشومآه آن  را در مقابل همٔه شما به تمام قيمت  به

او به طوری آه  همٔه حاضرين  در آنجا        .  عفرون  خودش  در آن  جلسه  با ساير ِحّتيان  در دروازٔه شهر نشسته  بود             ١٠
اينجا در حضور    .  من تمام  مزرعه  و غاری را آه در آن است به  تو می دهم            .  ای آقا، گوش  بده    «١١:  بشنوند، جواب داد  

 »  . ، آن را به  تو می دهم  تا اينكه  همسر خود را در آن دفن آنیام  افراد قبيله امتم
خواهش  می آنم  به  حرفهای    « :  و طوری که  همه  بشنوند به  عفرون گفت       ١٣اّما ابراهيم  در مقابل  حتيان  تعظيم آرد        ١٢

  قبول آن و من همسر خود را در آنجا دفن  خواهم             قيمت  زمين را از من    .  من  تمام مزرعه  را خواهم خريد     .  من گوش بده
 » . آرد
اين  بين  ما چه  ارزشی دارد؟ همسر          .  ای آقا، قيمت  زمين  فقط  چهار صد تّکٔه  نقره  است            «١٥:  عفرون  جواب داد ١٤

بازار آن روز رايج   ابراهيم موافقت  آرد و قيمتی را آه  عفرون گفته  بود مطابق  وزنی آه در             ١٦»   .خود را در آن دفن آن   
 . يعنی چهارصد تّكٔه  نقره آه عفرون در مقابل  همٔه افراد قبيلٔه خود تعيين آرده  بود.  بود به  عفرون  داد

اين  ِملک  عبارت  بود از يک       .  به اين ترتيب،  امالک  عفرون آه در مكفيله  در مشرق  ممری بود، به  ابراهيم  رسيد             ١٧
اين  ملک در مقابل تمام ِحّتيانی آه  در آن  مجلس        ١٨ .  بود و تمام درختان  مزرعه  تا آنار زمين        مزرعه  و غاری آه در آن      

 .  حاضر بودند، به عنوان  ِملک  ابراهيم  شناخته  شد
بنابراين مزرعه ای آه مال ِحّتيان بود و      ٢٠.  بعد ابراهيم  همسرش سارا را در آن غار در سرزمين کنعان  دفن آرد                ١٩

 .  در آن  بود به  نام آرامگاه به ملكّيت  ابراهيم درآمدغاری آه 

٢٤   
 همسری برای اسحاق 

او روزی به  يكی از نوآرانش  آه  از         ٢.  ابراهيم  بسيار پير شده  بود و خداوند به  هرچه او می آرد، برآت  داده  بود              ١
٣.  ران من بگذار و قسم بخور      دست خود را وسط       « :  همه بزرگتر بود و اختيار همه  چيز در دستش بود گفت                           

من می خواهم آه  تو به  نام خداوند، خدای آسمان و زمين  قسم بخوری آه برای پسر من  از مردم  اين  سرزمين  يعنی آنعان 
 »  .تو بايد به سرزمينی که من در آنجا به دنيا آمده ام  بروی و از آنجا برای پسرم  زن  بگيری٤ .  زن نگيری

 ؟ آيا  اگر آن دختر حاضر نشود وطن  خود را ترک آند و با من  به  اين  سرزمين  بيايد چه آنم                            «:  آن نوآر پرسيد ٥
 »  ؟پسرت را به  سرزمينی آه تو از آنجا آمدی بفرستم

خداوند، خدای آسمان  مرا از خانٔه پدرم  و از              ٧.  تو نبايد پسر مرا هيچ وقت  به آنجا بفرستی          «:  ابراهيم جواب داد ٦
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او فرشتٔه خود را     .  به طور جّدی به  من  قول داد آه  اين  سرزمين  را به نسل من  خواهد داد                .  وامم بيرون آوردسرزمين اق
اگر دختر حاضر نشد با تو بيايد، آن     ٨ .  بنابراين تو می توانی در آنجا زنی برای پسرم  بگيری       .  قبل از تو خواهد فرستاد   

پس آن  نوآر   ٩»   .ولی تو در هيچ شرايطی نبايد پسر مرا به  آنجا ببری                    .   وقت  تو از قولی آه  داده ای آزاد هستی               
 . دست خود را ميان  ران  اربابش  ابراهيم گذاشت  و برای او قسم خورد آه هرچه ابراهيم  از او خواسته  است، انجام دهد

برداشت  و به  شمال  بين النهرين به     آن نوآر، آه اختيار دارايی ابراهيم  در دستش  بود، ده  تا از شترهای اربابش  را               ١٠
وقتی به  آنجا رسيد، شترها را در آنار چشمه ای آه  بيرون شهر                  ١١ .   شهری آه  ناحور در آن زندگی می آرد، رفت          

ای خداوند،  « :  او دعا آرد و گفت     ١٢.  نزديک غروب بود، وقتی آه زنان برای بردن  آب  به آنجا می آمدند       .  بود، خوابانيد 
من  اينجا در آنار چشمه ای      ١٣ .   ، امروز به  من  توفيق  بده  و پيمان خودت را با آقايم  ابراهيم  حفظ آن              يم  ابراهيم خدای آقا 

آوزٔه خود را پايين  بياور تا از آن آب          ' :  به يكی از آنها خواهم  گفت     ١٤.  هستم آه  زنان جوان  شهر برای بردن آب می آيند     
، او همان آسی باشد آه  تو برای بنده ات  اسحاق               ' ، من برای شترهايت  هم  آب می آورم       بنوش':  اگر او بگويد   '   . بنوشم

 »  .اگر چنين  بشود، من خواهم دانست آه  تو پيمان  خود را با آقايم  حفظ  آرده ای .  انتخاب آرده ای
او دختر بتوئيل  پسر ناحور      .  رسيدقبل از اينکه  او دعايش  را تمام آند، ربكا با يک آوزٔه آب  آه  بر دوشش  بود                     ١٥

او از چشمه  پايين  رفت و         .  ربكا دختری بسيار زيبا و باآره  بود            ١٦.  برادر ابراهيم بود و اسم  زن  ناحور ملكه بود            
لطفًا آمی آب از آوزه ات به  من  بده  تا           « :  مباشر ابراهيم به  استقبال او دويد و گفت        ١٧ .  آوزه اش را ُپر آرد و برگشت       

 »  .وشمبن
وقتی ١٩.  و فورًا آوزه را از شانه اش پايين آورد و نگه  داشت  تا او از آن  بنوشد                           »   ، ای آقا    بنوش« :  او گفت  ١٨

او فورًا آوزه اش  را در آبخور         ٢٠»  .برای شترهايت هم  آب  می آورم  تا سيراب  شوند          « :  آب نوشيد، آن  زن به او گفت     
آن  مرد در سكوت مراقب دختر بود تا ببيند       ٢١.  يد تا برای همٔه شتران آب  بياورد     حيوانات خالی آرد و به طرف  چشمه دو    

  . آيا خداوند سفرش را موّفق خواهد آرد يا نه
وقتی آن دختر آارش  تمام  شد، آن مرد يک حلقٔه طاليی گران قيمت در بينی و همچنين دو عدد دست بند طال                                   ٢٢

 ؟ آيا در خانٔه او برای من  و مردان من  جايی               لطفًا به من  بگو پدر تو آيست       « :  و به  او گفت    ٢٣به دستهای دختر آرد     
 »  ؟ است  تا شب  را در آنجا بمانيم

 ، و جا برای استراحت     در خانٔه ما، آاه و علوفٔه فراوان     ٢٥ .  پدر من  بتوئيل  پسر ناحور و ِملَكه  است        « :  دختر گفت ٢٤
 »  . شما هست

سپاس بر خداوند، خدای آقايم  ابراهيم آه  با وفاداری       « :  او گفت ٢٧.  اوند را پرستش  نمود   پس آن مرد زانو زد و خد      ٢٦
 »  .خداوند مستقيمًا مرا به خانٔه اقوام آقايم راهنمايی آرده است . وعده ای را آه  به او داده  است،  حفظ  آرده  است

او به  طرف     .  ربكا برادری  به  نام  البان داشت        ٢٩.  دختر به طرف خانٔه مادرش دويد و تمام ماجرا را تعريف آرد          ٢٨
 .  بيرون دويد تا به  چشمه ای آه مباشر ابراهيم در آنجا بود، برود

او پيش   .  او حلقٔه بينی و دست بندها را در دست  خواهرش ديده  بود و شنيده  بود آه  آن مرد به دختر چه  گفته  است                      ٣٠
تو مردی هستی     .  با من  به  خانه  بيا         «٣١ :  چشمه ايستاده  بود رفت و به او گفت          مباشر ابراهيم آه  با شترهايش آنار          

 ؟ من در خانه ام برای تو جا آماده آرده ام و برای شترهايت              چرا بيرون  ايستاده ای   .  آه خداوند تو را برآت داده است         
 »  . هم جا هست

سپس آب آورد تا مباشر    .  به آنها آاه  و علوفه  داد        پس آن مرد به  خانه  رفت  و البان شترهای او را باز آرد و                       ٣٢
من تا منظور خود را نگويم غذا          « :  وقتی غذا آوردند، آن مرد گفت         ٣٣.  ابراهيم و خادمان او پاهای خود را بشويند           

 » .نخواهم خورد
 » .هرچه  می خواهی بگو« : البان  گفت

به او گّله های    .   ثروت  فراوان  به آقايم  عطا آرده است          خداوند، برآت  و    ٣٥ .  من  مباشر ابراهيم هستم    « :  او گفت  ٣٤
سارا، همسر آقايم   ٣٦ .  گوسفند، ُبز و گاو و همچنين نقره و طال و غالمان  و آنيزان  و شتران  و االغهای زياد داده  است                 

يم  از من  قول گرفته و مرا      آقا٣٧ .   در زمانی آه پير بود برای او پسری به دنيا آورد و آقايم  هرچه داشت به او داده است                   
 ، از ميان  اقوامم  زنی برای       برو و از قبيلٔه پدرم    ' :  بلكه گفت٣٨ .  قسم داده است  آه  از مردم آنعان  برای پسرش  زن نگيرم       

يشه خداوندی آه هم ':  او جواب داد  ٤٠'   ؟اگر دختر نخواست  با من  بيايد چه آنم        ' :  من از آقايم  پرسيدم  ٣٩'   .او انتخاب  آن  
تو از ميان قبيلٔه خودم  و از ميان        .   او را اطاعت آرده ام  فرشتٔه خود را با تو خواهد فرستاد و تو را موّفق خواهد نمود                 

اگر تو به  نزد     .  برای رهايی تو از اين قسم فقط يک راه  وجود دارد        ٤١ .   ، زنی برای پسرم خواهی گرفت       فاميلهای پدرم 
 ' .رد آردند، آن  وقت تو از قولی آه داده ای آزاد خواهی بوداقوام من  رفتی و آنها تو را 

 ، لطفًا در اين آار         ای خداوند، خدای آقايم ابراهيم        ' :   ، دعا آردم و گفتم        امروز وقتی به  سر چشمه  رسيدم             «٤٢
واهم خواست آه از وقتی دختری برای برداشتن آب  می آيد از او خ         .  من اينجا سر چشمه  می مانم   ٤٣ .  به من توفيق عنايت آن
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اگر او قبول آرد و برای شترهايم  هم آورد، او همان آسی باشد آه  تو انتخاب                      ٤٤ .  آوزٔه خود به من آب بدهد تا بنوشم       
 ، ربكا با آوزٔه آبی آه  بر دوش  داشت آمد و            قبل از اينکه  دعای خود را تمام  آنم        ٤٥'  . آرده ای تا همسر پسر آقايم بشود     

او فورًا آوزه را از شانه اش  پايين آورد و        ٤٦'   .لطفًا به من آب بده  تا بنوشم    ' :  به او گفتم  .  ت تا آب  بردارد  به  سر چشمه  رف    
از او   ٤٧.  پس  من  نوشيدم  و او شترهای مرا هم سيراب  آرد                '   ،بنوش، من شترهای تو را هم سيراب  می آنم          ' :  گفت

سپس حلقه را در بينی او و دست بندها        '   .وئيل پسر ناحور و ِمْلَكه است    پدر من بت ':  او جواب داد  '   ؟پدرت  آيست 'پرسيدم  
من خداوند، خدای آقايم  ابراهيم را سپاس گفتم آه مستقيمًا        .  زانو زدم  و خداوند را پرستش  نمودم         ٤٨ .  را در دستش آردم   

حاال اگر می خواهيد به آقايم  لطف        ٤٩ .  جايی آه  دختری برای پسر آقايم پيدا آردم         .  مرا به خانٔه فاميل  آقايم هدايت آرد      
 »  . بكنيد، به  من  بگوييد تا بدانم  وگرنه  تصميم  بگيرم آه  چه  بايد بكنم

اين  تو و      ٥١ .   ، ما حق نداريم تصميم  بگيريم       چون  اين امر از طرف خداوند است          «:  البان  و بتوئيل جواب دادند     ٥٠
وقتی مباشر  ٥٢»  . آه  خداوند فرموده است،  او همسر پسر آقای تو بشود               همان طوری.  او را بردار و برو      .  اين ربكا

بعد رختها و هدايای طال و نقره را بيرون آورد و به                ٥٣.  ابراهيم  اين  را شنيد، سجده آرد و خداوند را پرستش  نمود            
 . همچنين هدايای گران قيمتی هم به برادر و مادرش  داد.  ربكا داد

صبح وقتی بلند شدند، او      .  و خادمان  او خوردند و نوشيدند و شب را در آنجا به سر بردند                     سپس مباشر ابراهيم  ٥٤
 »  .اجازه بدهيد پيش  آقايم  برگردم« : گفت
 » .بگذار دختر مّدت يک  هفته  يا ده  روز اينجا بماند و بعد بيايد«: اّما برادر و مادر ربكا گفتند٥٥
 »  . ، پس اجازه بدهيد پيش  آقايم  برگردمخداوند سفر مرا موفقّيت آميز آرده است. ما را نگه  نداريد« : آن مرد گفت٥٦
پس ربكا را صدا آردند و از او            ٥٨»   .بگذار دختر را صدا آنيم  و ببينيم نظر خودش چيست             «:  آنها جواب دادند ٥٧

 » بلی«: او جواب داد»  ؟آيا می خواهی با اين مرد بروی«: پرسيدند
: آنها برای ربكا دعای خير آردند و گفتند        ٦٠.  و دايه اش  را، با مباشر ابراهيم و خادمان او فرستادند        پس  آنها ربكا    ٥٩

 » .تو، ای خواهر ما، مادر هزاران هزار نفر باش  و نسلهای تو شهرهای دشمنان خود را به  تصّرف  درآورند«
 

 . اّتفاق  مباشر ابراهيم  حرآت آردند ، و به سپس ربكا و نديمه های  او حاضر شدند و سوار شترها شده٦١
. او يک  روز هنگام غروب  بيرون رفت  تا در بيابان قدم  بزند             .  اسحاق در قسمت جنوبی آنعان  زندگی می آرد      ٦٣-٦٢

وقتی ربكا، اسحاق را ديد، از شتر        ٦٤.  می گذشت آه  آمدن شترها را ديد     »  خدای زنده و بينا  «از بيابانهای اطراف چاه     
 » آن  مرد آيست آه از مزرعه  به  طرف  ما می آيد؟«: و از مباشر ابراهيم  پرسيد٦٥ آمد خود پايين

 . پس  ربكا صورت خود را با روبند پوشانيد»  .او آقای من است«: مباشر جواب داد
ر آن   اسحاق ربكا را به چادری آه  مادرش سارا د          ٦٧.  مباشر هرچه  آه  انجام  داده بود برای اسحاق تعريف  آرد              ٦٦

  . اسحاق  به  ربكا عالقه مند شد و بعد از مرگ  مادرش  تسّلی يافت.  زندگی می آرد برد و با او ازدواج آرد

٢٥  
 فرزندان ديگر ابراهيم 

 ) ٣٣-٣٢:١اول تواريخ (
٣ه دنيا آورد     ، ايشباک و شوآ را ب     ، مديان  ، مدان  ، ُيقشان او زمران ٢.  ابراهيم  با زن ديگری به نام قطوره ازدواج  آرد    ١

عيفا، عيَفر، حنوک، ابيداع و الداعه            ٤.   ، لئوميم از نسل ِددان  بودند       ، لتوشيم  آشوريم.   ، پدر شبا و ِددان  بود           يقشان
 . همٔه اينها فرزندان  قطوره بودند. فرزندان مديان بودند

هم به  پسرهايی آه  از زنهای ديگر      ولی در زمان حيات خود هدايايی     ٦.  ابراهيم تمام  دارايی خود را به  اسحاق بخشيد     ٥
 .  ، داد و آنها را از پيش اسحاق  بيرون آرد و به طرف  سرزمين مشرق  فرستادخود داشت

 فوت  ابراهيم 
 . ابراهيم  در سن  صد و هفتاد و پنج  سالگی در حالی آه  آامًال پير شده بود، وفات يافت  و به  نزد اجداد خود رفت                       ٨-٧
 و اسماعيل  او را در آرامگاه مكفيله در مزرعٔه مشرق  ممری آه متعّلق به عفرون پسر سوحار ِحّتی                  پسران او اسحاق    ٩

ابراهيم  و زنش  سارا هر دو در آنجا دفن           .  اين همان  مزرعه ای بود آه  ابراهيم از ِحّتيان خريده بود        ١٠.  بود، دفن آردند 
 . زندگی می آرد» خدای زنده و بينا«او نزديک چاه . را برآت داد ، خدا پسر او، اسحاق بعد از وفات  ابراهيم١١.  شدند

 فرزندان اسماعيل 
 ) ٣١-٢٨:١اول تواريخ (
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به  ترتيب      ١٣  -پسران اسماعيل کسی که  هاجر، آنيز مصری سارا، برای ابراهيم به دنيا آورده بود                                             ١٢
. حداد، تيما، يطور، نافيش  و ِقدَمه      ١٥ع، دومه، مسا،    مشما١٤ ،   ، مبسام  ، قيدار، َاَدبئيل  نبايوت:   توّلدشان عبارت بودند از 

اسماعيل صد و سی و هفت       ١٧.  اينها نياکان  دوازده امير بودند و نام هريک  به  قبيله  و دهات و اردو گاه ايشان داده شد                ١٦
ر مشرق  مصر، در    فرزندان اسماعيل در سرزمينی بين  حويله و شور، د      ١٨ .   ساله  بود آه مرد و به نزد اجداد خود رفت        

 . راه آشور زندگی می آردند و از فرزندان ديگر ابراهيم جدا بودند

 توّلد عيسو و يعقوب 
َارامی از اهالی   (اسحاق  چهل ساله  بود آه  با ربكا دختر بتوئيل            ٢٠ .  اين است  داستان زندگی  اسحاق پسر ابراهيم       ١٩

خداوند دعای او   .   ، اسحاق نزد خداوند دعا آرد    بكا فرزندی نداشت  چون  ر ٢١.  و خواهر البان  ازدواج آرد    )  بين النهرين
قبل  از اينکه  بّچه ها به دنيا بيايند در شكم                    .  ربكا دوقلو آبستن شده  بود       ٢٢.  را مستجاب  فرمود و ربكا آبستن شد            

پس  رفت تا از    »  تد؟چرا بايد چنين چيزی برای من اّتفاق بيف        « :  ربكا گفت .   مادرشان بضد يكديگر دست  و پا می زدند        
 : خداوند به  او فرمود٢٣. خداوند بپرسد

 . دو مّلت  در شكم  تو می باشند«
  .  ، آه رقيب  يكديگرند، به  دنيا می آوریتو دو قوم را

 يكی از ديگری قويتر خواهد بود 
 » .و برادر بزرگ خادم برادر آوچک خواهد بود

اسم  او  .   ، ُپر از مو بود     اولی سرخ رنگ و پوستش مانند پوستين   ٢٥.  ورداو دو پسر به دنيا آ      .  وقت زاييدن او رسيد  ٢٤
اسحاق  در  .  اسم او را يعقوب  گذاشتند   .  دّومی وقتی به دنيا آمد، پاشنٔه عيسو را محكم  گرفته  بود             ٢٦.  را عيسو گذاشتند  

 . موقع  توّلد اين پسرها شصت ساله  بود

 عيسو حق  نخستزادگی خود را می فروشد 
 ، ولی يعقوب مرد آرامی بود آه در      عيسو شكارچی ماهری شد و صحرا را دوست  می داشت         .  رها بزرگ شدند پس٢٧

اسحاق  عيسو را بيشتر دوست  می داشت  چونكه  از حيواناتی آه او شكار می آرد می خورد، اّما ربكا                  ٢٨.  خانه می ماند 
  . يعقوب را بيشتر دوست می داشت

نزديک « :  او به  يعقوب  گفت    ٣٠.  ل پختن آش  بود، عيسو از شكار آمد و گرسنه  بود            يک روز وقتی يعقوب  مشغو    ٢٩
يعنی قرمز   »  َادوم«به همين  دليل است آه  به  او            (»   .مقداری از آن آش  قرمز به من  بده             .   است از گرسنگی بميرم    

 .) می گويند
 »  . آه  تو حق  نخستزادگی خود را به  من  بدهیبه اين  شرط  از اين آش  به  تو می دهم « : يعقوب  به  او گفت٣١
 » حق نخستزادگی چه  فايده ای برای من دارد؟ .  ، چيزی نمانده آه  از گرسنگی بميرمبسيار خوب« : عيسو گفت٣٢
 » .اول  برای من قسم بخور آه  حق خود را به  من دادی« : يعقوب گفت٣٣

او .  بعد از آن يعقوب  مقداری آش عدس  و نان به  او داد        ٣٤.  عقوب  داد عيسو قسم خورد و حق  نخستزادگی خود را به  ي         
 . عيسو برای نخستزادگی خود بيشتر از اين  ارزش  قايل  نشد . خورد و نوشيد و بلند شد و رفت

٢٦  
 اقامت اسحاق در جرار 

اسحاق به  نزد  .  هيم شده  بود اين غيراز آن قحطی ای بود آه در زمان ابرا     .  در آن سرزمين قحطی شديدی به وجود آمد       ١
در همين سرزمين در  .  به  مصر نرو   «:  خداوند بر اسحاق ظاهر شد و فرمود        ٢ .  ابی ملک پادشاه  فلسطين به جرار رفت   

تمام  اين سرزمين  را به    .  من با تو خواهم بود و تو را برآت  خواهم داد         .  در اينجا زندگی آن   ٣ .  جايی آه من  می گويم بمان  
من نسل تو را مانند       ٤.   ، حفظ خواهم  آرد       نسل  تو خواهم  داد و پيمانی را آه با پدرت  ابراهيم بسته ام                             تو و به          

تمام مّلتها خواهند خواست  تا همان طوری که  تو         .  ستارگان آسمان  زياد می آنم  و تمام اين سرزمين  را به  آنها خواهم داد          
من  تو را برآت خواهم  داد چون آه  ابراهيم از من  اطاعت آرد و                            ٥ .   ، آنها را نيز برآت  دهم               را برآت داده ام   

 » .تمام دستورات  و اوامر مرا بجا آورد
او  .  وقتی مردمان آنجا دربارٔه همسرش پرسيدند، گفت  آه  او خواهر من  است                  ٧.  پس  اسحاق در جرار ساآن شد      ٦

٨.  بكشند تا ربكا را آه  زن  بسيار زيبايی بود بگيرند           نمی خواست  بگويد آه ربكا همسرش  است چون  می ترسيد او را           

او ديد آه     .   ، از پنجرٔه اتاقش  به بيرون نگاه می آرد         ، روزی پادشاه  ابی ملک      مّدتی از سكونت اسحاق در آنجا گذشت        
ر تو   اين زن همس« :  ابی ملک دستور داد اسحاق را آوردند و به او گفت              ٩.   اسحاق  و ربكا مشغول عشق بازی هستند         
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 »  ؟می باشد، چرا گفتی خواهر توست
 »  . ، مرا خواهند آشتفكر آردم  اگر بگويم او همسر من  است«: او جواب داد

 ؟ ممكن بود يكی از مردان من  به  آسانی با همسر تو                          اين  چه آاری بود آه  با ما آردی                 « :  ابی ملک  گفت  ١٠
ابی ملک به تمام مردم اخطار آرد آه هرآس با اين مرد و            ١١  » .در آن صورت تو مسئول گناه  ما بودی           .  همخواب شود

 . همسرش  بدرفتاری آند، آشته خواهد شد
چون  خداوند  .  اسحاق در آن سرزمين  زراعت آرد و در آن  سال  صد برابر آنچه  آاشته  بود محصول به دست  آورد               ١٢

چون  او گّله های گاو و گوسفند و            ١٤.  تمندی شد او مرّتب ترقی می آرد و مرد بسيار ثرو           ١٣.  او را برآت داده  بود     
آنها تمام چاههايی را آه غالمان پدرش  ابراهيم در زمانی        ١٥.   ، فلسطينيان به او حسادت آردند    خدمتکاران بسياری داشت 

 . آه زنده بود آنده  بودند، ُپر آردند
بنابراين  اسحاق از آنجا رفت و    ١٧»   . ترک  آن   ، پس  آشور ما را    تو از ما قويتر شده ای    « :  ابی ملک  به اسحاق  گفت  ١٦

او چاههايی را آه  در زمان  ابراهيم آنده شده        ١٨.  اردوی خود را در اطراف وادی جرار برپا آرد و مّدتی در آنجا ماند             
 آن  چاهها      بود و فلسطينيان آنها را بعد از وفات ابراهيم ُپر آرده  بودند، دوباره  آند و همان  اسمی را آه ابراهيم بر                              

  . گذاشته بود، دوباره  بر آنها گذاشت
: شبانان جرار با شبانان  اسحاق دعوا آردند و گفتند         ٢٠ .  غالمان  اسحاق  در وادی  جرار چاهی آندند آه آب داشت           ١٩

  . گذاشت» دعوا«بنابراين  اسحاق اسم آن چاه را »  .اين  آب  مال  ماست«
 . گذاشت»  دشمنی«پس  او اسم آن  چاه  را        .  به خاطر آن دعوای ديگری درگرفت    .  غالمان  اسحاق چاه ديگری آندند  ٢١
 . گذاشت»  آزادی«پس  اسم  اين  چاه را      .  به خاطر اين چاه  ديگر دعوايی نشد     .  پس از آنجا آوچ آرد و چاه  ديگری آند       ٢٢

 » .کامياب  خواهيم شدما در اينجا  . خداوند به ما آزادی داده است  تا در زمين زندگی آنيم« : او گفت
من هستم خدای پدرت  «:  آن  شب  خداوند بر او ظاهر شد و فرمود             ٢٤.  اسحاق از آنجا آوچ آرد و به  بئرشبع  آمد          ٢٣

 ، تو را برآت خواهم  داد و فرزندان             به خاطر وعده ای آه  به بنده ام  ابراهيم  داده ام           .   ، من  با تو هستم        نترس .   ابراهيم
سپس  اردوی خود   .  اسحاق  در آنجا قربانگاهی درست آرد و خداوند را پرستش نمود         ٢٥»  .واهم  بخشيد  بسياری به تو خ  

 . را در آنجا برپا آرد و غالمان او چاه ديگری آندند

 آشتی اسحاق و ابی ملک 
٢٧.   ، فيكول از جرار به  مالقات اسحاق  آمد                 ابی ملک به اّتفاق  مشاور خود، احوزات و سردار سپاهيانش                    ٢٦

پس چرا حاال به  ديدن  من         .  تو با من غيردوستانه رفتار آردی و مرا از سرزمين خود بيرون آردی               «:  اسحاق پرسيد
 »  ؟ آمدی
. ما حاال فهميده ايم آه خداوند با توست  و فكر می آنيم آه بايد يک  قرارداد صلح  بين  ما بسته شود              «:  آنها جواب  دادند  ٢٨

 ما با تو مهربان     .   ، همان طوری که  ما به  تو صدمه  نزديم           به ما صدمه ای نزنی   ٢٩ل  بدهی    ما از تو می خواهيم آه  قو      
اسحاق  يک   ٣٠»   .حاال آامًال واضح است  آه خداوند تو را برآت  داده است                .   بوديم  و تو را به سالمتی روانه آرديم           

ز بعد صبح  زود هريک  از آنها به  هم قول دادند و               رو٣١.  آنها خوردند و نوشيدند    .   مهمانی به  افتخار آنها ترتيب  داد        
 . اسحاق  با آنها خداحافظی آرد و دوستانه  از هم جدا شدند. به خاطر آن  قسم  خوردند

  .  ، چاهی را آه می آنديم به آب  رسيده استدر آن  روز غالمان  اسحاق آمدند و به  او خبر دادند آه٣٢
 . ناميده شد» بئرشبع«اشت  و به  همين  دليل  است  آه آن شهر گذ » قسم«او اسم آن  چاه  را ٣٣

 همسران بيگانٔه عيسو 
آنها ٣٥. وقتی عيسو چهل  ساله  شد با دو دختر ِحتی به نامهای جوديت  دختر بيری و بسمه دختر ايلون  ازدواج آرد           ٣٤

 . زندگی را بر اسحاق  و ربكا سخت  آردند

٢٧   
 هد اسحاق  يعقوب را برآت می د

  » بله«: او جواب  داد » پسرم« : پس به  دنبال  پسر بزرگش  فرستاد و به  او گفت. اسحاق  پير و نابينا شده بود١
به صحرا برو و   .  تير و آمان خود را بردار     ٣ .  می بينی آه  من ديگر پير شده ام  و ممكن است  بميرم          « :  اسحاق  گفت ٢

 را آه من  دوست دارم بپز و برايم بياور تا آن را بخورم  و قبل از مردنم  دعا              و از آن غذای خوشمزه ای   ٤حيوانی شكار آن   
 » .آنم آه خدا تو را برآت  دهد

پس  وقتی عيسو برای شكار            .  وقتی اسحاق  و عيسو صحبت  می آردند، ربكا گفت وگوی آنها را می شنيد                            ٥
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حيوانی برای من  بياور و آن را بپز تا من            ٧ :   می گفت من  شنيدم آه پدرت به عيسو « :  ربكا به يعقوب  گفت  ٦ ،  بيرون رفت
 ، به  من گوش  بده  و هرچه به تو        حاال پسرم ٨.   ، دعا آنم آه  خداوند تو را برآت دهد        بعد از خوردن آن  قبل  از آنکه  بميرم       

زم  و از آن غذايی آه پدرت خيلی      من  آنها را می پ    .  دو ُبزغالٔه چاق  بگير و بياور       .  به  طرف گّله برو ٩ .  می گويم  انجام بده 
 ، از خداوند برای تو     تو می توانی آن غذا را برای او ببری تا بخورد و قبل از مرگش              ١٠ .  دوست  دارد، درست  می آنم   

 » .برآت  بطلبد
رم مرا شايد پد ١٢.  تو می دانی آه  بدن  عيسو موی زياد دارد، ولی بدن  من مو ندارد             « :  اّما يعقوب  به  مادرش  گفت     ١١

 » . ، در آن صورت به جای برآت لعنت  نصيب  من  خواهد شدلمس آند و بفهمد آه من او را فريب  داده ام
تو فقط آن چيزی آه  من  می گويم  انجام         .  پسرم  بگذار هرچه  لعنت  برای توست  به  گردن من بيفتد            « :  مادرش گفت١٣
مادرش از آنها غذايی را     .   رفت  و ُبزها را گرفت و برای مادرش آورد       پس  او ١٤»  .برو و ُبزها را برای من  بياور       .   بده

١٦.  سپس او بهترين  لباسهای عيسو را آه  در خانه  بود آورد و به يعقوب پوشانيد                  ١٥ .  آه  پدرش دوست  می داشت پخت   

ی خوشمزه را با مقداری    سپس آن غذا١٧.  همچنين با پوست  ُبزها بازوها و قسمتی از گردن او را آه  مو نداشت  پوشانيد              
 . از نانی آه  پخته  بود به  او داد

 » پدر« : يعقوب  پيش  پدرش  رفت  و گفت١٨
 »  ؟بله تو آدام يک از پسران من هستی«: او جواب داد

لطفًا بلند شو بنشين  و       .  آاری را آه  به من  گفته  بودی انجام  دادم           .  من پسر بزرگ تو عيسو هستم    « :  يعقوب  گفت ١٩
 ، چطور توانستی به     پسرم« :  اسحاق گفت٢٠»   .غذايی را آه  برايت  آورده ام  بگير و از خدايت  برايم  طلب برآت  آن                  

جلوتر « :  اسحاق به  يعقوب گفت ٢١»  .خداوند خدای تو، مرا آمک آرد    «:  يعقوب جواب داد»   ؟ اين زودی آن را آماده  آنی    
 : اسحاق  او را لمس آرد و گفت        .  يعقوب  جلوتر رفت  ٢٢»   ؟ا واقعًا تو عيسو هستی     بيا تا بتوانم تو را لمس  آنم تا ببينم آي        

او نتوانست  يعقوب  را بشناسد چونكه             ٢٣»   .اّما بازوهای تو مثل  عيسوست          .  صدای تو مثل صدای يعقوب است       «
: ولی باز از او پرسيد     ٢٤او می خواست برای يعقوب  دعای برآت بخواند        .   بازوهای او مثل  بازوهای عيسو مو داشت       

 »  ؟آيا تو واقعًا عيسو هستی«
 »  . ، من  عيسو هستمبله«: او جواب داد

»  .مقداری از آن غذا را برای من  بياور تا بخورم  و بعد از آن  برای تو دعای برآت بخوانم                                  « :  اسحاق گفت٢٥
 ، نزديکتر بيا   پسرم« :   و نوشيدن  به او گفت   اسحاق  بعد از خوردن     ٢٦.   ، غذا و مقداری هم  شراب  برای او آورد        يعقوب

پس  برای او دعای برآت  خواند و        .  همين  آه آمد تا پدرش  را ببوسد، اسحاق  لباسهای او را بو آرد             ٢٧»   .و مرا ببوس  
 خدا از آسمان شبنم  و از      ٢٨ .   ، مانند بوی مزرعه ای است آه خداوند آن را برآت  داده است            بوی خوش پسر من   « :  گفت

قومهای ديگر بندگان  تو باشند و مّلتها در مقابل  تو                   ٢٩.  زمين فراوانی نعمت  و غّالت و شراب فراوان به  تو بدهد              
لعنت  بر کسی که تو را نفرين آند      .  بر خويشاوندان خود حكمرانی آنی و فرزندان مادرت  به  تو تعظيم نمايند          .  تعظيم آنند

 » .ر آندو متبارک  باد آسی آه برای تو دعای خي

 بازگشت عيسو از شكار 
او غذای خوشمزه ای   ٣١.   ، برادرش  عيسو از شكار آمد      همين آه يعقوب از آنجا رفت  .  دعای برآت اسحاق  تمام  شد   ٣٠

پدر، لطفًا بلند شو بنشين  و مقداری از غذايی آه                            « :  عيسو گفت   .  درست  آرده  و برای پدرش  آورده  بود                  
 »  . برآت برای من  بخوان برايت آورده ام بخور و دعای

 »  ؟تو آيستی«: اسحاق  پرسيد٣٢
 »  .من  پسر بزرگ  تو عيسو هستم«: او جواب  داد

پس او چه کسی بود آه  حيوانی شكار آرد و برای من آورد؟ من آن  را                  «:  تمام بدن  اسحاق  به لرزه  افتاد و پرسيد       ٣٣
 » .اين  برآت  برای هميشه از آن او خواهد بود .  برآت  خواندمخوردم  و درست قبل از اينكه تو بيايی برای او دعای

پدر، برای من  دعای        « :  وقتی عيسو اين را شنيد با صدای بسيار بلند و جگر سوزی گريه کرد و گفت                                   ٣٤
 »  .برآت بخوان

 »  .برادرت آمد و مرا گول  زد و برآت  تو را از تو گرفت« : اسحاق گفت٣٥
او اول حق مرا به     .  بی خود نيست آه اسم او يعقوب  است    .  عٔه دّوم است آه او مرا فريب داده است   اين  دف « :  عيسو گفت ٣٦

 »  ؟آيا ديگر برکتی نمانده است که  تو برای من بخواهی .  عنوان  نخستزادگی و حاال برآت مرا از من گرفت
به  او غّالت و شراب      .  ا زير دست او آرده ام    من  او را بر تو برتری داده ام  و تمام خويشاوندانش ر           « :  اسحاق گفت٣٧

 »  . داده ام و ديگر چيزی نمانده است آه برای تو از خدا بخواهم
 ؟ برای من  هم از خدا برآت        ای پدر، آيا تو فقط  حق يک  دعای برآت داشتی          « :  عيسو التماس آنان  به  پدرش گفت    ٣٨
  :  اسحاق  به او گفتبنابراين٣٩ . و سپس با فرياد بلند گريست»  . بخواه
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 برای تو نه شبنمی از آسمان  خواهد بود «
 . نه  فراوانی غّالت

 با شمشيرت  زندگی خواهی آرد ٤٠
 . و غالم  برادرت خواهی بود

  ، اّما هر وقت از دستور او سرپيچی آنی
 » .آزاد خواهی بود

 : او با خودش گفت       .  ب  دشمن شد   چون  اسحاق  دعای برآت را برای يعقوب  خوانده بود، عيسو با يعقو                                 ٤١
 »  .بعد از آن  يعقوب  را می آشم . وقت مردن پدرم نزديک  است«

. برادرت عيسو نقشه آشيده است آه  تو را بكشد    « :  دنبال  يعقوب  فرستاد و به او گفت     .  ربكا از نقشٔه عيسو باخبر شد     ٤٢
برای مّدتی پيش  او بمان  تا           ٤٤ .  ان  پيش  برادرم  فرار آن        بلند شو و به حرّ       .  حاال هرچه به  تو می گويم  انجام  بده          ٤٣

 . وقتی او اين  موضوع را فراموش آرد، من يک  نفر را می فرستم  تا تو برگردی                ٤٥.  عصبانّيت  برادرت  از بين  برود      
 »  ؟چرا هردوی شما را در يک روز از دست  بدهم

حاال اگر يعقوب  هم  با      .  بيگانه هستند، از عمر خودم  سير شده ام     به خاطر زنهای عيسو آه      « :  ربكا به  اسحاق  گفت   ٤٦
 »  .يكی از همين  دختران ِحتی ازدواج  آند، ديگر برای من مرگ بهتر از زندگی است

٢٨   
 اسحاق  يعقوب را نزد البان می فرستد 

به  بين النهرين  به  خانٔه      ٢ .  نكنبا دختران آنعانی ازدواج    « :  به او سالم آرد و گفت        .  اسحاق  يعقوب  را صدا آرد       ١
تا خدای قادر مطلق  ازدواج تو را برآت  دهد        ٣ .  پدربزرگت بتوئيل برو و با يكی از دختران دايی خود البان ازدواج  آن          

 تا خدا همان طوری آه  ابراهيم  را برآت  داد،        ٤.  بنابراين تو پدر مّلتهای بسيار خواهی شد      .  و فرزندان زياد به  تو بدهد     
تو و فرزندان  تو را نيز برآت دهد تا تو مالک اين  سرزمينی آه در آن زندگی می آنی و خدا آن  را به  ابراهيم داده است،                     

 مادر يعقوب و  -البان برادر ربكا   .  اسحاق،  يعقوب  را به بين النهرين  به نزد البان  پسر بتوئيل  َارامی فرستاد             ٥»   . بشوی
 .  بود-عيسو

 ری می گيرد عيسو زن  ديگ
عيسو فهميد آه  اسحاق برای يعقوب  دعای برآت خوانده و او را به  بين النهرين  فرستاده است تا برای خود زن                               ٦

او همچنين  فهميد، وقتی اسحاق برای يعقوب دعای برآت می خواند به  او دستور داد آه  با دختران آنعانی                             .   بگيرد
او می دانست  ٨ .  ب دستور پدر و مادرش  را اطاعت  آرده و به بين النهرين رفته است        او اّطالع داشت آه يعقو ٧.  ازدواج نكند

 ، پسر ابراهيم رفت و با محلت دختر اسماعيل آه خواهر      پس  به  نزد اسماعيل   ٩.   آه  پدرش  از زنان آنعانی خوشش  نمی آيد     
 . نبايوت بود، ازدواج آرد

 رؤيای يعقوب در بيت ئيل 
همان جا سنگی زير    .  هنگام  غروب آفتاب به  محلی رسيد     ١١ .  ا ترک  آرد و به طرف حّران رفت       يعقوب  بئرشبع  ر   ١٠

در خواب ديد، پّلكانی در آنجا هست آه  يک سرش  بر زمين  و سر ديگرش در آسمان                     ١٢.  سر خود گذاشت  و خوابيد       
من هستم خدای ابراهيم و  «:  ده  و می گويد    و خداوند در آنار آن ايستا        ١٣.   است  و فرشتگان از آن  باال و پايين می روند            

نسل  تو مانند غبار زمين زياد       ١٤.  من اين  زمينی را آه روی آن خوابيده ای به  تو و به  فرزندان  تو خواهم  داد                   .  اسحاق
 من به  وسيلٔه تو و فرزندان  تو، همٔه مّلتها را                  .  آنها قلمرو خود را از هر طرف  توسعه خواهند داد                  .  خواهد شد  

و هر جا بروی تو را محافظت خواهم آرد و تو را به           .  به خاطر داشته  باش  آه  من  با تو خواهم بود       ١٥.  برآت خواهم  داد 
 »  .تو را ترک  نخواهم  آرد تا همٔه چيزهايی را آه به  تو وعده  داده ام به انجام  برسانم.  اين زمين  باز خواهم آورد

او ١٧»   .او در اين  مكان است  و من  اين را نمی دانستم          .  خداوند در اينجاست  « :  فتيعقوب  از خواب  بيدار شد و گ        ١٦
 »  .اينجا دروازٔه آسمان  است. اين جا بايد خانٔه خدا باشد . اين چه  جای ترسناآی است« : ترسيد و گفت

 و آن را به عنوان  يک      او سنگی را آه  زير سر خود گذاشته  بود برداشت         .  يعقوب  روز بعد، صبح  زود برخاست     ١٨
او ١٩.  بر روی آن  روغن  زيتون ريخت تا به  اين  وسيله آن را برای خدا وقف آند                          .   ستون  يادبود در آنجا گذاشت          

 : بعد از آن يعقوب  برای خداوند نذر آرد و گفت             ٢٠ .  اسم آن شهر را آه  تا آن موقع  لوز ناميده می شد، بيت ئيل  گذاشت             
و من  به  سالمتی به  خانٔه         ٢١ ، به  من خوراک  و لباس بدهی         ی و مرا در اين  سفر محافظت  نمايی            اگر تو با من باش     «

اين ستون يادبودی آه  برپا آرده ام محل  پرستش  تو خواهد شد و از هرچه                ٢٢.   ، تو خدای من خواهی بود      پدرم بازگردم
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 » . به من  بدهی ده يک  آن را به  تو خواهم  داد

٢٩   
 عقوب  به خانٔه البان رفتن ي

در صحرا بر سر چاهی رسيد آه  سه گّلٔه گوسفند در           ٢ .  يعقوب راه خود را ادامه داد و به طرف سرزمين  مشرق رفت      ١
وقتی همٔه گوسفندها در آنجا     ٣.  سنگ  بزرگی بر سر چاه بود    .  از اين چاه به  گّله ها آب  می دادند    .  اطراف  آن خوابيده بودند 

وپانان سنگ را از دهانٔه چاه  بر  می داشتند و به  گّله ها آب  می دادند و بعد از آن  دوباره سنگ را بر                              جمع می شدند، چ 
 . دهانٔه چاه می گذاشتند

 »  ، شما اهل آجا هستيد؟دوستان  من«: يعقوب از چوپانان  پرسيد٤
 »  .اهل  حران  هستيم«: آنها جواب  دادند

 » ناحور را می شناسيد؟آيا شما البان  پسر «: او پرسيد٥
 »  . ، می شناسيمبله«: آنها جواب  دادند

 »  ؟حالش خوب  است«: او پرسيد٦
 » . ، اين دخترش  راحيل  است آه  همراه  گّله اش  می آيدنگاه آن . بله خوب است«: آنها جواب دادند

آنها آب  نمی دهيد تا دوباره به چرا        چرا به     .  هنوز هوا روشن است  و وقت جمع آردن  گّله ها نيست           « :  يعقوب گفت٧
 » برگردند؟

وقتی همه جمع شوند، سنگ  را     .  تا همٔه گّله ها در اينجا جمع  نشوند ما نمی توانيم  به  آنها آب بدهيم            «:  آنها جواب دادند ٨
 »  .از دهانٔه چاه  برمی داريم  و به آنها آب  می دهيم

وقتی يعقوب  دختر دايی خود،        ١٠.  حيل با گّلٔه پدرش  البان  به آنجا آمد         يعقوب با آنها مشغول  گفت وگو بود آه  را           ٩
سپس ١١.  سنگ را از دهانٔه چاه آنار زد و گوسفندان  را آب داد               .   ، بر سر چاه رفت     راحيل  را ديد آه  با گّله آمده است         

 »  .شاوند پدرت و پسر ربكا هستممن خوي« : يعقوب  به راحيل  گفت١٢.  راحيل را بوسيد و از شّدت  خوشحالی گريه کرد
او را . وقتی البان خبر آمدن  خواهر زاده اش  يعقوب را شنيد، به  استقبال  او دويد ١٣.  راحيل  دويد تا به  پدرش  خبر دهد      

 تو در حقيقت  از    « :  البان گفت١٤.  يعقوب  تمام ماجرا را برای البان  شرح داد       .  در آغوش آشيد و بوسيد و به  خانه آورد        
 . يعقوب  مّدت  يک ماه در آنجا ماند»  .گوشت و خون من  هستی

 خدمت يعقوب به خاطر راحيل  و ليه 
چقدر مزد     .   ، برای من مفت آار آنی         تو نبايد به خاطر اينکه  خويشاوند من هستی                « :  البان به  يعقوب  گفت      ١٥

 *ليه چشمان قشنگی  ١٧.  چک راحيل بود  اسم دختر بزرگ ليه و اسم دختر آو         .  البان دو دختر داشت   ١٦»  می خواهی؟
 . داشت، ولی راحيل خوش اندام و زيبا بود

 ، اگر اجازه دهی با دختر آوچک تو راحيل ازدواج آنم      « :  بنابراين  به  البان  گفت    .  يعقوب  راحيل را دوست می داشت  ١٨
 »  .هفت سال برای تو آار می آنم

 »  .همين جا پيش  من  بمان .  ، بهتر از اين است آه  به  ديگران بدهماگر دخترم را به تو بدهم« : اب  گفتالبان  در جو١٩
 ، اّما چون راحيل را خيلی دوست  می داشت     .  يعقوب  برای اينکه  با راحيل ازدواج  آند، هفت سال  در آنجا آار آرد             ٢٠

 . اين مّدت به  نظرش  مانند چند روز بود
٢٢»   .دخترت  را به  من  بده تا با او عروسی آنم            .  وقت آن رسيده است    « :   اين مّدت  يعقوب  به  البان  گفت       بعد از ٢١

 ، ليه  را به       اّما در آن شب  البان به جای راحيل         ٢٣.  البان مجلس عروسی برپا آرد و همٔه  مردم  آنجا را دعوت آرد                  
يعقوب  تا صبح روز بعد     ٢٥.)  نيز خود زفله را به دخترش  ليه بخشيد     البان  آ (٢٤.   يعقوب داد و يعقوب  با او همخواب  شد        

 ؟ من به خاطر  اين چه آاری بود آه  تو آردی       « :  صبح آه فهميد پيش  البان  رفت  و به او گفت               .  نفهميد آه اين  ليه است    
 »  .ولی تو مرا فريب  دادی . راحيل برای تو آار آردم

تا جشن  ٢٧ .  ا رسم نيست  آه  دختر آوچک را قبل  از دختر بزرگ شوهر بدهيم                در بين  م   « :  البان در جواب گفت ٢٦
 »  .من راحيل را هم در مقابل  هفت سال  ديگر آه  برای من  آار آنی به  تو می دهم .  روز هفتم  عروسی صبر آن

البان آنيز خود بلهه  را به      (٢٩  . ، البان  راحيل را هم  به  يعقوب  داد        بعد از اينکه  يک هفته گذشت    .  يعقوب قبول  آرد ٢٨
يعقوب  به خاطر     .  يعقوب  با راحيل  عروسی آرد و او را بيشتر از ليه  دوست می داشت                                    ٣٠.)   راحيل  بخشيد   

                                                 
 .در عبری اين واژه مشخص نيست*
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 . راحيل هفت سال  ديگر برای البان آار آرد

 فرزندان  يعقوب 
قدرت  بّچه دار شدن بخشيد، ولی راحيل  نازا      چون خداوند ديد آه  يعقوب  ليه  را آمتر از راحيل  دوست دارد، به  ليه               ٣١
حاال شوهرم مرا دوست خواهد    .  خداوند ناراحتی مرا ديده است    « :  او گفت .  ليه آبستن  شد و پسری به دنيا آورد        ٣٢.  ماند

ر را هم    خداوند اين  پس   « :  ليه  باز هم آبستن شد و پسری زاييد و گفت          ٣٣ .  بنابراين اسم  بّچه  را رئوبين گذاشت    »   .داشت
بار ديگر او    ٣٤ .  پس  اسم  اين پسر را هم شمعون  گذاشت        »   . به من  داده  است  چونكه می داند من  محبوب  شوهرم  نيستم            

حاال شوهرم  به  من  دلبستگی بيشتری خواهد داشت چونکه  پسری برای او             « :  او گفت .  آبستن شد و پسر ديگری زاييد     
اين  بار خداوند را « :  او باز هم  آبستن  شد و پسر ديگری زاييد و گفت          ٣٥ .   الوی گذاشت  پس  اسم اين  پسر را   »   .زاييده ام

 . ليه  بعد از اين  ديگر آبستن  نشد . اسم  اين  پسر را يهودا گذاشت»  .سپاس  خواهم گفت

٣٠  
ا به  من بّچه  بده يا        ي« :  او به يعقوب گفت  .  راحيل فرزندی نزاييد و به خاطر همين  به  خواهرش  حسادت  می آرد                   ١

 »  .من می ميرم
اوست آه تو را از بّچه دار شدن  باز        .  من  نمی توانم جای خدا را بگيرم     « :  يعقوب از دست راحيل عصبانی شد و گفت     ٢

 »  .داشته است
٤»   . مادر بشوم بيا و با آنيز من  بلهه  همبستر شو تا او به جای من  بّچه ای بزايد و به  اين  وسيله من                       « :  راحيل گفت٣

٦.  بلهه آبستن شد و برای يعقوب  پسری زاييد        ٥.  پس او آنيز خود بلهه را به  شوهرش  داد و يعقوب  با او همبستر شد                 

 . پس  اسم اين پسر را دان گذاشت  »   .او به من  پسری داده  است     .  خدا حق  من  را داده و دعای مرا شنيده است       « :  راحيل گفت
من با خواهر خود مبارزٔه سختی آرده ام       « :  راحيل گفت٨.  ن شد و پسر ديگری برای يعقوب  زاييد       بلهه  بار ديگر آبست   ٧

  . بنابراين اسم آن پسر را نفتالی گذاشت»  . و پيروز شده ام
پس زلفه  پسری برای يعقوب      ١٠.  اّما ليه  وقتی ديد ديگر نمی تواند بّچه دار شود، آنيز خود زلفه را به  يعقوب داد                     ٩
١٣.  زلفه  برای يعقوب  پسر ديگری زاييد         ١٢ .  پس  اسم  او را جاد گذاشت         »   .من سعادتمند شده ام « :  ليه گفت١١.  يدزاي

  . پس  اسم  او را اشير گذاشت» .ديگر، همٔه زنان  مرا خوشحال خواهند خواند . من چقدر خوشحال هستم« : ليه گفت
راحيل  به  .  هر گياهی پيدا آرد و آن را برای مادرش  ليه  آورد                  او م  .   ، رئوبين به  مزرعه  رفت     موقع درو گندم ١٤

 »  .خواهش  می آنم  مقداری از مهر گياه پسرت را به من  بده« :  ليه گفت
 ؟ حاال هم آوشش  می آنی آه مهر گياه پسر مرا        آيا اين کافی نيست آه تو شوهر مرا تصاحب  آرده ای       «:  ليه جواب داد١٥

 »  ؟از من  بگيری
 »  .اگر مهر گياه پسرت  را به  من  بدهی می توانی به  جای آن امشب  با يعقوب  بخوابی« : يل گفتراح
 ، زيرا  تو امشب  بايد با من  بخوابی      « :  ليه  به  استقبال  او رفت  و گفت       .  يعقوب  از مزرعه  می آمد   .  وقت  عصر بود  ١٦

 .  شب يعقوب با او خوابيدپس  آن »  .من  ِمهر گياه پسرم را برای اين آار داده ام
خدا به  من  پاداش  داده     « :  سپس  ليه گفت ١٨.  خدا دعای ليه  را مستجاب آرد و او آبستن شد و پنجمين  پسرش را زاييد           ١٧
ليه  بار ديگر آبستن  شد و        ١٩ .  پس  او اسم  پسرش  را يساآار گذاشت         »   .زيرا من آنيز خود را به  شوهرم داده ام        .   است

حاال ديگر مورد توّجه  شوهرم قرار       .  خدا هديه ای عالی به من  داده است     « :  او گفت ٢٠.  را برای يعقوب  زاييد    پسر ششم  
بعد از آن دختری زاييد و اسمش را        ٢١ .  پس  اسم او را زبولون  گذاشت      »  . ، چونکه  شش پسر برای او زاييده ام       می گيرم

  . دينه  گذاشت
او آبستن شد و    ٢٣.  ای او را مستجاب آرد و به او قدرت بّچه دار شدن عطا فرمود              دع.  خدا راحيل  را به ياد آورد        ٢٢

بنابراين اسم او را  ٢٤»   .خدا پسری به  من داده و به  اين  وسيله ننگ  مرا برطرف  ساخته است           « :  راحيل گفت.  پسری زاييد 
 » .خداوند پسر ديگری هم به من خواهد داد« : يوسف گذاشت  و گفت

 قوب  با البان قرارداد يع
زنان  و بّچه های مرا    ٢٦ .  اجازه  بده به  وطن  خودم  و به  خانه ام برگردم      « :   ، يعقوب  به  البان  گفت    بعد از توّلد يوسف   ٢٥

البّته تو خوب می دانی آه  چطور به تو              .  آه  به خاطر آنها برای تو آار آرده ام  به  من  بده  تا از اينجا بروم                                         
  » .خدمت آرده ام

 ، من فال گرفته ام  و فهميده ام آه خداوند به خاطر تو مرا              خواهش می آنم به حرفهای من گوش  آن    « :  البان به او گفت  ٢٧
 »  .پس  حاال بگو مزدت  چقدر است  تا به  تو بدهم٢٨ . برآت داده  است
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 ، وقتی من پيش  تو آمدم    ٣٠.  اندتو می دانی آه  چطور گّله های تو تحت مراقبت من زياد شده               «:  يعقوب  جواب  داد  ٢٩
حاال ديگر وقت آن  است آه من  به      .  خداوند به خاطر من تو را برآت  داده  است       .  اموال  تو آم بود ولی حاال زياد شده  است       

 »  . فكر خودم باشم
گر با پيشنهاد     ا .  من  هيچ  مزدی نمی خواهم      «:  يعقوب جواب  داد  »   ؟چه  چيزی بايد به  تو بدهم          «:  البان  پرسيد  ٣١

امروز به ميان گّله های تو می روم و        ٣٢ :  من موافق  باشی من  به آارم ادامه  می دهم  و از گّله های تو مواظبت می آنم                      
موقعی که  بيايی تا آنچه را من به  جای مزد خود         ٣٣ .  تمام بّره های سياه و ُبزغاله های ابلق را به جای مزد خودم جدا می آنم       

اگر گوسفندی آه  سياه  نباشد و يا ُبزی           .  بينی براحتی می توانی بفهمی آه  من با تو بی ريا و راست  بوده ام             برمی دارم  ب 
 »  . ، بدان  آه آن را دزديده امآه ابلق  نباشد پيش من  ديدی

ه ابلق  يا خالدار    اّما آن روز البان  تمام ُبزهای نری آ          ٣٥»   .همان طوری آه گفتی قبول  دارم      .  موافقم« :  البان گفت٣٤
بودند و همچنين  تمام  ُبزهای ماَده ای آه  ابلق يا خالدار بودند و يا لكٔه سفيدی داشتند و همٔه گوسفندان  سياه  را جدا آرد                        

او با اين  گّله سه  روز سفر آرد و تا آن جايی                     ٣٦.  و به  پسران خود داد تا آنها را ببرند و از آنها مواظبت  آنند                           
 . اّما يعقوب  از باقيماندٔه گّله مواظبت می آرد. ست از يعقوب دور شدآه می توان

يعقوب شاخه های سبز درخت سپيدار و بادام و چنار را برداشت و روی پوست آنها را خط خطی آرد تا سفيدی آنها                 ٣٧
زيرا حيوانات   .  انداختبعد وقتی گّله برای نوشيدن  آب  می آمد، او اين شاخه ها را در آبخور آنها می                        ٣٨.  معلوم شود

وقتی ُبزها در مقابل اين شاخه ها آبستن  می شدند                ٣٩.   هنگامی آه برای نوشيدن آب می آمدند، جفت گيری می آردند            
 . ُبزغاله های آنها ابلق و خالدار به دنيا می آمدند

لق و خالدار گّلٔه       يعقوب گوسفندها را از ُبزها جدا می آرد و آنها را در طرف  ديگر مقابل حيوانات  اب                                           ٤٠
 . به اين ترتيب  او گّلٔه خود را مرتب  زياد می آرد و آنها را از گّلٔه البان جدا نگه داری می آرد. البان نگه داری می آرد

هنگامی آه حيوانات  قوی و سالم جفت گيری می آردند، يعقوب  شاخه ها را در آبخور آنها می گذاشت  و آنها در                         ٤١
اّما وقتی حيوانات  ضعيف  جفت گيری می آردند يعقوب شاخه ها را در آبخور آنها                     ٤٢.  ن  می شدند  ميان شاخه ها آبست  

به  اين   ٤٣.  به  اين  ترتيب حيوانات  ضعيف  به  البان  می رسيد و حيوانات  قوی و سالم مال يعقوب می شد                        .  نمی گذاشت
  .  و بردگان و شتران و االغهای بسيار داشتاو صاحب گّله های بسيار شد.  ترتيب  يعقوب  بسيار ثروتمند شد

٣١  
 فرار يعقوب  از پيش البان 

او تمام دارايی اش را از اموال پدر ما به         .  تمام ثروت  يعقوب  مال  پدر ماست     «:  يعقوب  شنيد آه پسران البان می گويند  ١
: سپس خداوند به  او فرمود      ٣ .  ست  نيست  همچنين  يعقوب  ديد آه البان ديگر مانند سابق  با او دو                ٢»   .دست آورده است

 » .من  با تو خواهم بود. به سرزمين  اجدادت  يعنی جايی آه  در آن  به دنيا آمدی برو«
 : به آنها گفت ٥.   ، جايی آه گّله ها هستند، پيش  او بيايند           پس  يعقوب برای راحيل  و ليه پيغام فرستاد تا در مزرعه               ٤

هردوی شما  ٦ .  ولی خدای پدرم با من بوده است    .  گر مثل  سابق با من دوستانه  رفتار نمی آند        من فهميده ام آه پدر شما دي   «
ولی پدر شما مرا فريب داده و تا به  حال ده  بار اجرت مرا               ٧ .  می دانيد آه من  با تمام  وجودم برای پدر شما آار آرده ام            

بزهای ابلق  اجرت  تو       ' :  هر وقت البان  می گفت    ٨.  دولی خدا نگذاشت  آه او به  من صدمه ای بزن             .  عوض آرده  است  
، تمام گّله،   'بزغاله های خالدار و ابلق اجرت  تو باشد                 ' :  وقتی می گفت  .   ، ُبزغاله های ابلق زاييدند     ، تمام گّله  'باشد

 . خدا گّله های پدر شما را از او گرفته  و به من  داده  است ٩.  ُبزغاله های خالدار و خط خطی زاييدند
.  ، خالدار و خط خطی هستند     موقع  جفت گيری گّله ها خوابی ديدم، آه  ُبزهای نری آه  جفت گيری می آنند، ابلق               «١٠
تمام  ُبزهای نر آه  جفت گيری         .  نگاه آن':  او ادامه داد   ١٢'  بلی' :  گفتم '  يعقوب' :  فرشتٔه خداوند در خواب به من گفت     ١١

 ، زيرا تمام آارهايی را آه البان  با تو آرده است             .  من اين آار را آرده ام    .  تند ، خالدار و خط خطی هس        می آنند، ابلق  
در جايی آه يک  ستون  سنگی به عنوان  يادبود بنا آردی و             .  من  خدايی هستم آه در بيت ئيل  بر تو ظاهر شدم        ١٣ .  ديده ام

 حاضر شو و به  سرزمينی آه  در آن به دنيا حاال . همان  جايی آه  برای من  وقف آردی . روغن  زيتون روی آن  ريختی
 » '.آمدی برگرد

او ما را مثل  بيگانه ها فريب      ١٥ .  از پدر ما ارثی برای ما گذاشته  نشده  است        «:  راحيل و ليه در جواب  يعقوب  گفتند    ١٤
ا گرفته است مال ما و بّچه های    تمام اين ثروتی آه  خدا از پدر م     ١٦ .  ما را فروخته و قيمت ما را خرج آرده است      .   داده  است 

 »  . ، انجام  بدهماست  و هرچه خدا به  تو گفته  است
زنها و بّچه های خود    .  پس  يعقوب تمام گّله ها و تمام چيزهايی را آه در بين النهرين  به  دست  آورده  بود، جمع  آرد            ١٨-١٧

. البان  رفته  بود پشم گوسفندانش را بچيند    ١٩.  ن  برگردد را سوار شتر آرد و آماده شد تا به  سرزمين  پدری اش يعنی آنعا           
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 ، البان را فريب داد و به او خبر نداد                  يعقوب٢٠.  وقتی او نبود، راحيل  ُبتهايی را آه در خانٔه پدرش بود دزديد                          
شت و به  او از رودخانٔه فرات گذ      .  او هرچه داشت جمع  آرد و با عجله  از آنجا رفت               ٢١.  آه می خواهد از آنجا برود     
  .  سمت تّپه های جلعاد رفت

 البان يعقوب را تعقيب  می آند 
او مردان خود را جمع  آرد و به  تعقيب يعقوب          ٢٣ .  بعد از سه  روز به  البان  خبر دادند آه  يعقوب فرار آرده است              ٢٢

ب  به البان ظاهر شد و به او        آن  شب  خدا در خوا       ٢٤.   پرداخت  باالخره بعد از هفت روز در تّپه های جلعاد به او رسيد              
البان  و ياران  او      .  يعقوب  در آوه اردو زده  بود      ٢٥»  .مواظب باش مبادا يعقوب را به هيچ وجه آزار دهی             «:  فرمود

 . هم در تّپه های جلعاد اردو زدند
را مرا فريب    چ٢٧ ؟  چرا مرا فريب دادی و دختران مرا مانند اسير جنگی با خود بردی                 « :  البان  به  يعقوب گفت   ٢٦

تو حّتی نگذاشتی آه من    ٢٨ .   ؟ اگر به من خبر می دادی تو را با ساز و آواز بدرقه می آردم            دادی و بدون خبر فرار آردی    
 ، اّما  من قدرت آن  را دارم  آه تو را اذّيت آنم        ٢٩.  اين آارت  احمقانه بود  .   نوه ها و دخترهايم  را برای خداحافظی ببوسم          

اّما  .  من  می دانم آه  تو عالقٔه زيادی داشتی به  وطنت برگردی           ٣٠.  به  من گفت  آه  تو را آزار ندهم         ديشب  خدای پدرت    
 »  ؟چرا ُبتهای مرا دزديدی

اّما پيش هر کسی که   ُبتهايت را پيدا ٣٢ . من  می ترسيدم آه مبادا دخترهايت را با زور از من بگيری «:  يعقوب جواب داد٣١
يعقوب »  .اينجا در حضور ياران ما جستجو آن  و هرچه از اموال خودت ديدی بردار              .  شته شود ، آن  شخص بايد آ    آنی

  .  نمی دانست آه  راحيل  ُبتها را دزديده است
٣٤ .  پس  به چادر  راحيل رفت   .   ، ليه  و آنيزهای آنها را جستجو آرد و چيزی پيدا نكرد                  البان  چادر های يعقوب   ٣٣

البان  تمام  چادر  او را جستجو آرد          .   شتر پنهان آرده  بود و خودش  هم روی آن  نشسته  بود            راحيل   ُبتها را زير زين        
از من دلگير نشو، چونکه  عادت  ماهانٔه زنانگی دارم و نمی توانم  در            « :  راحيل  به پدرش گفت ٣٥.  ولی آنها را پيدا نكرد     

 . های خود را پيدا آندالبان با وجود جستجوی زياد نتوانست  ُبت»  .حضور تو بايستم
چه  خطايی از من  سر زده آه تو اين طور مرا                   « :  آنگاه يعقوب  خشمگين شد و به  البان  پرخاش آرد و گفت                  ٣٦

 ؟ هرچه  پيدا آردی اينجا      تو تمام اموال مرا جستجو آردی چه  چيزی از اسباب  خانه ات را پيدا آردی              ٣٧ ؟  تعقيب آردی
 . من  مّدت بيست  سال با تو بودم     ٣٨ .  ن بگذار تا آنها ببينند و بگويند حق با آدام يک از ماست           ميان ياران  خودت و ياران  م    

 . در اين  مّدت يكی از گوسفندان و يا ُبزهای تو بّچه نينداخته است و من حّتی يک ميش  از گّلٔه تو برای خودم  برنداشته ام                      
 پيش  تو نياوردم تا به  تو نشان دهم آه تقصير من نبوده،                   هرگز گوسفندی را آه  حيوان  وحشی آن را آشته  بود                  ٣٩

بارها از  ٤٠ .  تو آنهايی را آه در شب  و يا روز دزديده  می شدند، از من مطالبه می آردی             .  بلكه خودم عوض آن  را می دادم  
 . ال تو را خدمت آردم  همين طور بيست  س  ٤١ .  گرمای روز و سرمای شب نزديک بود از بين  بروم  و نمی توانستم  بخوابم          

هرگاه خدای ٤٢ .   ، با وجود اين تو ده مرتبه اجرت  مرا تغيير دادی        چهارده  سال  برای دو دخترت  و شش سال برای گّله ات        
ولی خدا زحمات مرا ديده است       .   ، خدای ابراهيم  و اسحاق  با من  نمی بود تو دست  خالی مرا بيرون  می آردی                  پدرانم

 »  .آردم  و ديشب  تو را سرزنش آرده  استکه چطور آار می 

 توافق  يعقوب و البان 
در  .   ، دختران  من  و بّچه های آنها بّچه های من  و اين گّله هم گّلٔه من است                اين دختران« :  البان در جواب يعقوب گفت ٤٣

حاضرم ٤٤ ،   های آنها را از تو بگيرم      اّما چون  نمی توانم دخترهايم  و بّچه      .  حقيقت  هرچه آه اينجا می بينی مال  من است      
 » .پس  بيا تا يک ستون سنگی درست آنيم تا نشانٔه پيمان ما باشد .  با تو پيمان  ببندم

او به  ياران خود دستور داد تا چند          ٤٦.  پس يعقوب يک سنگ برداشت  و آن را به عنوان  يادبود در آنجا برپا آرد                ٤٥
البان  اسم آنجا را   ٤٧.  سپس، آنها در آنار آن پشته سنگها با هم  غذا خوردند              .  ندتخته سنگ  بياورند و روی هم  بگذار       

اين پشته سنگها از امروز       « :  البان  به يعقوب گفت  ٤٨.  ناميد»  جلعيد«ولی يعقوب  آنجا را          .  گذاشت»  يجر سهدوتا  «
وقتی ما از   « :  البان  همچنين گفت ٤٩.  به اين سبب است که  اسم  آنجا را جلعيد گذاشتند        »   .بين من  و تو برای شهادت است     

 : البان  به  سخنان  خود ادامه  داد و گفت         ٥٠.  پس آنجا را مصفه هم  ناميدند    »  .يكديگر جدا می شويم خدا بين ما نظارت آند     
  ما   ، ولی بدان  آه  خدا بين        ، هرچند آه  من ندانم    اگر دخترهای مرا اذّيت  آنی و يا به غيراز آنها زن ديگری بگيری               «

٥٢ ،  اين ستونی آه بين  تو و خودم درست آردم  و اين  تّپه  سنگهايی آه  به  عنوان  شاهد درست  آرديم                          ٥١ .  ناظر است 

من  هرگز از اين ستون رد نخواهم شد تا به تو حمله آنم و تو هم هرگز از اين  ستون و يا               .  هردوی آنها شهادت  خواهند داد    
» .خدای ابراهيم  و خدای ناحور بين ما داوری خواهد آرد                      ٥٣.  بور نخواهی آرد     تّپه سنگها برای حمله  به من ع        

آنگاه ٥٤.  سپس يعقوب به نام  خدايی آه پدرش اسحاق او را پرستش  می آرد قسم  ياد آرد آه  اين پيمان را حفظ  خواهد آرد                  
بعد از خوردن غذا آنها شب را در      .   يعقوب  بر روی آن آوه قربانی آرد و ياران  خود را برای غذا خوردن  دعوت  آرد               
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روز بعد صبح زود، البان نوه ها و دخترهای خود را بوسيد و برای آنها دعای خير آرد و به                            ٥٥.  آوه  به سر بردند   
  .  طرف  خانه اش  رفت

٣٢   
 آمادگی يعقوب برای مالقات با عيسو 

پس »   .اينجا لشکر  خداست  « :  وب  آنها را ديد و گفت     يعق٢.  وقتی يعقوب در راه بود، چند فرشته  با او روبه رو شدند         ١
  . گذاشت» مهانيائيم« اسم آنجا را 

به  آقايم  عيسو بگوييد، من يعقوب « : به آنها گفت٤. يعقوب چند نفر قاصد به  َادوم فرستاد تا پيش  برادرش عيسو بروند        ٣
حاال  .   ، ُبزها و غالمان شدم   ا صاحب گاوها، االغها، گوسفندان   من  در آنج  ٥ .   بندٔه تو هستم  و تا به  حال  پيش  البان  بودم           

 »  .برای تو پيغام فرستاده ام به اين  اميد آه مورد لطف  و توّجه  تو قرار بگيرم
او اآلن با چهارصد نفر به  استقبال تو          .  ما پيش  برادرت عيسو رفتيم     «:  وقتی قاصدان  پيش يعقوب  برگشتند، گفتند       ٦

 ، ُبزها، گاوها و شتران خود را به  دو                        پس همراهان خود و گوسفندان      .  قوب  نگران شد و ترسيد          يع٧»  .می آيد
 » .اگر عيسو بيايد و به  دستٔه اول  حمله  آند، دستٔه دوم می توانند فرار آنند« : او با خود گفت٨. دسته تقسيم آرد

به ' :   ، ای خداوندی آه  به من فرمودی       م اسحاقای خدای پدرم ابراهيم و خدای پدر       « :  پس  يعقوب  دعا آرد و گفت         ٩
من بندٔه تو هستم   ١٠'  . سرزمين خود و به نزد فاميل خود برگردم  و تو همه  چيز را برای خيرّيت من به آار خواهی برد                   

 ، ولی   آردم من  فقط  با يک  عصا از اين  اردن عبور        .   و ارزش  اين همه مهربانی و وفاداريی را آه  به من  آرده ای ندارم          
من می ترسم آه او  .  حاال دعا می آنم آه  مرا از دست برادرم  عيسو نجات بدهی       ١١ .  حاال آه  برگشته ام  مالک  دو گروه هستم     

تو قول  دادی همه  چيز را برای من به خيرّيت            ١٢.  بيايد و به  ما حمله  آند و همٔه ما را با زنها و بچهّ ها از بين  ببرد                        
 » .ل مرا مانند ريگهای آنار دريا آن قدر زياد آنی آه آسی نتواند آنها را بشمارد بگردانی و نس

دويست  ُبز ماده و بيست  ُبز ١٤. او شب  در آنجا ماند و سپس  از آنچه  داشت هدايايی برای برادرش  عيسو تهّيه  آرد             ١٣
بيست  االغ ماده و ده االغ   .  او ماده  و ده گاو نر    چهل  گ .  سی شتر شيرده  با بّچه های آنها     ١٥ .  نر، دويست ميش  و بيست قوچ   

شما جلوتر از من  به  دنبال هم « : به آنها گفت. آنها را به  چند گّله  تقسيم آرد و هر گّله را به يكی از غالمانش سپرد١٦.   نر
اربابت 'را ديد و پرسيد        وقتی برادرم عيسو تو      «:  به  غالم  اول  دستور داد       ١٧»  . برويد و بين هر گّله  فاصله بگذاريد       

او اينها را      .  اينها مال  بندٔه تو يعقوب  است           'تو بايد بگويی        ١٨'   ؟ آيست و آجا می روی و اين حيوانات  مال آيست            
همين طور به دّومی و سومی و به       ١٩»  '.خود او هم پشت  سر ما می آيد       .  به عنوان هديه  برای آقايش عيسو فرستاده  است     

بگوييد بندٔه تو    ٢٠.  شما هم  وقتی عيسو را ديديد بايد همين را بگوييد             « :  مسئول اين  گّله ها بودند، گفت      همٔه کسانی که     
يعقوب  فكر می آرد آه  با اين  هدايايی آه  قبل از خودش  می فرستد ممكن  است  عيسو را                           »   .يعقوب پشت سر ماست 

پس هدايا را جلوتر فرستاد و خودش  شب را در              ٢١.  ودخشنود گرداند تا وقتی او را ببيند مورد بخشش  او واقع ش                    
 . اردو گاه به سر برد

 آشتی گرفتن  يعقوب در فنيئيل 
بعد از آن    ٢٣.  دو زن  و دو صيغه و يازده  فرزند خود را از وادی يبوق  گذرانيد                      .  همان  شب  يعقوب  برخاست    ٢٢

 . تنهايی در آنجا مانداّما خودش به  ٢٤.  تمام دارايی خود را هم از وادی گذرانيد
وقتی آن مرد ديد آه  نمی تواند يعقوب را مغلوب آند،            ٢٥ .  سپس  مردی آمد و تا طلوع صبح  با يعقوب آشتی گرفت               

 ، چون سپيده   بگذار بروم  « :  پس آن مرد گفت        ٢٦ .  ضربه ای به  وسط ران يعقوب  زد و ران  او از جا در رفت                            
 » . صبح می دمد
 »  . ، نمی گذارمبرآت  ندهیتا مرا « : يعقوب گفت

 »  .اسم من  يعقوب است« : يعقوب گفت»  ؟اسم تو چيست«آن مرد پرسيد ٢٧
پس  بعد از    .  تو با خدا و انسان مبارزه آردی و پيروز شدی       .  بعد از اين  اسم تو يعقوب  نخواهد بود      « :  آن  مرد گفت  ٢٨

 » .اين  اسم تو اسرائيل خواهد بود
 » .م خودت  را به من  بگوحاال اس«:يعقوب گفت٢٩

 . و پس  از آن يعقوب  را برآت داد»  ؟چرا اسم مرا می پرسی« : اّما او گفت
وقتی ٣١ .  پس اسم آن محل را فنيئيل گذاشت        »   .من  خدا را روبه رو ديده ام و هنوز زنده ام                          « :  يعقوب گفت٣٠

٣٢.  ضربه ای آه  به  رانش  خورده  بود، می لنگيد        يعقوب  به خاطر   .  يعقوب فنيئيل را ترک می آرد، خورشيد طلوع  آرد     

 . زيرا همين  قسمت از ران يعقوب ضربه  خورده  بود. حّتی امروز هم بنی اسرائيل  ماهيچٔه آاسٔه ران  را نمی خورند
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٣٣  
 مالقات يعقوب و عيسو 

٢.  ليه  و دو صيغه قسمت آرد       پس بّچه هايش  را بين  راحيل  و         .  يعقوب  ديد آه عيسو با چهارصد نفر مرد می آيد            ١

٣ .  صيغه ها و بّچه های آنها را اول و پشت  سر آنها ليه و بّچه های او را و راحيل  و يوسف  را هم در آخر گذاشت                                   

ولی عيسو دويد و        ٤.  يعقوب جلوتر از آنها رفت و هفت  مرتبه  به خاک  افتاد و سجده  آرد تا به  برادرش رسيد                                  
وقتی عيسو   ٥.  آنها هر دو گريه می آردند       .  دستش را به  گردن  او انداخت  و او را بوسيد                      .  به استقبال يعقوب رفت

 » اين همراهان  تو آيستند؟«: به اطراف  نگاه آرد و زنها و بچهّ ها را ديد، پرسيد
٦  » . ، اينها زنها و فرزندان من  هستند آه خداوند از روی لطف  به  من داده است                             ای آقای من     «:  يعقوب  گفت  

سپس  ليه  و فرزندانش  و آخر همه  يوسف  و راحيل جلو آمدند              ٧.  پس صيغه ها  و بّچه های آنها جلو آمدند و تعظيم آردند         
 . و تعظيم آردند

 » .آنها برای خشنودی تو بود« : يعقوب  گفت»  ؟ ، چيستمقصودت از آن  دسته های ديگری آه ديدم«: عيسو پرسيد٨
 » .اينها را برای خودت  نگه دار . من به اندازٔه آافی دارمبرادر، « : اّما عيسو گفت٩
ديدن  روی تو برای من  مثل  اين         .   ، هدايای مرا قبول آن    ، خواهش  می آنم اگر به من  لطف  داری      نه« :  يعقوب  گفت ١٠

خدا  .   ، قبول  آن  رای تو آورده ام  لطفًا اين هدايا را آه ب   ١١ .  تو با من  خيلی دوستانه رفتار آرده ای       .  است که  خدا را ديده ام    
يعقوب  آن قدر به  عيسو اصرار آرد تا عيسو آنها را                  »   .به من  لطف  آرده و هرچه  احتياج  داشته ام  به من  داده است             

 . قبول آرد
 »  .من  هم  با شما می آيم . پس  حاضر شو تا برويم« : عيسو گفت١٢
 آه بّچه ها ضعيف هستند و من  هم  بايد از گوسفندان  و گاوها و بّچه های                   ، تو می دانی   ای آقای من   « :  يعقوب گفت١٣

ای آقای من  لطفًا تو جلوتر برو، بنده هم                ١٤.   ، همٔه آنها می ميرند      اگر آنها را يک  روز بدوانم            .  آنها مواظبت آنم  
 »  .َادوم  به شما برسم آهسته طوری آه گّله ها و بچهّ ها بتوانند بيايند، به دنبال تو خواهم آمد تا در 

ای آقای  « :  اّما يعقوب گفت »   .پس  بگذار چند نفر از اين مردانی آه  با من  هستند پيش  تو بگذارم                  « :  عيسو گفت ١٥
اّما ١٧ .  پس  همان  روز عيسو به طرف  َادوم رفت           ١٦»   .فقط لطف تو برای من آافی است       .  من احتياجی به آنها نيست      

به  اين  سبب اسم آن    .   و در آنجا خانه ای برای خودش  ساخت  و جايی هم  برای گّله درست آرد                    ،يعقوب  به سكّوت رفت 
 .  محل را سكّوت گذاشتند

پس  يعقوب  از بين النهرين به  سالمتی به  شهر شكيم  در سرزمين کنعان  رسيد و در مزرعه ای نزديک شهر،                               ١٨
در آنجا قربانگاهی درست آرد و آن      ٢٠.   شكيم به  صد سّکٔه نقره  خريد      پدر-او آن مزرعه را از پسران حمور     ١٩.  اردو زد

 .  ، ناميدرا قربانگاه ئيل، يعنی قربانگاه  خدای اسرائيل

٣٤   
 تجاوز به  دينه 

 آه رئيس  -شكيم پسر حمور حّوی   ٢ .   به  ديدار چند نفر از زنان  آنعانی رفت               - دختر يعقوب  و ليه     -روزی دينه    ١
اّما متوّجه  شد آه  او دختر بسيار زيبا و دلربايی           ٣.   او را ديد و به  زور او را گرفت  و به  او تجاوز آرد                آن منطقه بود،

از تو   « :  پس  شكيم  به پدرش  گفت      ٤.  پس آوشش می آرد آه هرطور شده  دل  او را بدست آورد            .  است و عاشق  او شد      
 »  .می خواهم آه  اين  دختر را برای من  بگيری

. اّما چون پسران او با گّله رفته  بودند، آاری نكرد تا آنها برگردند             .   ، لّكه دار شده است    فهميد آه دخترش  دينه   يعقوب٥
وقتی از  .  در همين  موقع  پسران يعقوب  از مزرعه آمدند     ٧.  حمور، پدر شكيم  به  نزد يعقوب  رفت  تا با او گفت وگو آند           ٦

زيرا آه  شكيم به  دختر يعقوب  تجاوز آرده  بود و به اين                              .  مگين شدندماجرا باخبر شدند بشّدت ناراحت و خش            
خواهش  می آنم   .  پسر من شكيم  عاشق  دختر شما شده است      « :  حمور به  ايشان گفت  ٨.   وسيله به قوم اسرائيل توهين  شده  بود  

به  اين  ترتيب   ١٠.   و پسران  ما با هم  ازدواج آنند     بياييد با هم  قرارداد ببنديم تا دختران       ٩.   اجازه  بدهيد تا با او ازدواج  آند      
آزادانه  به آسب  و آار مشغول  شويد و        .   شما می توانيد در سرزمين ما بمانيد و در هر جايی که  می خواهيد زندگی آنيد             

 » .اموال  فراوان برای خود به  دست آوريد
ف  را در حق من  بكنيد، در عوض  هرچه بخواهيد به شما             شما اين لط « :  سپس  شكيم  به  پدر و برادران  دينه  گفت           ١١

شما فقط  اجازه  بدهيد آه  من  با دينه  ازدواج           .  هرچه  پيشكش  و هر چقدر مهريه  می خواهيد من قبول  دارم         ١٢.  خواهم داد
 »  . آنم
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آنها ١٤.  حمور با حيله جواب  دادند    ، چون  شكيم خواهرشان دينه  را لّكه دار آرده  بود، به شكيم  و پدرش          پسران  يعقوب ١٣
١٥ . چون  اين آار برای ما ننگ  است     .  ما نمی توانيم  بگذاريم خواهرمان با مردی آه  ختنه نشده است،  ازدواج  آند       «:  گفتند

 شما هم مثل  ما ما فقط با اين شرط می توانيم  با شما موافقت آنيم و اجازه  بدهيم  آه  دختران  و پسران ما با هم  ازدواج آنند آه
اّما اگر  ١٧ .  آن  وقت ما ميان  شما ساآن  خواهيم  شد و با شما يک  قوم می شويم              ١٦.  بشويد و تمام  مردان  شما ختنه  شوند        

 »  .شرط  ما را قبول نكنيد و ختنه نشويد، ما دخترمان  را برمی داريم  و اينجا را ترک می آنيم
آن  مرد جوان به خاطر عشقی آه  به دختر يعقوب داشت برای          ١٩.  ، پسند آمد   اين شرط  به نظر حمور و پسرش شكيم       ١٨

 . شكيم  در بين فاميل  خود از همه  عزيزتر بود. انجام اين شرط  هيچ تأخير نكرد
اين «٢١:  حمور و پسرش  شكيم  به  محل اجتماع شهر آه در دروازٔه شهر بود آمدند و به  مردان  شهر خود گفتند                          ٢٠

اين  سرزمين  آن قدر    .  بگذاريد اينجا در بين  ما زندگی آنند و آزادانه  رفت  و آمد نمايند                       .   ما دوست هستند    مردم  با 
اّما ٢٢ .  با دختران آنها ازدواج آنيم  و دختران  خود را به  آنها بدهيم                 .  بزرگ  هست  آه  برای هردوی ما آافی باشد              
زندگی آنند و با ما يكی شوند، آه  تمام  مردان و پسران ما مثل آنها                       اين مردم فقط  به  اين شرط  حاضرند در بين  ما               

 ، آيا تمام دارايی آنها و هرچه را آه  دارند، مال  ما نمی شود؟ پس بياييد موافقت آنيم که بين               در اين  صورت  ٢٣.  ختنه شوند
 .  و تمام  مردان  و پسران ختنه شدندتمام مردم  آن شهر با آنچه حمور و شكيم گفتند موافقت آردند٢٤» . ما زندگی آنند

 برادران - ، شمعون  و الوی        سه روز بعد، وقتی آه مردان به خاطر ختنه شدن  هنوز درد داشتند، دو پسر يعقوب                  ٢٥
آنها حمور و پسرش  شكيم را     ٢٦.   شمشير خود را برداشتند و بدون خبر  به شهر حمله آردند و تمام مردان  را آشتند             - دينه

بعد از اين آشتار، پسران ديگر يعقوب  شهر را غارت  آردند ٢٧. د و دينه را از خانٔه شكيم  بيرون آوردند و رفتند هم آشتن
آنها گّله های گوسفند و گاو و االغ و هرچه آه در شهر و                          ٢٨.  تا انتقام خواهرشان را آه  لّكه دار شده بود، بگيرند              

تی را برداشتند و زنان و بچهّ ها را اسير آردند و هرچه در خانه ها بود،              آنها تمام چيزهای قيم  ٢٩.  مزرعه بود، برداشتند 
 . بردند
حاال آنعانيان  و فرزيان و تمام آسانی آه در             .  شما مرا به دردسر انداختيد         « :  يعقوب به شمعون  و الوی گفت         ٣٠

نها با هم  مّتحد شوند و به من حمله آنند،       اگر همٔه آ   .  من  ياران  زيادی ندارم   .  اين سرزمين  هستند از من متنّفر خواهند شد     
 » .تمام ما نابود خواهيم شد

 » .ما نمی توانيم بگذاريم آه  با خواهر ما مثل  يک  فاحشه  رفتار آنند«: اّما آنها جواب  دادند٣١

٣٥   
 برکت خدا به يعقوب در بيت ئيل 

در آنجا قربانگاهی برای من بساز، برای        .  آن  شو برخيز و به بيت ئيل  برو و در آنجا سا           «:  خدا به يعقوب  فرمود   ١
 » . ، بر تو ظاهر شدخدايی آه وقتی از دست برادرت  عيسو فرار می آردی

خود .  تمام  ُبتهايی را آه  در ميان شما هست  دور بريزيد        « :  پس  يعقوب  به خانواده  و تمام آسانی آه با او بودند، گفت         ٢
من  در آنجا برای خدايی آه هرجا رفتم با من بود و          .  ما از اينجا به بيت ئيل آوچ می آنيم   ٣  .را پاک  آنيد و لباس  نو بپوشيد      

پس آنها تمام ُبتهای را آه داشتند، همچنين              ٤»  .در روز تنگی مرا آمک  فرمود، قربانگاهی بنا خواهم  آرد                              
 .  زير درخت  بلوطی در شكيم  پنهان  آرديعقوب آنها را در.  تمام گوشواره هايی را آه در گوششان بود، به يعقوب دادند

به اين جهت آنها  .  وقتی يعقوب و پسرانش حرآت  آردند، ترس خداوند مردم شهرهای اطراف  را فرا گرفت                                ٥
يعقوب با تمام  همراهانش به  لوز در سرزمين  آنعان آه امروز بيت ئيل ناميده  می شود            ٦.  پسران يعقوب  را تعقيب  نكردند    

زيرا هنگامی آه او از دست          .   در آنجا قربانگاهی بنا آرد و اسم آنجا را قربانگاه خدای بيت ئيل گذاشت                     او٧.  آمدند
او را در زير درخت بلوطی      .   ، دايه ربكا مرد  دبوره٨.   برادرش فرار می آرد، خدا خودش را در آنجا بر او ظاهر آرد            

 . گذاشتند»  گريانبلوط«به همين جهت اسم آن را . در جنوب  بيت ئيل دفن آردند
اسم  تو  «:  خدا به او فرمود  ١٠.   ، خدا دوباره  بر او ظاهر شد و او را برآت داد             وقتی يعقوب  از بين النهرين برگشت    ٩

بارور و   .  من خدای قادر مطلق  هستم    «:  خدا به  او فرمود    ١١»  . ، اّما بعد از اين  اسم تو اسرائيل خواهد بود          يعقوب است
من سرزمينی را آه  به  ابراهيم و         ١٢.  لل از نسل تو به وجود آيند و تو جّد پادشاهان خواهی شد                   اقوام  و م    .  کثير شو  

يعقوب  در همان جايی   ١٤ .  سپس  خدا از نزد او باال رفت        ١٣»  .اسحاق دادم به تو و بعد از تو به  فرزندان  تو خواهم  داد             
 نوشيدنی و روغن زيتون روی آن ريخت  و آن را تقديس          آه خدا با او گفت وگو آرد يک  ستون  سنگی برپا آرد و هديهٔ            

 . زيرا در آنجا خدا با او صحبت  آرده بود . او اسم آنجا را بيت ئيل گذاشت١٥.  نمود

 فوت  راحيل 



 پيدايش

 

. هنوز تا افراته  فاصلٔه زيادی داشتند آه  موقع وضع حمل راحيل رسيد       .  يعقوب  و خانواده اش بيت ئيل  را ترک  آردند     ١٦
نترس، اين  هم  پسر     « :  هنگامی آه درد زايمان  او خيلی شديد شده  بود، قابله به او گفت             ١٧.  دن او بسيار مشكل  بود    زايي
گذاشت ولی پدرش  )  يعنی پسر غصٔه من   (ولی او در حال  مرگ  بود و در همان حال  اسم پسرش را بن اونی               ١٨»   .است

 . ناميد) يعنی پسر دست راست من ( او را بنيامين
يعقوب  بر سر قبر او يک        ٢٠.  راحيل  مرد و او را در آنار راه ا فراته  آه حاال بيت لحم  ناميده می شود، دفن آردند                 ١٩

يعقوب از آنجا آوچ آرد و اردوگاه خود        ٢١.   ستون سنگی بنا آرد آه هنوز هم آن  ستون  بر روی قبر راحيل وجود دارد            
 . را در طرف  ديگر ُبرج  عيدر نصب آرد

 ان يعقوب پسر
 ) ٢-١:٢اول  تواريخ (

 ، رئوبين  با بلهه  يكی از صيغه های پدر خود همخواب شد و يعقوب اين                         وقتی يعقوب  در آنجا سكونت داشت         ٢٢
 .  موضوع  را فهميد

 ،  ، الوی رئوبين پسر بزرگ  يعقوب، شمعون        :  پسران  ليه  عبارت  بودند از        ٢٣.  پسران  يعقوب  دوازده  نفر بودند        
جاد ٢٦.  دان و نفتالی پسران بلهه آنيز راحيل  بودند     ٢٥.  يوسف و بنيامين پسران راحيل  بودند   ٢٤ .  ، يساآار و زبولون   يهودا

 . اين پسران در بين النهرين  متوّلد شدند.  ، آنيز ليه  بودندو اشير پسران  زلفه

 فوت  اسحاق 
٢٨ .   به ديدن  پدرش  اسحاق رفت      -ندگی می آردند  يعقوب  به  ممری نزديک  حبرون جايی که  ابراهيم و اسحاق  ز               ٢٧

پسرانش  عيسو و يعقوب او را دفن       .  او در حالی آه آامًال پير شده  بود، وفات  يافت         ٢٩ .  اسحاق صد و هشتاد سال  داشت    
 .  آردند

٣٦   
 نسل  عيسو 

 ) ٣٧ -٣٤:١اول  تواريخ (
 ،  ، اهوليبامه عاده دختر ايلون ِحّتی   :  ج  آرده بود عبارتند از     آه  با دختران آنعانی ازدوا     ٢فرزندان  عيسو يعنی َادوم      ١

عاده  اليفاز را به دنيا آورد و بسمه              ٤.  و بسمه  دختر اسماعيل  و خواهرش  نبايوت           ٣دختر َعَنه دختر صبعون حوی      
  برای عيسو متوّلد      تمام اين  پسران  در سرزمين کنعان      .   ، يعالم  و قورح را زاييد       اهوليبامه يعوش٥.  رعوئيل  را زاييد   

 . شدند
 ، دختران و تمام اهل خانه اش  را با تمام گّله ها و هرچه در آنعان  به  دست آورده بود، برداشت و از               ، پسران عيسو زنان ٦

٨.  زيرا آنها گّله های زياد داشتند و آن زمين  برای هردوی آنها آافی نبود              ٧ .  نزد برادرش  يعقوب  به  جای ديگر رفت       

  . عيسو همان َادوم است. سو در آوههای سعير در َادوم  ساآن شدپس  عي
اليفاز پنج پسر داشت به    .  عاده زن  عيسو پسری به  نام  اليفاز زاييد          ١٣-١٠:  اينها فرزندان  عيسو جّد َادوميان  هستند        ٩

  . اشت  به  نام عماليقاو يک پسر هم از زن  صيغه ای اش تمناع د.  ، اومار، صفو، َجعتام  و قنازتيمان :  نامهای
  .  ، شمه و ِمّزه ، زاَرحَنَحت : بسمه زن  ديگر عيسو هم رعوئيل  را به دنيا آورد و رعوئيل چهار پسر داشت به  نامهای

  .  ، يعالم و قورحيعوش:  ، زن عيسو آه دختر َعَنه  پسر صبعون  بود، سه پسر برای عيسو زاييداهوليبامه١٤
١٦ ، اومار، صفو، قناز،     تيمان:  عيسو هستند و اليفاز آه  پسر اول  عيسو است جّد اين قبايل بود             اين قبايل از نسل     ١٥

 . همٔه اينها از نسل  عاده زن  عيسو هستند .  ، َجعتام و عماليققورح
 .  بودنداينها همه  از نسل  بسمه زن عيسو  .  ، و ِمّزه ، شمه ، زارحَنَحت: رعوئيل پسر عيسو جّد اين  قبايل بود١٧
تمام اين  قبايل  ١٩ .   ، يعالم و قورح  يعوش:   زن عيسو بودند  -اينها هم  قبايلی بودند آه  از فرزندان اهوليبامه  دختر َعَنه        ١٨

 . از نسل عيسو بودند

 نسل  سعير 
 ) ۴٢-١ :اول  تواريخ(

: اين قبايل عبارت بودند از   .  دمسكن اصلی سرزمين  َادوم  بين قبايلی آه  از نسل سعير حوری بودند، تقسيم  ش                   ٢١-٢٠
  .  ، ايصر و ديشان ، َعَنه، ديشون ، صبعون ، شوباللوطان
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  .) لوطان  خواهری به نام تمناع داشت. (لوتان جّد خاندان  حوری و هيمام  بود٢٢
 .  ، شفو و اونام بود ، عيبال ، مَنَحت ، علوانشوبال جّد خاندانهای٢٣
اين  همان  َعَنه است که هنگامی آه  در بيابان  االغهای پدرش را می چرانيد،             .  (َعَنهايه و    :  صبعون  دو پسر داشت   ٢٤

.  ، بود  ، و ِآران  است     ، بتران  ، ايشبان َعَنه پدر ديشون  آه جّد خاندانهای حمدان       ٢٦-٢٥.)  چشمه های آب  گرم را پيدا آرد     
 . َعَنه  دختری  به نام  اهوليبامه داشت

 .  ، زعوان  و عقان بودبلهانايصر جّد خاندانهای ٢٧
 . ديشان جّد خاندانهای عوص و اران  بود٢٨
  .  ، ايصر و ديشان ، ديشون ، َعَنه ، صبعون ، شوباللوتان: اينها قبايل حوری در سرزمين  َادوم  هستند٣٠-٢٩

 پادشاهان  َادوم 
 ) ٥٤-١ :اول  تواريخ (

 : د، اين پادشاهان به  اين  ترتيب  در سرزمين  َادوم سلطنت  آردندقبل  از اينکه در اسرائيل پادشاهی سلطنت آن٣٩-٣١
  . بالع  پسر بعور از دينهابه

  . يوباب  پسر زارح  از ُبصره
  . حوشام  از منطقٔه  تيمان
  . هداد پسر بداد از عويت

 .) هداد، موآبيان  را در جنگی در سرزمين  موآب  شكست  داد(
  . َسمله از مسريقه

  . از رحوبوت رودخانهشاول  
 . بعل حانان پسر عكبور

 .) زن  هداد، مهتابيل دختر ماتراد و نؤه مذهاب بود. (هداد از فاعو
 ، مبصار، مجديئيل  و     ، قناز، تيمان   ، فينون  ، ايله  ، اهوليبامه  ، يتيت  ، علوه تمناع:  عيسو جّد اين  قبايل َادومی بود      ٤٣-٤٠

 .  قبايل در آن  زندگی می آردند، به  نام  آنها شناخته  شدعيرام منطقه ای آه  هريک از اين

٣٧  
 يوسف و برادرانش 

  : و اين  داستان زندگی  يعقوب  و خانوادٔه اوست٢. يعقوب به زندگی در آنعان  آه  محل اقامت پدرش  بود، ادامه  داد١
و زلفه  زنان صيغه ای پدرش از گّلٔه پدر خود              يوسف آه  جوان  هفده  ساله ای بود، به اّتفاق  برادرانش  پسران  بلهه                  

 . او از آارهای بدی آه  برادرانش  می آردند به پدرش خبر می داد. مواظبت می آرد
او برای  .  زيرا يوسف در زمان  پيری او به دنيا آمده بود        .   ، يوسف را از تمام پسرانش  بيشتر دوست  می داشت      يعقوب٣

وقتی برادرانش ديدند آه پدرشان يوسف  را بيشتر از آنها دوست  دارد، از             ٤.  وخته  بود يوسف ردای بلنِد آستين  داری د     
 . به طوری آه  نمی توانستند با او دوستانه  صحبت  آنند. او خيلی بدشان  آمد

يوسف ٦.  وقتی خوابش  را برای برادرانش تعريف آرد، آنها از او بيشتر متنّفر شدند               .  يک  شب  يوسف خوابی ديد    ٥
دستٔه گندم  من بلند    .  ما همه  در يک  مزرعه مشغول  بستن  دسته های گندم  بوديم            ٧ .  گوش بدهيد چه خوابی ديده ام   « :  فت گ

 » .دسته های گندم شما دور دستٔه گندم  من  ايستادند و در مقابل آن  تعظيم  آردند. شد و راست ايستاد
پس  به خاطر خوابی آه يوسف ديده و      »  رمانروای ما خواهی شد؟     آيا فكر می آنی تو پادشاه  و ف          «:  برادرانش گفتند٨

 . برای آنها تعريف آرده  بود نفرت  آنها از او بيشتر شد
خواب  ديدم آه خورشيد و ماه و      .  من  خواب ديگری ديدم   « :  بعد از آن يوسف  خواب ديگری ديد و به  برادرانش گفت          ٩

 » .يازده ستاره به من  تعظيم می آردند
 ؟ اين  چه خوابی است آه  ديده ای   « :  پدرش  او را سرزنش  آرد و گفت       .   اين خواب  را برای پدرش هم  تعريف آرد      او١٠

 » آيا فكر می آنی آه  من و مادرت  و برادرانت  آمده و در مقابل  تو تعظيم خواهيم آرد؟
 . ر سپرداّما پدرش  اين موضوع را به خاط. برادران  يوسف به او حسادت می ورزيدند١١

 فروش يوسف  و بردن او به  مصر 
برادرانت  در  « :  يعقوب به  يوسف  گفت   ١٣يک روز آه  برادران  يوسف  برای چرانيدن گّله  به  شكيم  رفته  بودند،                  ١٢
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 »  .من  حاضرم« : يوسف گفت»  .شكيم مشغول  چرانيدن گّله  هستند، بيا تو را آنجا بفرستم
پس  پدرش  او را از دشت          »  .متی برادرانت  و از وضع  گّله  برای من خبر بياور              برو و از سال     « :  پدرش گفت١٤

 .  حبرون  به شكيم فرستاد
 »  ؟دنبال چه می گردی«: مردی او را ديد و پرسيد . در آنجا دنبال  برادرانش می گشت١٥وقتی يوسف  به  شكيم  رسيد، 

 » آيا می دانی آنها آجا هستند؟. غول  چرانيدن  گّله هستندآنها مش . دنبال  برادرانم  می گردم« : يوسف  گفت١٦
پس  يوسف  به دنبال  برادران خود رفت  و       »  .من از آنها شنيدم آه  به دوتان می روند    .  از اينجا رفته اند  « :  آن مرد گفت ١٧

 . آنها را در دوتان  پيدا آرد
: آنها به  يكديگر گفتند    ١٩.   توطئه چيدند تا او را بكشند      برادرانش او را از دور ديدند و قبل از اينکه به آنها برسد               ١٨

بياييد همين حاال او را بكشيم و در يكی از اين  چاههای خشک  بيندازيم             ٢٠.   ، می آيد کسی که  برای ما خواب  ديده  است      «
 » .آن وقت  ببينيم  تعبير خوابهای او چه خواهد شد .  و بگوييم  جانور دّرنده ای او را آشته  است

او را در يكی از اين         ٢٢ ،  او را نكشيم   « :  پس گفت.  رئوبين وقتی اين  را شنيد آوشش آرد تا او را نجات  بدهد                 ٢١
وقتی ٢٣.  او اين را به خاطر اين گفت  تا او را نجات  داده  به نزد پدرش برگرداند          »   . چاهها بيندازيم  و به او صدمه ای نزنيم     

سپس او را در چاه      ٢٤.   او را گرفته و آن ردای بلند آستين دار را از تنش  درآوردند                 يوسف به  نزد برادرانش آمد، آنها     
 .  خشک و بی آبی انداختند

وقتی آنها مشغول  غذا خوردن  بودند، متوّجه شدند آه آاروان اسماعيليان آه از جلعاد به مصر می رود از آنجا                            ٢٥
از اينكه  برادر خود را بكشيم  و       « :  يهودا به  برادرانش  گفت   ٢٦.   بودمی گذرد و بار شتران آنها هم آتيرا و بلسان  و الدن         

در آن  صورت ما به  او     .  بياييد او را به  اين  اسماعيليان  بفروشيم      ٢٧موضوع  قتل  او را پنهان آنيم چه نفعی به ما می رسد؟        
٢٨.  رادرانش با پيشنهاد او موافقت آردند    ب»   .از اينها گذشته  او برادر و از گوشت  و خون ماست                .  صدمه ای نزده ايم 

وقتی تاجرهای مديانی از آنجا می گذشتند آنها يوسف  را از چاه بيرون آشيدند و او را به  قيمت بيست سّكٔه نقره به                                  
 . آنها او را به  مصر بردند.  اسماعيليان  فروختند

و به  نزد     ٣٠.  ز غّصه لباس  خود را پاره آرد         ا .  وقتی رئوبين  به  سر چاه  آمد، ديد آه  يوسف در آنجا نيست                        ٢٩
 »  .حاال من  چه آار آنم . پسر در آنجا نيست« : برادرانش برگشت  و گفت

سپس آن ردای آستين دار خونی را به  نزد پدر       ٣٢.  آنها ُبزی را آشتند و ردای يوسف را در خون  آن  ُبز فرو آردند             ٣١
 »  ؟ببين  آيا مال  پسر توست . ه ايمما اين  را پيدا آرد«: خود بردند و گفتند

پسرم  يوسف   .  حتمًا حيوان دّرنده ای او را آشته  است          .  بلی اين  مال  اوست     « :  يعقوب آن ردا را شناخت  و گفت       ٣٣
يعقوب  از غّصه لباس خود را پاره آرد و لباس  سوگواری پوشيد و مّدت درازی برای                                      ٣٤»   . پاره پاره شده است
من  با ماتم   « :  تمام پسرها و دخترهای او آمدند تا او را تسّلی بدهند، اّما او آنها را رد آرد و گفت                  ٣٥ .  پسرش ماتم گرفت

 . پس او به گريه  و زاری برای پسرش  ادامه می داد»  . به گور خواهم  رفت
ن آه فرماندٔه محافظان    اّما تاجران  مديانی يوسف را به  مصر بردند و او را به فوتيفار آه  يكی از افسران فرعو                    ٣٦

 . کاخ بود، فروختند

٣٨   
 يهودا و تامار 

يهودا در  ٢.  در همان زمان  يهودا برادران خود را ترک آرد و نزد شخصی به  نام حيره  آه اهل عُدالم بود ساآن  شد                   ١
پسری زاييد و يهودا اسم او     او آبستن  شده     ٣.  او با آن  دختر ازدواج آرد    .  آنجا دختر آنعانی ديد آه  اسم پدرش شوعه  بود      

دوباره آبستن شد و پسر     ٥.  او دوباره آبستن شد و پسری زاييد آه مادرش اسمش  را اونان گذاشت                  ٤.  را عير گذاشت    
 . در موقع توّلد اين  پسر يهودا در اآزيب  بود. اسم اين  پسر را شيله گذاشت. ديگری زاييد

آارهای عير، شرارت آميز بود و خداوند از او              ٧.   تامار بود يهودا برای پسر اولش  عير زنی گرفت آه اسمش              ٦
برو و حق  برادر شوهری را به جا بياور و با             « :  پس يهودا به  برادر عير، اونان  گفت       ٨ .  ناراضی بود و او را آشت       

ت  آه فرزندان  اّما اونان چون می دانس ٩»  .زن  برادرت همخواب  شو تا به  اين وسيله  نسلی برای برادرت  به وجود آيد                   
 ، پس  هر وقت با او همخواب  می شد منی اش را بر زمين  می ريخت  تا نسلی برای                        تامار به  او تعّلق  نخواهند داشت        

پس  يهودا به عروسش تامار    ١١ .  اين آار، خداوند را ناراضی آرد و خداوند او را هم آشت              ١٠.  برادرش به وجود نيايد   
يهودا اين  را گفت چون می ترسيد     »  .رد و همين طور بيوه بمان  تا پسرم  شيله  بزرگ شود         تو به  خانٔه پدرت  برگ     « :  گفت

  . پس تامار به خانٔه پدرش  رفت. مبادا شيله هم مثل برادرش  بميرد
بعد از اينکه روزهای عزاداری تمام شد، يهودا با دوستش حيرٔه عُدالمی                            .  بعد از مّدتی زن يهودا مرد               ١٢
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يک  نفر به  تامار خبر داد آه پدر شوهرش برای چيدن                  ١٣.  مان جايی آه پشم  گوسفندانش را می چيدند       ، ه  به تمنه رفت
 ، لباس   چون تامار ديد آه  شيله بزرگ  شده  و هنوز با او ازدواج  نكرده  است                              ١٤.   پشم گوسفندانش به  تمنه می رود  

سپس  بر دروازٔه روستای     .  ادری خود را پوشانيد     بيوه زنی اش  را عوض  آرد و روبندی به  صورت  خود زد و با چ                
  .  ، نشستعناييم آه در سر راه تمنه است

پس  پيش  او رفت  و خواست      ١٦.  چون او صورت خود را پوشانده بود    .  وقتی يهودا او را ديد خيال  آرد فاحشه  است        ١٥
  . يهودا نمی دانست  آه  آن  زن عروس اوست.  با او همخواب  شود

 »  ؟چقدر می دهی تا با من  همخواب  شوی«: رسيدتامار پ
 »  .يک  ُبزغاله  از گّله ام برايت  می فرستم«: يهودا جواب داد١٧

 »  ؟ تا وقتی آه آن را می فرستی آيا گرويی پيش  من می گذاری«: او گفت
 »  ؟چه  چيزی برای گرو به  تو بدهم« : يهودا گفت١٨

يهودا آنها را به  او داد و با او همخواب  شد و             »  . و عصايت  را پيش من گرو بگذار    ُمهر خود را با بند آن       « :  او گفت 
 . تامار به  خانه رفت  و چادر و روبنده اش  را برداشت و دوباره لباس  بيوه زنی اش  را پوشيد١٩. آن  زن آبستن  گرديد

اّما حيره نتوانست  او را     .   آن  زن  پس بگيرد    يهودا، دوستش  حيره را فرستاد تا ُبزغاله را ببرد و گرويی ها را از                ٢٠
آن  زن فاحشه ای آه اينجا در آنار جاده  بود،              «:  پس از چند نفر از مردانی آه  در عناييم  بودند پرسيد                 ٢١.  پيدا آند 
 »  ؟آجاست

 »  .هيچ وقت فاحشه ای اينجا نبوده  است«: آنها گفتند
مردان آنجا هم گفتند آه  هيچ وقت  فاحشه ای اينجا         .    آن  زن را پيدا آنم      من نتوانستم« :  او پيش يهودا برگشت  و گفت      ٢٢

 »  .نبوده است
من  آوشش آردم آه  حق او را      .  ما نمی خواهيم آه مردم  به ما بخندند     .  بگذار آن زن آنها را نگه  دارد       « :  يهودا گفت ٢٣
 »  .ولی تو نتوانستی او را پيدا آنی . بدهم
يهودا دستور داد تا    »   .عروس  تو تامار فاحشگی آرده و آبستن  شده است        « :  صی به  يهودا گفت    بعد از سه  ماه شخ    ٢٤

 . او را بياورند و بسوزانند
 من از صاحب اين  چيزها      «:  وقتی می خواستند او را بياورند تا بسوزانند، برای پدر شوهرش پيغام  فرستاد                          ٢٥

 »  ؟ مال آيستآبستن شده ام ببين  اين  ُمهر و بند آن  و عصا
من  می بايستی او را به عقد پسرم       .  من به  قولی آه  داده بودم وفا نكردم     .  حق با اوست « :  يهودا آنها را شناخت  و گفت     ٢٦

 . يهودا بعد از آن ديگر با تامار همخواب نشد»  . شيله درمی آوردم
در وقت  زايمان يكی از بچهّ ها دستش را      ٢٨ .  استهنگامی آه وقت زاييدن  تامار رسيد، معلوم شد آه  او دوقلو آبستن           ٢٧

اّما بّچه  دستش را   ٢٩»  .اين اول به دنيا آمد    « :  بيرون آورد، قابله فورًا دستش را گرفت  و نخ قرمزی دور آن  بست و گفت            
٣٠.   گذاشتندپس اسم  او را فارص     »   .تو راه خود را شكافتی     « :  پس قابله گفت.  به داخل آشيد و برادرش اول به دنيا آمد         

 . اسم او را زارح گذاشتند. سپس  برادرش  با نخی آه  به دور دستش  بسته  شده  بود به دنيا آمد

٣٩  
 يوسف  و زن فوتيفار 

اسماعيليان  يوسف  را به مصر بردند و او را به  فوتيفار آه  يكی از افسران فرعون آه فرماندٔه محافظان کاخ بود،                    ١
فوتيفار ديد  ٣.  او در خانٔه ارباب  مصری اش  ماند     .  سف بود و به او در هرآاری توفيق می بخشيد     خداوند با يو  ٢.  فروختند

فوتيفار از او خوشش آمد و او را خادم مخصوص           ٤.  آه  خداوند با يوسف  است  و او را در هر آاری موّفق می سازد                
وند به خاطر يوسف تمام دارايی آن مصری را چه  در       از آن  به  بعد خدا    ٥.   خود آرد و تمام  دارايی اش را به دست  او سپرد       

فوتيفار هرچه داشت  به  دست  يوسف  سپرد و ديگر آاری به آارهای                                  ٦.  خانه و چه  در صحرا برآت  داد                
 . خانه نداشت مگر غذايی آه  می خورد

. خواست  تا با او همخواب شود     ، زن اربابش  به او عالقه مند شد و از او         بعد از مّدتی  ٧.  يوسف خوش  هيكل  و زيبا بود    
 ، اربابم  به خاطر اطمينانی آه  به من  دارد، همه چيز را به من  سپرده و از               ببين« :  يوسف خواهش او را رد آرد و گفت      ٨

او هيچ  چيزی را به  غيراز تو از من                         .  من  دارای همان  اختياراتی هستم آه او هست              ٩.  هيچ چيز خبر ندارد      
اّما او هر روز از يوسف      ١٠»   ؟ من  چطور می توانم چنين  آار خالفی را انجام دهم و عليه خدا گناه آنم          مضايقه نكرده  است 

 .  می خواست آه  با او همخواب  شود و يوسف قبول  نمی آرد
١٢.  اّما يک  روز وقتی يوسف  داخل  خانه  رفت تا آارهايش را انجام دهد، هيچ يک از خدمتكاران  در خانه  نبودند                     ١١
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درحالی که  .  اّما او فرار آرد و بيرون رفت         »  .بيا با من همخواب شو   « :   ، ردای  يوسف  را گرفت و گفت         زن  فرمانده 
خدمتكاران  را ١٤ ، وقتی او ديد آه  يوسف  ردای خود را جا گذاشته و از خانه فرار آرده  ١٣.   لباسش  در دست  آن  زن ماند    

او وارد اتاق    .   ، می خواست به ما توهين آند      انی آه شوهرم  به  خانه آورده  است      نگاه آنيد اين  عبر   « :  صدا آرد و گفت    
وقتی او ديد آه من     ١٥ .  اّما من  با صدای بلند فرياد آردم         .  من  شد و می خواست مرا فريب  بدهد و به  من  تجاوز آند                

 »  . ، فرار آرد و ردايش را پيش  من  جا گذاشت فرياد می آنم
پس  برای او هم  جريان  را اين طور         ١٧.  يوسف  را پيش  خودش  نگاه  داشت  تا شوهرش  به  خانه آمد             آن زن ردای     ١٦

 ، به  اتاق من وارد شد و خواست  مرا فريب  بدهد و به من توهين              اين  غالم عبرانی آه  تو او را آورده ای      «:  تعريف  آرد 
 »  .  را پيش  من  جا گذاشت ، او فرار آرد و ردايشاّما وقتی من فرياد آردم١٨. آند

يوسف را گرفت و در زندانی آه زندانيان  پادشاه  در آن  بودند               ٢٠.  وقتی ارباب  يوسف اين را شنيد، خشمگين  شد         ١٩
او ٢٢.  بنابراين  زندانبان  از يوسف خوشش  آمد        .  اّما خداوند يوسف را برآت  داد        ٢١.  زندانی آرد و او در آنجا ماند            

زندانبان  بعد از   ٢٣ .  مٔه زندانيان آرد و او مسئول  تمام  چيزهايی شد آه در زندان  انجام می گرفت             يوسف را سرپرست  ه  
 ، زيرا خداوند با يوسف  بود و او را در تمام آارهايی آه          آن  به چيزهايی آه  به دست يوسف  سپرده شده  بود آاری نداشت       

  .  می آرد، موّفق می ساخت

٤٠  
   توسط يوسف تعبير خواب  زندانيان

فرعون ٢.   ، پادشاه  مصر مرتكب  خالفی شدند           مّدتی بعد رئيس ساقيها و رئيس  نانواهای مخصوص  فرعون                  ١
آنها ٤ .  و آنها را به  زندان فرماندٔه محافظان يعنی در همان  زندانی آه يوسف زندانی شده  بود، انداخت                      ٣ خشمگين شد  

 .  ، يوسف  را مأمور خدمت  آنها آرد زندانمّدت  زيادی در آن  زندان  ماندند و رئيس 
صبح وقتی يوسف  پيش    ٦ .  يک  شب  رئيس ساقيها و رئيس  نانواها هريک خوابی ديدند آه تعبيرهای مختلفی داشت               ٥

 » چرا امروز نگران هستيد؟«: پرسيد٧.  آنها آمد، ديد آه آنها نگران  هستند
 » .يم  و در اينجا آسی نيست آه  خواب  ما را تعبير آندهريک  از ما خوابی ديده ا«: آنها جواب  دادند٨

 » بگوييد چه خوابی ديده ايد؟. خدا قدرت تعبير خوابها را می بخشد« : يوسف گفت
بزودی برگهای   .  آه  سه شاخه دارد  ١٠خواب  ديدم آه يک درخت  انگور جلوی من  است              « :  پس رئيس ساقيها گفت  ٩

پس  انگورها را در       .  من جام  فرعون را نگه داشته بودم   ١١.  د و انگور رسيده دادند     آن درآمدند و خوشه هايش ظاهر شدن     
 »  .جام  فشار دادم  و آن را به  دست  فرعون  دادم

روز سوم فرعون گناه تو را می بخشد و تو         ١٣ .   ، سه  روز است     سه  شاخه  :  تعبير خواب تو اين است   « :  يوسف گفت١٢
اّما وقتی همه  چيز برای تو به  خوبی            ١٤.  ودی، دوباره جام را به دست  فرعون خواهی داد      مثل  سابق آه  رئيس ساقيها ب     

در ١٥ .  محّبتی به  من  بكن و احوال  مرا به فرعون  بگو و آمک آن  تا از اين  زندان آزاد شوم                 .  انجام  شد، مرا به ياد آور      
 »  .آه  مستحق زندان  باشد، مرتكب  نشده امواقع  مرا از سرزمين  عبرانيان  دزديدند و در اينجا هم آاری 

من  هم در خواب   « :  وقتی رئيس  نانواها ديد آه  تعبير خواب  رئيس  ساقيها مساعد و خوب  بود، به  يوسف  گفت                      ١٦
 را  در سبد بااليی انواع  نان  شيرينی برای فرعون وجود داشت و پرندگان  آنها          ١٧ .   ديدم آه سه سبد نان  روی سرم می بردم   

 » .می خوردند
. روز سوم  فرعون تو را از زندان  بيرون می آورد         ١٩ .  سه  سبد، سه  روز است       :  تعبير آن اين  است   « :  يوسف گفت١٨

 » .سرت  را از تن جدا می آند و بدنت را بر دار می آويزد تا پرندگان گوشت تو را بخورند
رئيس ساقيها و    .  مانی برای همٔه درباريان ترتيب  داد       پس او يک  مه     .  پس  از سه  روز، روز توّلد فرعون بود           ٢٠

رئيس ساقيها را بر سر شغل            ٢١.  رئيس  نانواها را از زندان  بيرون  آورد و آنها را پيش  همٔه درباريان  آورد                               
ز اّما رئيس ساقيها هرگ       ٢٣ .  اّما رئيس  نانواها را همان طور آه  يوسف گفته  بود به دار آويخت                      ٢٢ ،    سابقش گذاشت

 . يوسف را به  ياد نياورد و او را بكّلی فراموش  آرد

٤١   
  تعبيرخواب  پادشاه توسط يوسف 

آه  هفت گاو چاق   ٢ ،   ، فرعون  در خواب  ديد آه در آنار رود نيل ايستاده است         بعد از دو سال  آه  از اين جريان گذشت       ١
سپس هفت گاو ديگر بيرون  آمدند آه  الغر و           ٣.   شدند و نرم از رود نيل بيرون آمدند و در ميان علفها مشغول چريدن                
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در اين  .  آنها گاوهای ديگر را خوردند    ٤.  اين گاوها در مقابل گاوهای ديگر در آنار رودخانه  ايستادند       .  استخوانی بودند 
بعد از آن   ٦.  هفت  خوشٔه گندم ُپر بار بر يک ساقه روييد        :  وی خوابيد و دوباره خواب ديد آه      ٥.  موقع فرعون بيدار شد   

و خوشه های بی بار، آن  هفت خوشٔه      ٧ هفت  خوشٔه گندم  ديگر آه باريک  و از باد صحرا پژمرده  شده بودند، درآمدند                   
صبح آن روز فرعون  نگران   ٨ .  در اين  موقع  فرعون از خواب  بيدار شد و فهميد آه  خواب ديده است              .  پربار را بلعيدند  

. سپس  خواب خود را برای آنها بيان آرد       .  ادوگران  و حكيمان  مصری را حاضر آردند        پس دستور داد تا همٔه ج     .   بود
 . ولی هيچ کدام  نتوانستند خواب  فرعون  را تعبير آنند

وقتی فرعون بر من و      ١٠.  امروز خطاهای گذشته ام  به يادم آمد          « :  در آن  موقع  رئيس  ساقيها به  فرعون گفت                ٩
يک شب هردوی ما خوابی ديديم            ١١ و ما را به زندان فرماندٔه گارد انداختند،                           سرپرست نانواها خشمگين شدند   

ما خوابهای خود را به  او     .  يک  جوان عبرانی هم  در آنجا بود آه  غالم فرماندٔه گارد بود         ١٢ .  آه تعبيرهای مختلفی داشت  
من به  مقام پيشين بازگشتم     .  د، اّتفاق  افتاد  همه  چيز همان طوری آه او گفته بو    ١٣.  گفتيم و او آنها را برای ما تعبير آرد        
 » .و سرپرست  نانواها را اعدام آرديد

يوسف  صورت خود را تراشيد و لباسش  را                 .  فرعون  فرستاد تا يوسف  را فورًا از زندان  بيرون بياورند                      ١٤
به .   نتوانسته آن  را تعبير آند   من خوابی ديده ام  آه  هيچ آس   « :  فرعون  به او گفت  ١٥.  عوض آرد و به  حضور فرعون آمد     

 »  . من گفته اند آه  تو می توانی خوابها را تعبير آنی
 » .اّما خدا قدرت  تعبير را خواهد بخشيد . اعلی حضرتا، من  نمی توانم«: يوسف در جواب گفت١٦
نٔه نيل  بيرون  آمدند و در        هفت  گاو چاق  و نرم از رودخا         ١٨ .  خواب ديدم آه آنار رود نيل ايستاده ام   « :  فرعون گفت١٧

و هفت گاو ديگر بعد از آنها بيرون  آمدند آه  الغر و استخوانی بودند، به طوری                  ١٩ميان چراگاه مشغول  چريدن شدند،   
اّما ٢١.  گاوهای الغر، گاوهای چاق  را خوردند       ٢٠ .  آه  تا آن  وقت  گاوی به آن  الغری در هيچ جای مصر نديده  بودم                

سپس از خواب   .  وانست بفهمد آه آنها گاوهای چاق را خورده اند، چونكه درست  به الغری اولشان بودند              هيچ آس  نمی ت  
بعد از آن هفت    ٢٣.  دوباره خوابيدم  و باز خواب  ديدم آه  هفت  خوشٔه پربار گندم  بر يک  ساقه  روييدند                     ٢٢ .   بيدار شدم 

 ، خوشه های پربار را    خوشه های پژمرده ٢٤.  شده  بودند، روييدند   خوشٔه گندم  ديگر آه  بی بار و از باد صحرا پژمرده              
 » .اّما هيچ يک از آنها نتوانست آن را برای من  تعبير آند . من خواب  را برای جادوگران  تعريف آردم. بلعيدند
٢٦ .  ده استخدا از آنچه می خواهد بكند به  شما خبر دا           .  هر دو خواب  يک معنی می دهد      « :  يوسف  به فرعون گفت ٢٥

هفت گاو ٢٧ .   ، هفت  سال است  هفت خوشٔه پربار گندم  هم  هفت  سال است  و هر دو خواب  شما يكی است                     هفت گاو چاق 
حرف همان ٢٨.  الغر و هفت خوشٔه بی بار آه  از باد صحرا پژمرده شده بودند، هفت سال  قحطی و خشكسالی هستند                        

مّدت هفت سال در تمام  مصر فراوانی    ٢٩ .   می خواهد بكند، شما را آگاه ساخته است    خداوند از آنچه   .   است آه  به فرعون گفتم 
به طوری آه آن هفت  سال  فراوانی فراموش خواهد شد،            .   ، مّدت هفت سال قحطی خواهد آمد     بعد از آن   ٣٠.  خواهد شد 

ی از آن  سالهای فراوانی      آن قحطی به قدری شديد است آه  اثر      ٣١.  زيرا آن قحطی سرزمين مصر را نابود خواهد آرد        
معنی اينکه  دو مرتبه خواب  ديده ايد اين  است آه  اين امر از طرف خدا مقّرر گرديده و بزودی                  ٣٢ .  باقی نخواهد گذاشت  
 . اّتفاق  خواهد افتاد

 ای ديگر در   حاال شما بايد شخصی آه دانا و حكيم باشد، انتخاب  نماييد و او را مأمور آنيد آه  به  اّتفاق عّده                        «٣٤-٣٣
دستور بده  تا تمام     ٣٥.  سراسر مصر در تمام  مّدت  هفت  سال  فراوانی يک  پنجم محصوالت  زمين را جمع آوری آنند                   

اين آذوقه ٣٦.   غّالت  را در سالهای فراوانی جمع آنند و آنها را زير نظر شما در انبار شهرها ذخيره و نگه داری آنند                      
 » .های قحطی ذخيره شود تا مردم  از گرسنگی هالک  نشوندبرای تأمين خوراک  مردم در سال

  نخست  وزيری يوسف 
ما هرگز آسی را بهتر از            « :  پس  فرعون به آنها گفت    ٣٨.   ، اين  پيشنهاد را پسنديدند         فرعون و همٔه درباريان    ٣٧

خدا همٔه اين  چيزها    « :  تپس فرعون  به يوسف گف  ٣٩»   .او مردی است آه  روح  خدا در اوست       .  يوسف پيدا نخواهيم  آرد  
من  تو را در سراسر آشور        ٤٠ .  پس  آامًال معلوم است که  حكمت و فهم تو از همه بيشتر است              .  را به تو نشان داده است  

بعد از من تو دومين مرد قدرتمند اين          .  مأمور اجرای اين آار می آنم  و تمام مردم از فرمان  تو اطاعت  خواهند آرد                   
فرعون  انگشتر خود  ٤٢»   .اآنون  تو را نخست وزير مصر می آنم     ٤١ .  ط  در تخت  و تاج  از تو باالترم        آشور هستی و فق   

و ردای آتانی گرانبهايی به      .  را آه  روی آن ُمهر مخصوص  فرعون بود از دستش  بيرون آورد و به  دست يوسف آرد               
آالسكٔه خود را به  يوسف  داد تا سوار شود و گارد                بعد دومين     ٤٣ .   او پوشانيد و يک  طوق  طال به  گردن او انداخت            
به  اين  ترتيب  يوسف  نخست وزير مصر       »  .زانو بزنيد، زانو بزنيد   «:  احترام  در جلوی او می رفتند و فرياد می آردند        

ود را   ، در سراسر مصر هيچ آس حق ندارد بدون  اجازٔه تو دست يا پای خ            من  فرعون  هستم  « :  فرعون به او گفت ٤٤.  شد
آه دختر فوتی  »  اسنات«پس  فرعون اسم  يوسف  را صفنات  فعنيح گذاشت و برای او زنی گرفت  به نام                 ٤٥»  .دراز آند 

 .  ، آاهن  شهر اون  بودفارع
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او کاخ فرعون را ترک آرد و در سرتاسر مصر گردش             .  يوسف  سی ساله بود آه  به خدمت  فرعون مشغول  شد          ٤٦
و يوسف  تمام محصوالتی آه جمع آوری می آرد در           ٤٨ ، زمين  محصول  بسيار داد            ل  اول  در مّدت  هفت سا    ٤٧.   آرد

غّله  به اندازٔه   ٤٩.  او در هر شهر آذوقه را از اطراف همان  شهر جمع آوری و انبار می آرد                            .  شهرها انبار نمود     
 . ماسه های دريا فراوان  بود به طوری آه  يوسف  ديگر آنها را حساب نمی آرد

خدا تمام سختی ها و      « :  او گفت  ٥١.  بل  از اينکه  سالهای قحطی برسد، يوسف از اسنات صاحب دو پسر شد                       ق٥٠
خدا در سرزمينی آه     « :  او همچنين گفت ٥٢ .  پس  اسم پسر اولش را منسی گذاشت      »   .خانواده ام  را از ياد من برده  است       

 . ومش را افرائيم ناميدپس  پسر د»  . در آن سختی آشيدم به من  فرزندان داده  است
 ، همان طوری آه يوسف گفته  بود شروع     و هفت سال  قحطی  ٥٤هفت سال  فراوانی در سرزمين  مصر به پايان  رسيد         ٥٣
وقتی مصری ها   ٥٥.  قحطی در آشورهای ديگر هم  شروع  شد، اّما در سرزمين مصر آذوقه  موجود بود                                 .   شد

فرعون  هم  به  آنها دستور می داد آه  نزد يوسف             .   او خوراک می خواستند   گرسنه می ماندند نزد فرعون می رفتند و از      
قحطی به سختی سراسر مصر را فرا گرفت و يوسف تمام  انبارها را           ٥٦.   بروند و هرچه او به آنها می گويد، انجام  دهند        

زيرا .   از يوسف  غّله بخرند      مردم  از سراسر دنيا به مصر می آمدند تا            ٥٧ .  بازآرده  و غّله را به مصريان می فروخت      
 . قحطی همه جا را گرفته بود

٤٢   
 رفتن برادران يوسف به مصر برای خريد غّله 

من شنيده ام ٢ ؟  چرا دست روی دست گذاشته ايد  « :  وقتی يعقوب فهميد آه  در مصر غّله  وجود دارد، به  پسرانش گفت            ١
پس  ده  برادر ناتنی يوسف  برای      ٣»   .د تا از گرسنگی هالک  نشويم     به آنجا برويد و غّله  بخري     .   آه  در مصر غّله  هست    

چون ترسيد باليی به سرش   .  اّما يعقوب  بنيامين  را آه برادر تنی يوسف  بود با آنها نفرستاد            ٤.  خريد غّله به  مصر رفتند   
 .  بيايد
٦.  را در تمام  سرزمين  آنعان  قحطی بود       زي.  پسران  يعقوب  به  اّتفاق  عّده ای ديگر برای خريد غّله  به مصر آمدند             ٥

پس  برادران يوسف آمدند   .  يوسف نخست وزير مصر بود و غّله را به تمام  آسانی آه از سراسر دنيا می آمدند، می فروخت           
اّما طوری رفتار آرد آه گويی آنها را         .  وقتی يوسف برادران خود را ديد آنها را شناخت        ٧.  و در مقابل او سجده آردند   

 » شما از آجا آمده ايد؟«: يوسف با خشونت  از آنها پرسيد. می شناسدن
 »  .ما از آنعان آمده ايم تا آذوقه  بخريم«: آنها جواب دادند

يوسف  خوابی را آه دربارٔه آنها ديده بود، به ياد آورد        ٩.  يوسف برادران  خود را شناخت  ولی آنها يوسف را نشناختند       ٨
 » .سوس  هستيد و آمده ايد تا از ضعف آشور ما آگاه  شويدشما جا« : و به آنها گفت

 ، ما جاسوس نيستيم     ما همه  برادريم    ١١ .   ، ای آقا، ما مثل  غالمان  تو برای خريد آذوقه آمده ايم                   نه«:  آنها گفتند  ١٠
 »  . بلكه مردمان  امين و راستگويی هستيم

 » .شور ما آگاه  شويدنه  شما آمده ايد تا از ضعف آ« : يوسف  به  آنها گفت١٢
يكی از برادران ما    .  همه  فرزندان  يک مرد در سرزمين کنعان            .  ای آقا، ما دوازده  برادر بوديم         «:  آنها گفتند ١٣

 »  .اآنون  نزد پدرمان  است  و يكی هم  مرده است
به  جان   :  تحان می آنمحاال شما را اين طور ام      ١٥.   ، شما جاسوس  هستيد     به همين جهت  است آه گفتم « :  يوسف  گفت ١٤

بقّئه .  يكی از شما برود و او را بياورد        ١٦.   فرعون قسم  آه تا برادر آوچک  شما به اينجا نيايد شما را آزاد نخواهم آرد             
در غير اين صورت، به  جان  فرعون  قسم می خورم        .   شما هم اينجا زندانی خواهيد شد تا درستی حرف  شما ثابت  شود           

  . سپس آنها را مّدت سه روز در زندان  انداخت١٧» . هستيد آه  شما جاسوس 
اگر شما   ١٩ .  شما را به  يک  شرط  آزاد می آنم                 .  من مرد خدا ترسی هستم        « :  روز سوم يوسف به آنها گفت        ١٨

 خود  راست می گوييد يكی از شما اينجا در همين زندان  بماند و بقّئه شما با غّله ای آه  برای رفع گرسنگی خانوادهٔ                              
سپس  شما بايد برادر آوچک خود را نزد من  بياوريد تا حرفهای شما ثابت شود و من  شما را                       ٢٠.  خريده ايد، برگرديد 

 »  .هالک  نكنم
ما حاال در نتيجٔه آاری آه  با برادر خود آرديم                       «:  و به  يكديگر گفتند       ٢١آنها با اين  پيشنهاد موافقت آردند             

 ، به خاطر همين است  آه  ما اآنون        روی ناراحتی به  ما التماس  می آرد و ما گوش  نداديم            چگونه  از  .   مجازات می شويم
 »  . دچار چنين  زحمتی شده ايم

ولی شما گوش نداديد و حاال به خاطر مرگ او مجازات         .  من  به شما گفتم  آه  آن پسر را اذّيت  نكنيد        « :  رئوبين  گفت ٢٢
ها چه  می گويند ولی آنها اين را نمی دانستند، زيرا به وسيلٔه مترجم  با او صحبت                           يوسف فهميد آه  آن    ٢٣»   . می شويم



 پيدايش

 

. يوسف  از پيش  آنها رفت و شروع آرد به گريه آردن  و بعد دوباره  پيش  آنها برگشت و با آنها صحبت  آرد٢٤.  می آردند
  . سپس شمعون را گرفت و در مقابل آنها دست  و پای او را بست

 رادران يوسف به  آنعان بازگشت ب
پول  هرآس  را در آيسه اش  بگذارند و توشٔه سفر به          .  يوسف  دستور داد تا آيسه های برادرانش را ُپر از غّله  آنند         ٢٥

٢٧.  سپس  برادرانش  آيسه های غّله را بر االغهای خود بار آردند و به  راه افتادند             ٢٦.  اين دستور انجام شد .   هرآس بدهند

اّما ديد آه پولش  در     .    شب  را منزل آرده بودند، يكی از آنها آيسٔه خود را باز آرد تا به  االغش غذا بدهد                      در جايی که 
همه  دلهايشان  »   .پول من  به من  پس داده شده و االن در آيسٔه من  است          « :  پس  به برادرانش  گفت   ٢٨ .  درون آيسٔه اوست   

 »  ؟اين  چه آاری است  آه خدا با ما آرده  است «: فرو ريخت  و از ترس از يكديگر می پرسيدند
: و گفتند   ٣٠وقتی در آنعان به  نزد پدرشان رسيدند، هرچه  برايشان  اّتفاق افتاده بود برای او تعريف آردند                                    ٢٩

ما جواب  ٣١ .  نخست وزير با خشونت  با ما صحبت  آرد و خيال  آرد آه  ما برای جاسوسی به  آنجا رفته  بوديم                                 «
يكی از  .  ما دوازده برادر بوديم  همه  فرزند يک پدر         ٣٢ .   ، بلکه مردمان  درستكاری هستيم     م آه  ما جاسوس  نيستيم      دادي

به اين «:  آن  مرد جواب داد          ٣٣»   .برادران  ما مرده است و برادر آوچكمان  هم اآلن  پيش  پدرمان  است                                         
شما نزد من  بماند و بقّيه برای رفع گرسنگی خانوادٔه خود          يک نفر از   :   طريق می فهمم آه شما مردمان  درستكاری هستيد   

. آن وقت  خواهم  دانست آه  شما جاسوس  نيستيد      .  سپس برادر آوچک خود را به  نزد من  بياوريد       ٣٤.  غّله بگيريد و برويد  
جا بمانيد و داد و ستد      آن وقت  شما می توانيد در اين     .  بلكه  مردمان درستكاری هستيد و برادر شما را به  شما پس می دهم          

 » .آنيد
وقتی پولها را ديدند،     .  وقتی آنها آيسه های خود را خالی می آردند، هرآس  پولش  را در آيسٔه خودش  پيدا آرد                   ٣٥

 ؟ يوسف  آيا شما می خواهيد آه  من  همٔه فرزندانم را از دست بدهم             « :  پدرشان به آنها گفت   ٣٦.  آنها و پدرشان  ترسيدند     
 »  !همٔه اينها به سر من آمده  است.  شمعون  هم  نيست و حاال می خواهيد بنيامين  را هم  ببريد ، ديگر نيست

تو او را به  من         .   ، تو می توانی هر دو پسر مرا بكشی             اگر من بنيامين  را برنگردانم     « :  رئوبين  به  پدرش گفت   ٣٧
 »  . بسپار، من  خودم او را برمی گردانم

ممكن  است  در راه اّتفاقی      .  برادر او مرده و او تنها مانده است       .  پسر من  نمی تواند با شما بيايد       « :  اّما يعقوب  گفت  ٣٨
 »  .من  يک  پيرمرد هستم  و اين غم  مرا خواهد آشت. برای او بيفتد

٤٣   
 بازگشت برادران  يوسف  با بنيامين به  مصر 

 غّله ای را آه از مصر آورده بودند خوردند، يعقوب  به                 وقتی خانوادٔه يعقوب تمام       ٢.  قحطی در آنعان شديد شد       ١
 » .به  مصر برگرديد و مقداری خوراک برای ما بخريد« :  پسرانش  گفت

 ، اجازه  نداريم پيش او آن مرد به  سختی به ما هشدار داد آه  تا برادر آوچک خود را با خود نبريم      « :  يهودا به  او گفت   ٣
اّما اگر تو حاضر      ٥ .   ، ما می رويم و برای تو آذوقه می خريم        ادر ما را با ما بفرستی        اگر تو حاضری بر     ٤ .  برگرديم
 »  .زيرا آن  مرد به  ما گفت  آه تا برادر خود را همراه نبريم  اجازه  نداريم  پيش  او برگرديم .  ، ما هم  نمی رويمنيستی

 »   داريم و مرا به  عذاب انداختيد؟چرا شما به آن مرد گفتيد آه ما برادر ديگری هم« : يعقوب گفت٦
آيا پدر شما هنوز     ':  می پرسيد.  آن مرد با دّقت دربارٔه ما و از وضع  خانوادٔه ما سؤال می آرد                «:  آنها جواب دادند ٧

د از آجا می دانستيم او می گويد آه  برادر خو        .  ما هم  به او جواب  صحيح داديم    '   ؟ آيا برادر ديگری هم  داريد؟     زنده  است 
 »  ؟را به آنجا ببريم

 ، نه  تو و نه      نه  ما بميريم   .  پسر را با من بفرست تا بلند شويم و برويم  و همٔه ما زنده  بمانيم              « :  يهودا به  پدرش  گفت   ٨
اگر او را صحيح و سالم پيش      .  من  زندگی خودم  را نزد تو گرو می گذارم  و تو او را به  دست  من بسپار                  ٩.   بّچه های ما 

اگر ما اين قدر صبر نمی آرديم تا به حال  دو مرتبه رفته و          ١٠.   ، برای هميشه  گناه اين آار به گردن من  باشد      برنگرداندم تو  
 »  .برگشته  بوديم

 ، از بهترين  محصوالت  زمين با خود برداريد و به                          حاال آه اين طور است      « :  پدرشان يعقوب  به آنها گفت      ١١
 ، دو برابر با خود           پول هم١٢ ، پسته و بادام       ، آتيرا، ادويه      ، عسل  آمی بلسان  .   ببريد   عنوان هديه برای نخست وزير  

ممكن است  در   .   ، با خود برداريد      چون شما بايد پولی را آه در آيسه هايتان  به  شما برگردانيده شده  است                    .  برداريد
 ، خدای قادر مطلق      اميدوارم١٤.  رد برگرديد برادر خود را هم  برداريد و به  نزد آن م              ١٣.  آن مورد اشتباهی شده باشد   

اگر قسمت  .   دل آن  مرد را نرم  آند تا نسبت  به  شما مهربان گردد و بنيامين  و برادر ديگرتان  را به  شما پس بدهد                                 



 پيدايش

 

 »  . ، بايد قبول آنم من اين است آه فرزندانم  را از دست بدهم
در مصر   .  رداشتند و با بنيامين به سوی مصر حرآت آردند               ، با خود ب        ، برادران هدايا و دو برابر پول           پس١٥

 : يوسف وقتی بنيامين  را با آنها ديد، به  خدمتگزار مخصوص خانه اش  دستور داده گفت                       ١٦.  به حضور يوسف رفتند  
١٧»   .يک حيوان سر بُبر و آماده  آن                 .  آنها ناهار را با من  خواهند خورد                          .  اين مردان را به خانه  ببر        «

 . چه يوسف دستور داده بود انجام داد و برادران  را به خانٔه يوسف بردخادم هر
وقتی آه آنها را به  خانٔه يوسف می بردند، آنها ترسيدند و فكر می آردند آه به خاطر پولی آه دفعٔه اول  در آيسه های ١٨

 آنند، االغهايشان را بگيرند و به  صورت        آنها جا مانده  بود آنها را به  آنجا می برند تا به  طور ناگهانی به آنها حمله                        
ای آقا، ما    «٢٠:  پس  وقتی نزديک  خانه رسيدند، به  طرف  خادم رفتند و به  او گفتند               ١٩.   غالم  به  خدمت خود در آورند      

از  ، آيسه های خود را ب       سر راه در محلی آه  استراحت می آرديم       ٢١ .  قبًال يک مرتبه  برای خريد غّله  به اينجا آمديم              
همچنين  مقداری  ٢٢.  ما آن را برای شما پس آورده ايم       .  آرديم و هريک  پولمان را تمامًا در دهانٔه آيسٔه خود پيدا آرديم            

 » .هم پول آورده ايم تا غّله بخريم ما نمی دانيم چه آسی پولهای ما را در دهانٔه آيسه های ما گذاشته بود
من  .   پولهای شما را در دهانٔه آيسه هايتان گذاشته  است        - خدای پدر شما  -  خدا.  نگران نباشيد و نترسيد  « :  خادم گفت٢٣

 . سپس شمعون را هم پيش  آنها آورد»  . پولهای شما را دريافت  آردم
برای آنها آب آورد تا پايهای خود را بشويند و به االغهای آنها علوفه داد تا                     .  خادم  تمام برادران را به  خانه  برد        ٢٤

زيرا .  موقع ظهر قبل  از اينكه  يوسف  به  خانه  بيايد، آنها هدايای خود را حاضر آردند تا به  او تقديم آنند                        ٢٥.  بخورند
وقتی يوسف  به  خانه آمد، آنها هدايای خود را برداشته  و                       ٢٦.  شنيده  بودند آه  ناهار را با يوسف خواهند خورد                 

 : سپس به آنها گفت  .  يوسف  از وضع سالمتی آنها پرسيد     ٢٧.  جده  آردند به خانه آمدند و در مقابل  او به زمين افتادند و س           
 »  ؟ ؟ آيا هنوز زنده است  و حالش  خوب استشما دربارٔه پدرتان آه  پير است با من  صحبت آرديد، او چطور است«

و در مقابل  او       پس زانو زدند     »   . هنوز زنده  است  و حالش  خوب  است              - پدر ما  -غالم  تو     «:  آنها جواب دادند  ٢٨
 . تعظيم و سجده آردند

پس اين برادر آوچک  شماست  همان  آسی آه درباره اش  با       « :  وقتی يوسف چشمش به  بنيامين  پسر مادرش افتاد، گفت    ٢٩
سپس ناگهان آنجا را ترک  آرد، چون به خاطر عالقه ای آه  به             ٣٠»  . ، خدا تو را برآت  بدهد        پسرم.  من  صحبت آرديد 

بعد صورت خود را شست و برگشت      ٣١.  پس  به اتاق  خودش رفت  و گريه آرد      .   داشت،  بغض  گلويش را گرفت    برادرش  
. يوسف جدا غذا می خورد و برادرانش هم  جدا            ٣٢.   و در حالی آه خود را آنترل می آرد، دستور داد غذا بياورند                     

برادران دور ٣٣.   ها عبرانيان را نجس می دانستند  همچنين مصريانی آه  در آنجا غذا می خوردند، جدا بودند زيرا مصری         
وقتی آنها ديدند آه چطور نشسته اند، به       .   روبه روی يوسف  نشسته  بودند     - از بزرگ به  آوچک  -ميز برحسب سن  خود    

. ّيه  بود غذا را از ميز يوسف  تقسيم  آردند، اّما قسمت بنيامين  پنج  برابر بق                   ٣٤.   يكديگر نگاه  آردند و تعّجب  نمودند        
 . پس آنها با يوسف خوردند و نوشيدند و خوش  بودند

٤٤   
 جام  گمشده 

آيسه های آنها را تا آنجا آه  می توانند ببرند، از غّله ُپر آن و پول هرآس  را    «:  يوسف  به  خادم  مخصوص دستور داد    ١
ک  برای خريد غّله آورده  است در آيسه اش        جام نقره ای مرا هم با پولی آه  برادر آوچ         ٢.  هم  در باالی آيسه اش  بگذار      

هنوز ٤.  روز بعد صبح زود، برادران را با االغهايشان روانٔه راه نمودند      ٣.  خادم  تمام دستورات  او را اجرا آرد     »  . بگذار
ا رسيدی  با عجله دنبال  آنها برو و وقتی به آنه        «:  فاصلٔه زيادی از شهر دور نشده  بودند آه يوسف  به  خادم دستور داد              

چرا در مقابل نيكی بدی آرديد و چرا جام  نقره ای آقايم را دزديديد؟ اين  همان  جامی است  آه  آقای من  در آن                          '٥:  بگو
 » '.شما آار بسيار بدی آرده ايد.  می نوشد و با آن  فال می گيرد

 ؟ ما قسم می خوريم     چه  می گويی  «:  ندآنها به  او جواب داد      ٧ .  وقتی خادم  به آنها رسيد، اين سخنان را به آنها گفت             ٦
تو می دانی آه  ما از سرزمين کنعان، پولی را آه در دهانٔه آيسه های خود پيدا آرديم برای                   ٨ .   آه چنين  آاری نكرده ايم  

و بايد   ، ا اگر آن را پيش  يكی از ما پيدا آردی           ٩ ؟  پس چرا بايد طال يا نقره  از خانٔه  آقای تو بدزديم              .  شما پس  آورديم   
 » .آشته شود و بقّيه  هم غالمان شما خواهيم  شد

اّما در آيسٔه هرکس  پيدا شود فقط آن شخص غالم  من  خواهد شد و بقّئه شما آزاد هستيد آه                    .  من  موافقم « :  او گفت ١٠
 دّقت جستجو  ناظر با ١٢.  همه  فورًا آيسه های خود را بر زمين گذاشتند و هريک آيسٔه خود را باز آرد                      ١١»  . برويد
برادران لباسهای خود را پاره  آردند و         ١٣.  از بزرگتر شروع آرد تا آوچكتر و جام  در آيسٔه بنيامين  پيدا شد                  .  آرد

 . االغهای خود را بار آرده  به شهر برگشتند



 پيدايش

 

 : يوسف گفت١٥.  آنها در مقابل او سجده آردند     .  وقتی يهودا و برادرانش  به خانٔه يوسف  آمدند، او هنوز آنجا بود                 ١٤
 » اين  چه آاری بود آه آرديد؟ آيا نمی دانستيد آه  مردی مثل من  با فال گرفتن شما را پيدا می آند؟«

 ؟ خدا گناه  ما را     ای آقا، ما چه  می توانيم بگوييم  و چطور می توانيم  بی گناهی خود را ثابت  آنيم             «:  يهودا جواب داد ١٦
 »  .  که  جام  در آيسٔه او بود، بلكه  همٔه ما غالمان  تو هستيمحاال نه فقط کسی . آشكار نموده است

.  ، غالم  من  خواهد شد     فقط  آسی آه جام در آيسٔه او پيدا شده      .   ، هرگز چنين آاری نخواهم آرد    ، نه نه« :  يوسف گفت١٧
 » .بقّئه شما می توانيد صحيح و سالم نزد پدرتان  برگرديد

 شفاعت يهودا برای بنيامين 
ای آقا، لطفًا اجازه دهيد به  روشنی سخن  بگويم  و نسبت  به من  عصبانی                      « :  يهودا به  نزد يوسف رفت  و گفت         ١٨
ما جواب  ٢٠ ؟  ای آقا، از ما پرسيديد آه آيا ما پدر و يا برادر ديگری داريم                      ١٩.  شما مثل خود فرعون هستيد   .  نشويد

برادر آن  پسر مرده  و او       .  ی هم  آه در زمان  پيری پدرمان  متوّلد شده       برادر آوچكتر  .   داديم آه  پدری داريم  آه پير است    
ای آقا، شما فرموديد     ٢١.  پدرش  او را خيلی دوست  دارد         .  تنها فرزندی است آه از مادر آن  پسر برايش باقيمانده است         

اگر او را ترک آند،     .  پدرش را ترک آند ما جواب داديم  آه آن  پسر نمی تواند         ٢٢.  آه او را اينجا بياوريم  تا او را ببينيد           
 . سپس  شما گفتيد آه  اجازه نداريم پيش شما برگرديم مگر اين آه برادر آوچكمان  همراه ما باشد٢٣. پدرش  خواهد مرد

سپس  او به  ما گفت  آه  برگرديد و               ٢٥ .   ، هرچه  شما فرموده بوديد به او گفتيم          وقتی ما پيش  پدرمان  برگشتيم        «٢٤
 ، ما اجازه نداريم  پيش آن  مرد برويم مگر اينکه برادر               ما جواب  داديم آه  نمی توانيم برويم      ٢٦.  ری خوراک بخريد  مقدا

يكی از  ٢٨.  پدرمان  گفت آه  شما می دانيد آه همسرم راحيل فقط دو پسر برای من به دنيا آورد          ٢٧.  آوچک ما هم  با ما باشد    
 يک حيوان وحشی دريده شده است،  چون  از وقتی آه مرا ترک آرده  ديگر او را                 آنها از نزد من رفته و حتمًا به  وسيلهٔ         

حاال اگر شما اين  يكی را هم از من  بگيريد و اّتفاقی برای او بيفتد، موهای سفيد مرا با غم و اندوه  به گور                                ٢٩نديده ام 
  . خواهيد گذاشت

زندگی .   ، خواهد مرد   ، همين آه  ببيند پسر با من  نيست       رگردمحاال ای آقا، اگر من  بدون اين  پسر نزد پدرم  ب           «٣١-٣٠
ديگر اينکه  زندگی خود را برای اين         ٣٢.  او به اين  پسر بسته است  و ما با اين آار پدر پير خود را از دست خواهيم داد                 

ام تا آخر عمر نزد          ، همان طوری آه گفته      اگر اين پسر را به  نزد او برنگردانم                  .   پسر نزد پدرم  گرو گذاشته ام           
اجازه بدهيد او با برادرانش      .  حاال ای آقا، به جای او من اينجا می مانم و غالم شما می شوم             ٣٣.  پدرم گناهكار خواهم بود 

 ، اگر اين  پسر با من نباشد؟ من نمی توانم باليی را آه  به  سر پدرم  می آيد              من چطور می توانم پيش پدرم برگردم ٣٤.   برگردد
 »  .ببينم

٤٥  
 يوسف  خود را به  برادرانش  معّرفی می آند 

پس دستور داد تا همه از اتاق  او                   .  يوسف ديگر نتوانست پيش  خدمتكارانش  جلوی احساس خود را بگيرد                      ١
او با صدای بسيار بلند گريه  آرد به    ٢.  و هنگامی  که  او خود را به  برادرانش  شناسانيد هيچ آس آنجا نبود          .  بيرون بروند

آيا  .  من يوسف  هستم « :  يوسف  به  برادرانش  گفت   ٣.  طوری آه  مصريان  او را شنيدند و اين  خبر به  گوش فرعون رسيد           
سپس  يوسف  ٤.  اّما وقتی برادرانش  اين  را شنيدند، به قدری ترسيدند آه نتوانستند جواب  بدهند            »   ؟پدرم هنوز زنده است 

 ، برادر شما، يوسف  هستم همان کسی که  او را             من« :  يوسف گفت.   جلوتر آمدند    آنها»  .جلوتر بياييد  « :   به  آنها گفت    
در واقع  اين  خدا بود     .  حاال از اينکه مرا به اينجا فروختيد نگران  نباشيد و خود را سرزنش نكنيد               ٥  -به مصر فروختيد 

پنج سال  ديگر    .  ال دّوم قحطی است  حاال فقط  س    ٦.  آه مرا قبل از شما به اينجا فرستاد تا زندگی مردم  را نجات دهد                      
خدا مرا قبل از شما به  اينجا فرستاد تا از اين  راه  عجيب  به  فرياد شما برسد و تا                      ٧.  هم محصولی در آار نخواهد بود    
او مرا دارای     .  پس  در واقع شما نبوديد آه مرا به اينجا فرستاديد، بلكه  خدا بود                     ٨.   شما و فرزندانتان  زنده بمانيد         

  . زرگترين  مقام  دربار فرعون  و مسئول  تمام آشور و نخست  وزير مصر آرده استب
خدا مرا نخست وزير مصر آرده       ' :  اين سخنان پسرت  يوسف است :  حاال فورًا پيش  پدرم برگرديد و به  او بگوييد          «٩
 تو،   -ی آه به  من نزديک  باشی       جاي-تو می توانی در منطقٔه جوشن زندگی آنی             ١٠.  بدون  تأخير پيش  من  بيا         .   است

 ، من می توانم از اگر تو در جوشن باشی١١ .  ، و هرچه  آه  داری  ، گاوهايت  ، ُبزهايت فرزندان تو، نوه های تو، گوسفندانت   
من  نمی خواهم  آه  تو و خانواده ات و گّله هايت  از بين              .   ، هنوز پنج سال ديگر از قحطی باقيمانده است         تو مواظبت آنم 

 » '. برويد
 ، می توانيد ببينيد آه من  واقعًا         حاال همٔه شما و همچنين تو، بنيامين          « :  يوسف  به سخنان  خود ادامه  داد و گفت            ١٢



 پيدايش

 

سپس .  هرچه  آه  ديده ايد به  پدرم  بگوييد       .  به  پدرم  بگوييد آه  من اينجا در مصر دارای چه قدرتی هستم           ١٣ .  يوسف هستم
 » . بياوريد فورًا او را به اينجا

بنيامين  هم  درحالی که       .  يوسف دست خود را به گردن  برادرش  بنيامين  انداخت و شروع  آرد به  گريه آردن                          ١٤
يوسف سپس در حالی آه هنوز گريه  می آرد، برادرانش  را يكی يكی در            ١٥.   يوسف را در بغل  گرفته  بود، گريه می آرد       

 . رانش  با او به گفت وگو پرداختندآغوش گرفت  و بوسيد، بعد از آن  براد
١٧.  وقتی خبر به کاخ فرعون رسيد آه  برادران  يوسف  آمده اند فرعون و درباريان همه  خوشحال  شدند                                        ١٦

سپس  پدر و       ١٨.  به  برادرانت  بگو چهارپايان خود را بار آنند و به آنعان  برگردند                                 « :  فرعون به يوسف گفت
من  بهترين زمين  مصر را و بيشتر از آنچه  آه برای زندگی آنها الزم                    .   به اينجا بيايند   خانواده هايشان  را بردارند و     

به  آنها بگو چندين  گاری از مصر با خود ببرند تا زنان  و بّچه های آوچک  را سوار                          ١٩.   باشد، به  ايشان خواهم  داد    
نند با خود بياورند نگران  نباشند زيرا بهترين  چيزها         آنها از بابت چيزهايی آه نمی توا   ٢٠.  آنند و همراه  پدرشان بياورند   

 » .در سرزمين مصر مال آنها خواهد بود
پسران  يعقوب همان طوری که  به ايشان گفته شده  بود، انجام  دادند و يوسف همان طوری که  فرعون  دستور داده بود،                 ٢١

اّما به  بنيامين  سيصد    .  کدام از آنها يک  دست  لباس  داد     همچنين  به هر  ٢٢.  چند گاری و خوراک  برای سفر به  ايشان  داد        
يوسف  ده بار االغ از بهترين  چيزهای مصر و ده  بار االغ غّالت و نان و آذوقه  برای               ٢٣.  سّكٔه نقره و پنج دست  لباس  داد    

 » .عوا نكنيددر راه  با يكديگر د« : او برادران خود را روانه نمود و به آنها گفت٢٤. سفر پدرش فرستاد
 . يوسف  هنوز زنده  است   «:  به  پدرشان  گفتند  ٢٦.  آنها مصر را ترک آردند و به نزد پدرشان يعقوب  در آنعان رفتند         ٢٥

 . يعقوب  مات و متحّير شده  بود، زيرا نمی توانست حرفهای آنها را باور آند»  !او نخست وزير مصر است
به  او گفتند، و وقتی گاريهايی را آه  يوسف  برای آوردن او به مصر فرستاده             اّما وقتی آنها تمام  سخنان  يوسف  را        ٢٧

 . اين تنها چيزی بود آه  می خواستم       .  پسرم يوسف  هنوز زنده  است    « :  او گفت ٢٨.   بود، ديد حرفهای آنها را باور آرد         
 »  .می روم  و قبل از مردنم  او را می بينم

٤٦   
 مصر رفتن يعقوب  و خانواده اش به 

در شب  ٢.  و در آنجا برای خدای پدرش  اسحاق قربانی ها گذرانيد        .  يعقوب  هرچه  داشت جمع  آرد و به  بئرشبع رفت      ١
 »  ، ، يعقوبيعقوب«:  خدا در رؤيا به  او ظاهر شد و فرمود

 » . ، ای خداوندبلی«: او جواب  داد
زيرا من  در آنجا از تو قومی بزرگ به             .  صر نترس از رفتن  به  م     .  خدای پدرت  .  من خدا هستم «:  خداوند فرمود ٣

موقع مردنت يوسف پيش  تو  . من  با تو به  مصر خواهم آمد و از آنجا تو را به  اين زمين  برمی گردانم          ٤.  وجود خواهم آورد 
 » .خواهد بود

 آه فرعون فرستاده  پسرانش او و بّچه های آوچک و زنان  خود را در گاری هايی            .  يعقوب  از بئرشبع  حرآت  آرد      ٥
. آنها گّله ها و تمام اموالی را آه در آنعان  به دست آورده  بودند برداشته  و به  مصر رفتند                                   ٦.   بود، سوار آردند     

 .  ، دختران و نوه هايش  را هم با خود به  مصر برديعنی پسران٧يعقوب تمام  خانواده اش 
  : رار استنام کسانی که  با يعقوب  به مصر رفتند از اين  ق٨

 ، يموئيل :  و شمعون  و پسرانش    ١٠ ، حنوک، فلو، حسرون  و آارمی          و پسران  رئوبين   ٩ ، رئوبين  پسر بزرگ يعقوب 
يهودا و   ١٢ ، قهات و مراری       جرشون :  الوی و پسرانش    ١١ .   ، صوحر و شاول پسر زن آنعانی           ، اوهد، ياآين    يامين

پسران  فارص آه  عبارت  بودند     .)  ن  ديگر يهودا در آنعان  مردند       عير و اونان پسرا    ( ، فارص  و زارح    شيله :  پسرانش
زبولون  و پسرانش سارد، ايلون  و يا        ١٤ .   ، يوب و شمرون    ، ُفَوه توالع :  يساآار و پسرانش   ١٣ .  حصرون  و حامول   :  از

م به دنيا آورد و تعدادشان  سی        ، برای يعقوب در فدان  َارا    اينها پسرانی هستند آه  ليه  عالوه  بر دخترش  دينه         ١٥ .  حليئيل
 . و سه  نفر بود

١٧.   ، ارودی و ارئيلی بودند             ، عبی    ، اصبون    ، شونی    ، حجی   همراه اينها جاد و پسران  او يعنی صفيون                  ١٦

 : پسران بريعه .  ، بريعه  و خواهرشان سارح ، يشوی  ، يشوه يمنه:  پسران  اشير :  همچنين اشخاص  ذيل هم در جمع آنها بودند   
 .  ، آنيزی آه  البان  به دختر خود، ليه  دادشانزده  پسر زلفه١٨ . ر و ملكيئيلحاب

 ، آاهن   ، منسی و افرايم آه اسنات دختر فوطی فارع       پسران يوسف٢٠ .  دو پسر راحيل  زن يعقوب  يوسف  و بنيامين         ١٩
 ،  ، رش  ، ايحی  ، جيرا، نعمان  ، اشبيل  ، باآر بالع :  پسران  بنيامين ٢١.   ، برای يوسف در سرزمين  مصر به دنيا آورد          اون
 . اين چهارده نفر پسران و نوادگان راحيل  و يعقوب  بودند٢٢.  ، حفيم و آردمفيم
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  .  ، يصر و شليم ، جونیيحصئيل : پسران  نفتالی٢٤ . حوشيم : پسر دان٢٣
ب  به دنيا آورد تعدادشان  هفت نفر          ، آنيزی آه  البان  به  دختر خود راحيل  داد و او برای يعقو                   اينها پسران بلهه ٢٥
 . بود

و ٢٧.  آه  با او به  سرزمين مصر رفتند شصت  و شش نفر بود-تعداد فرزندان يعقوب به  غيراز پسران و زنهای آنها   ٢٦
 . با دو پسر يوسف آه در مصر متوّلد شده  بودند مجموع خانوادٔه يعقوب  به هفتاد می رسيد

ود پيش  يوسف فرستاد تا به  او خبر بدهد آه پدرش  و خانوادٔه او در راه  هستند و                              يعقوب يهودا را پيش  از خ        ٢٨
 . بزودی به جوشن  می رسند

وقتی يكديگر را ديدند،          .  يوسف ارابٔه خود را حاضر آرد و به  جوشن  رفت  تا از پدرش  استقبال آند                                      ٢٩
حاال ديگر برای   « :  يعقوب به يوسف  گفت ٣٠.   کرد يوسف دستهای خود را به گردن  پدرش  انداخت  و مّدت زيادی گريه            

 »  . ، من  تو را ديدم و يقين دارم  آه هنوز زنده ایمردن حاضرم
من  بايد به  نزد فرعون  بروم  و به  او خبر                  « :  سپس يوسف  به  برادرانش  و ساير اعضای خانوادٔه پدرش گفت             ٣١

به  او خواهم گفت آه  شما       ٣٢.   آنعان  زندگی می آردند پيش  من  آمده اند            بدهم آه  برادرانم  و تمام اهل خانٔه پدرم آه  در          
وقتی فرعون  از شما بپرسد آه       ٣٣.  چوپان هستيد و حيوانات  و گّله ها و رمه های خود را با تمام  دارايی خود آورده ايد                

به '   . گّله های خود مواظبت می آنيم     ما از دوران آودآی مانند اجدادمان چوپان بوديم و از        ':  بگوييد٣٤ ؟   آار شما چيست   
يوسف  اين  را به خاطر اين  گفت  آه مصری ها          »  . اين  ترتيب  او به شما اجازه  می دهد آه در منطقٔه جوشن  ساآن شويد              

 . چوپانان  را ناپاک می دانستند

٤٧   
پدر و برادرانم با گّله  و     « :    او گفت  بعد از آن يوسف پنج  نفر از برادرانش  را برداشت  و به  نزد فرعون  رفت و به                 ١

سپس برادرانش را به   ٢»  .رمه  و هرچه  دارند از آنعان به  نزد من  آمده اند و اآنون  در منطقٔه جوشن  هستند                                         
 »  ؟شغل شما چيست«: فرعون از آنها پرسيد٣.  فرعون معّرفی آرد
 ، در آنعان قحطی خيلی       خاطر اين  به اينجا آمده ايم آه       و به ٤ .  ما مانند اجداد خود چوپان هستيم       «:  آنها جواب  دادند   

حاال از شما تقاضا داريم  اجازه بدهيد آه ما در منطقٔه               .  شديد است  و ما علفزار برای چرانيدن  گّله های خود نداريم               
 در اختيار     تمام  سرزمين  مصر    ٦.  پدر و برادرانت پيش تو آمده اند       « :  فرعون  به يوسف  گفت     ٥»   .جوشن ساآن شويم

اگر در بين آنها مردان آاردانی هم  هستند ايشان  را         .  ايشان  را در بهترين زمينها و در منطقٔه جوشن سكونت  بده         .  توست
 »  .سرپرست گّله داران  من  بگردان

 از فرعون  ٨.  يعقوب  به  فرعون سالم  آرد و درود فرستاد        .   ، پدرش  يعقوب را به  حضور فرعون آورد       سپس يوسف٧
 »  ؟تو چند سال  داری«: يعقوب  پرسيد

سالهای عمرم آه به سختی و در سرگردانی گذشته  است  صد و سی سال  است آه  البته  به  سن                               « :  يعقوب  گفت  ٩
يوسف  همان طوری       ١١ .  سپس يعقوب از فرعون خداحافظی آرد و از پيش  او رفت                        ١٠»   . اجدادم نرسيده  است   

، پدر و برادرانش  را در مصر در بهترين  زمينهای آنجا در نزديكی شهر رعمسيس  سكونت  آه فرعون دستور داده بود 
يوسف  برای پدر و برادرانش  و تمام  اعضای خانوادٔه آنها برابر                      ١٢.   داد و در آنجا، امالآی را به  ايشان بخشيد               

 . تعدادشان آذوقه تهّيه آرد

 قحطی 
يوسف ١٤.  مردم مصر و آنعان گرسنه و بينوا شدند        .  چ جا خوراک نبود  قحطی به قدری شديد شده  بود آه در هي              ١٣

وقتی تمام پولها در مصر و        ١٥.   تمام پولهای آنها را در مقابل فروش غّله از آنها گرفته  و به خزانٔه فرعون گذاشته  بود                  
 خوراک بده  و آاری بكن  آه  ما از         تو به ما  .  پول  ما تمام  شده   «:  آنعان  تمام  شد، مصری ها به نزد يوسف  آمدند و گفتند         

 »  .گرسنگی نميريم
١٧»   . ، حيوانات خود را بياوريد و من  در عوض  آنها به شما غّله  می دهم                    اگر پول  شما تمام شده     « :  يوسف گفت١٦

. نها غّله می داد بنابراين آنها حيوانات خود را پيش يوسف آوردند و يوسف در مقابل  اسب و گوسفند و ُبز و گاو و االغ  به آ                 
 . در آن سال يوسف در مقابل حيوانات به  ايشان  غّله داد و آنها را سير نمود

 ، پول ما تمام شده  و همٔه      ای آقا، ما حقيقت را از تو پنهان  نمی آنيم        «:  سال  بعد دوباره آنها نزد يوسف آمدند و گفتند       ١٨
بيا خود ما و زمينهای     ١٩ .  مينهايمان  چيزی نداريم آه  به  تو بدهيم      ديگر به  غيراز بدنها و ز       .  حيوانات ما هم مال شماست 

ما غالمان فرعون خواهيم  شد و زمينهای ما هم  مال             .  ما را هم  به  عوض غّله بخر و مگذار مزارع  ما از بين بروند                 
 » . بين  نروند فرعون  باشد، به ما غّله  بده  تا بخوريم و نميريم و در مزارع  خود بكاريم  تا زمين از
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. يوسف  تمام  زمينهای مصر را برای فرعون خريد و همٔه  مصريان مجبور شدند آه زمينهای خود را بفروشند                        ٢٠
 از - ، مردم  مصر       يوسف٢١.  به اين ترتيب  تمام  زمينها جزو امالک فرعون شد        .  چونکه  قحطی بسيار شديد شده  بود          

آنها .  تنها زمينی را آه يوسف  نخريد، زمين  آاهنان  بود           ٢٢.   در آورد  همه  را به  غالمی فرعون           -آوچک  تا بزرگ   
 : يوسف  به  مردم گفت  ٢٣.  الزم نبود زمين  خود را بفروشند، چون  از طرف  فرعون سهميه ای برای آنها معّين  شده  بود                 

 است تا در زمينهای خود        اينجا بذر برای شما موجود        .  ببينيد، من  شما و زمينهای شما را برای فرعون خريده ام              «
ولی موقع درو بايد يک  پنجم محصول را به  فرعون  بدهيد و بقّئه  بذر برای آاشتن  و خوراک  خود و                                    ٢٤.  بكاريد

 » .خانواده تان باشد
حاال همٔه ما        .  ای آقا، تو در حق ما نيكی آردی و جان ما را نجات دادی                                «:  آنها در جواب يوسف گفتند      ٢٥

پس  يوسف  اين را در سرزمين مصر قانونی آرد آه  يک  پنجم محصول  بايد به  فرعون                ٢٦»  .واهيم بودغالمان فرعون خ
 .  ؛ به  غيراز زمين آاهنان آه جزء امالک  فرعون نبوداين  قانون  هنوز هم  در مصر باقی است.  داده شود

 آخرين خواهش  يعقوب 
٢٨  - جايی که  ثروتمند و صاحب فرزندان  بسيار شدند           -ند   بنی اسرائيل  در مصر در منطقٔه جوشن زندگی آرد             ٢٧

وقتی زمان  مرگش  رسيد    ٢٩ .  يعقوب مّدت هفده  سال در مصر زندگی آرد و در آن زمان  صد و چهل و هفت  سال داشت                
دست خود را وسط ران من بگذار و برای من  قسم  بخور آه  مرا در زمين                    « :  فرزندش  يوسف  را صدا آرد و گفت           

مرا از مصر ببر و در جايی که  آنها دفن شده اند به  خاک                        .  من آرزو دارم  پيش اجدادم دفن  شوم      ٣٠.  صر دفن نكنی   م
 » . بسپار

 » .هرچه گفتی من همان طور انجام خواهم  داد« : يوسف  گفت
 . وسف تشّكر آردپس  يعقوب  درحالی که  در بستر خود بود از ي. يوسف  قسم  خورد» .قسم  بخور« : يعقوب گفت٣١

٤٨   
 دعای برآت يعقوب برای افرايم و منسی 

 ، افرايم  و منسی را برداشت  و به                  پس  او دو پسرش        .  مّدتی بعد به  يوسف خبر رسيد آه پدرش  بيمار است                 ١
د و روی    ، تمام قدرت  خود را به آار بر        وقتی يعقوب شنيد آه  پسرش  يوسف  به ديدن  او آمده است          ٢ .   ديدن پدرش  رفت 
خداوند ٤.   ، در لوز آنعان به من ظاهر شد و مرا برآت داد       خدای قادر مطلق  « :  يعقوب به  يوسف گفت ٣ .  تخت  خود نشست  

من اين .  من  به  تو فرزندان بسيار خواهم داد و از فرزندان  تو قومهای بسيار به وجود خواهم آورد                            ':  به من  فرمود  
 ' .تا ابد به ارث خواهم  داد زمين را به فرزندان تو برای هميشه 

افرايم  و منسی     .  حاال دو پسر تو آه قبل  از آمدن  من  به مصر برای تو به دنيا آمدند، مال من  خواهند بود                                     «٥
اّما پسرانی آه  بعد از اين  دو به دنيا بيايند                  ٦.  مثل رئوبين و شمعون پسران  من هستند و در اين  وعده  سهيم می باشند             

هنگامی  .  اين به خاطر  مادرت  راحيل است  ٧.  شند و ارث آنها از طريق  افرايم و منسی به  ايشان خواهد رسيد           مال تو می با 
 ، در سر راه آنعان  درحالی که  تا افراته فاصلٔه زيادی نبود، راحيل مرد و من  او را در                         آه من  از بين النهرين می آمدم   

 »  .می شود به خاک  سپردمآنار راه افراته آه امروز بيت لحم  ناميده  
 » اين  پسرها آيستند؟«: وقتی يعقوب  پسران يوسف را ديد، پرسيد٨
 »  .اينها پسران من هستند آه خدا در مصر به  من  داده  است«: يوسف جواب داد٩

يری تار شده   چشمان  يعقوب  به عّلت  پ    ١٠»   .آنها را پيش من  بياور تا برای ايشان  دعای برآت بخوانم           « :  يعقوب گفت
يعقوب  به  يوسف    ١١.  يعقوب آنها را بغل آرد و بوسيد      .  يوسف  پسرها را پيش  او آورد       .   بود و نمی توانست خوب  ببيند    

سپس ١٢»   .اّما حاال خدا حّتی فرزندان تو را هم به  من نشان داده  است              .  هرگز فكر نمی آردم دوباره تو را ببينم      « :   گفت
 .  زانوهای يعقوب برداشت  و در مقابل وی سجده آرد يوسف آن  دو را از روی

اّما يعقوب دست  خود را طوری     ١٤.   ، افرايم را در طرف  چپ  و منسی را در طرف  راست يعقوب  قرار داد             يوسف١٣
دراز آرد آه  دست  راستش  را بر سر افرايم  آه آوچكتر بود و دست  چپش  را روی سر منسی آه بزرگتر بود                                         

  : و سپس  برای يوسف  دعای برآت خواند و گفت١٥ . گذاشت
 . خدا، همان خدايی آه  پدرانم  ابراهيم  و اسحاق  او را بندگی آردند، اين دو پسر را برآت دهد«

 .  ايشان را برآت دهد- همان خدايی آه تا امروز مرا رهبری آرده  است-خدا 
 جات  داد، همان  فرشته ای آه مرا از تمام سختی ها و مشكالتم  ن١٦

 ايشان را برآت دهد تا نام  من و نام  پدرانم  ابراهيم و اسحاق به وسيلٔه اين  پسران پايدار بماند 
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 » .و تا آنها فرزندان  بسيار داشته  باشند
پس دست  پدرش را  .  يوسف  وقتی ديد آه  پدرش  دست  راست خود را روی سر افرايم گذاشته  است،  ناراحت شد                      ١٧

 ، دست  راست خود را    اين  پسر بزرگتر است   « :  به پدرش گفت١٨.  از روی سر افرايم روی سر منسی بگذارد      برداشت تا  
 » .روی سر او بگذار

اّما .  نسل منسی هم  قوم بزرگی خواهد شد       .   ، من می دانم  ، پسرم می دانم« :  پدرش از اين آار خودداری آرد و گفت       ١٩
 » .سل  او مّلتی بزرگ خواهد گرديدبرادر آوچكش از او بزرگتر خواهد شد و ن

.  ، اسم شما را به  زبان  خواهد آورد         بنی اسرائيل موقع برآت« :  پس  در آن روز يعقوب  ايشان  را برآت داد و گفت            ٢٠
 . به  اين ترتيب  افرايم  را بر منسی ترجيح  داد» .آنها خواهند گفت خدا شما را مثل افرايم و منسی بگرداند

اّما خدا با شما خواهد بود و          .  همان طوری آه  می بينی من  به مرگ  نزديک  شده ام        « :  به  يوسف گفت سپس يعقوب   ٢١
من شكيم را آه منطقٔه     .  اين  فقط برای توست  نه برای برادرانت              ٢٢.  شما را به  سرزمين  اجدادتان  برمی گرداند                 

 »  .ه ام  به  تو می بخشمحاصلخيزی است  و آن را با شمشير و آمان خودم از اموريان گرفت

٤٩  
 آخرين گفتار يعقوب 

دور من جمع  شويد تا به شما بگويم آه در آينده چه  اّتفاقی برای شما                  « :  يعقوب  پسران  خود را صدا آرد و گفت             ١
 . خواهد افتاد

 
 ای پسران يعقوب  دور هم جمع شويد «٢

 : و به  سخنان پدرتان اسرائيل گوش  بدهيد
 

  ، سر بزرگ  من ، پرئوبين«٣
  . تو قدرت من و اولين ثمر دوران  شجاعت من  هستی

 از همٔه پسران  من  سرافرازتر و سربلندتری 
 تو مانند موجهای خروشان دريايی ٤

 ولی خيلی بزرگ نخواهی شد، 
 زيرا با زن  صيغه ای من همخواب  شدی 

  . و به  بستر من  بی احترامی آردی
 

 . يكديگرندشمعون  و الوی مانند «٥
 . آنها شمشيرهای خود را برای ظلم  بكار می برند

 در گفت وگوهای محرمانٔه آنها شرآت نخواهم آرد ٦
 و هرگز در محفل  آنان  نخواهم  بود، 

 زيرا ايشان  مردم را در حالت غضب آشتند 
 . و برای سرگرمی خود گاوها را لنگ نمودند

  . حشتناک استلعنت بر خشم آنها، زيرا خشمشان بسيار و٧
 . لعنت بر غضب  آنها، چون  در حالت  غضب  بسيار بی رحم می شوند

 من ايشان را در سرزمين اسرائيل متفرق 
 . و در ميان  مردمانش  پراآنده خواهم آرد

 
 . ای يهودا، برادران  تو، تو را ستايش خواهند آرد«٨

  ، بر دشمنان  خود غلبه خواهی داشت
 . ل تو تعظيم خواهند آردو برادرانت  در مقاب

 يهودا، مانند شيری است  آه شكار خود را آشته ٩
  ، و به  آمينگاه خويش  برگشته

 دراز آشيده  و خوابيده 
 .  و هيچ آس جرأت نمی آند او را برخيزاند

  . يهودا، عصای سلطنت  را نگاه خواهد داشت١٠
 نسل او هميشه فرمانروايی خواهد آرد تا شيلوه بيايد 
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 .  همٔه اّمتها از او اطاعت  خواهند آردو
 او آرٔه خويش را به  درخت  مو، ١١

 و االغ خود را، به  بهترين  درخت  انگور بسته 
 . و لباسهای خود را در شراب قرمز  شسته است

 چشمانش  از شراب قرمزترند، ١٢
  . و دندانهايش  از شير سفيدتر است

 
 . اهد آرددر آنار دريا زندگی خو : زبولون«١٣

 ساحل او بندرگاه  آشتيها خواهد شد 
 . و حدود او تا صيدون خواهد رسيد

 
 يساآار، يک االغ  قوی است «١٤

  . آه در آغل  گوسفندان  خوابيده  است
 او ديد آه  جای استراحت  او نيكو ١٥

  . و زمين  او دلگشاست
 او پشت خود را برای بار خم آرده  

 .  يک  غالم  آار آندو مجبور شده است که  مثل
 

 .  ، بر قوم خود مانند يكی از طايفه های اسرائيل  فرمانروايی خواهد آرددان«١٦
 دان  مانند ماری در آنار دّره  ١٧

 و مثل  افعی در آنار جاده خواهد بود 
 آه  پاشنٔه اسب را می گزد 

 . و سوارش از پشت آن می افتد
 

  . هستممن منتظر رستگاری از طرف  خداوند «١٨
 

 گروهی راهزن  بر جاد، حمله خواهند آرد، «١٩
 . ولی او برگشته آنها را تعقيب خواهند نمود

 
 محصول زمين  اشير عالی «٢٠

 . و غذايش شاهانه خواهد بود
 

 نفتالی آهويی است  آه آزاد می دود «٢١
 . و آهو بّره های قشنگ می زايد

 
  ، کرٔه اسب وحشی در کنار آبها يوسف«٢٢
  . االغ وحشی در آوهساران  استو 
 دشمنانش وحشيانه به  او حمله آردند، ٢٣

 . و به سويش  تير انداختند و او را اذّيت آردند
 اّما آمان او همچنان در قّوت  نبرد باقی است ٢٤

 و بازوان او به وسيلٔه خدای قادر يعقوب 
 .  توانا گرديد- آه  شبان  و صخرٔه اسرائيل  است

 . پدر توست  آه  تو را آمک می آنداو خدای ٢٥
 . خدای قادر مطلق تو را برآت  می دهد

  ،  برآت از آسمان  و از زير زمين-
  -برآت بر پستانها و بر رِحمها

 برآتهای پدرت ٢٦
 آه  از برآت  آوههای جاودانی 

  ، و تّپه ها بز رگتر است
 بر سر يوسف خواهد بود 

 .  جدا شدو بر پيشانی او، آه  از برادرانش
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  ، مانند گرگ دّرنده است بنيامين«٢٧
 » .آه صبح  تا شب  می آشد و پاره می آند

 
 ، به آنها     ، مناسب  حال  هريک    اينها دوازده  طايفٔه اسرائيل  هستند و اين سخنانی بود آه  پدرشان  در موقع  وداع                   ٢٨
  . گفت

 وفات  يعقوب 
حاال آه من می ميرم و به اجداد خودم می پيوندم، مرا در                «:    فرمود  سپس  يعقوب  به  پسرانش  وصّيت  آرده           ٣٠-٢٩

 ، ابراهيم»  . به خاک بسپاريد عفرون  ِحّتی در مكفيله در شرق ممری در سرزمين کنعان است،               -غاری آه در مزرعٔه       
  ابراهيم  و زنش      اين همان  جايی است  آه     «٣١.  اين غار و مزرعٔه آن  را برای آرامگاه از عفرون خريداری آرده  بود               

آن غار و  ٣٢ .   سارا و همچنين  اسحاق و زنش  ربكا را در آن  به خاک  سپرده اند و من  هم ليه  را در آنجا دفن  آرده ام                                
 » .مرا در آنجا به  خاک  بسپاريد . مزرعه اش  از ِحّتيان  خريداری شده  است

  . خواب  خود خوابيد و مرد و به  نزد اجداد خود رفتوقتی يعقوب وصّيت خود را به  پسرانش تمام  آرد در رخت٣٣

٥٠  
سپس  به  پزشكان  مخصوص  خود دستور        ٢.  يوسف بر روی پدرش  افتاده  گريه  می آرد و صورت او را می بوسيد             ١

 موميايی آردن آن  مطابق مراسم  آن  زمان، چهل روز طول  آشيد و مصريان              ٣.  داد تا جنازٔه پدرش  را موميايی آنند         
 .  مّدت هفتاد روز برای او عزا گرفتند

٥لطفًا پيغام مرا به  فرعون برسانيد و بگوييد،           « :  وقتی روزهای عزا تمام  شد، يوسف  به درباريان  فرعون  گفت             ٤

خاک پدرم در موقع فوت  خود مرا قسم  داده  است آه  بدن  او را در سرزمين کنعان  در قبری آه  قبًال تهّيه  آرده است،  به                      
 »  .پس خواهش می آنم اجازه  بفرماييد بروم  و بدن پدرم  را به خاک  بسپارم  و برگردم .  بسپارم

 » .برو و همان طوری که  به  پدرت  قول داده ای جنازٔه او را به خاک بسپار« : فرعون گفت٦
٨.  هبران مصر، با يوسف رفتند   پس  يوسف رفت تا پدرش  را دفن آند و تمام درباريان فرعون  و همٔه بزرگان  و ر                   ٧

فقط بّچه های آوچک و گّله ها و        .   ، برادرانش و تمام کسانی که  اهل خانٔه پدرش بودند، همه با او رفتند                خانوادٔه يوسف  
آنها عّدٔه بسيار زيادی    .  اّرابه  سوارها و اسب  سواران  نيز همراه  يوسف  رفتند         ٩.  رمه ها در منطقٔه جوشن  باقی ماندند      

 . دبودن
وقتی آنها به خرمنگاه  اطاد آه  در شرق  اردن است رسيدند، گريه  و زاری سختی آردند و مّدت هفت  روز برای                       ١٠

وقتی مردم آنعان  ديدند آه  اين مردم  در اطاد مراسم عزاداری برپا آرده اند،              ١١.  پدر خود مراسم عزاداری برپا آردند     
 . ناميده  شد » ايل مصرايم«به  همين  دليل  است آه آن  محل » .مصريان چه  عزای بزرگی گرفته اند«: گفتند
آنها جنازٔه او را به آنعان  بردند       ١٣.   ، همان طوری آه  او به آنها دستور داده بود، عمل آردند          بنابراين پسران يعقوب١٢

 -مگاه  خريده  بود      و در آرامگاه  مكفيله در شمال  ممری در مزرعه ای آه  ابراهيم از عفرون ِحّتی برای آرا                                         
وقتی يوسف جنازٔه پدرش  را به  خاک  سپرد، با برادرانش  و همٔه کسانی که  برای مراسم تدفين با او                    ١٤.  به خاک سپردند

  . آمده بودند، به مصر برگشت

 يوسف  دوباره  برادرانش  را مطمئن می سازد 
ز نسبت  به ما آينه داشته باشد و بخواهد به خاطر              مبادا يوسف هنو  «:   ، بعد از مرگ پدرشان گفتند      برادران يوسف١٥

 : پس  برای يوسف  پيغام  فرستادند آه             ١٦»  ! ، ما را به  مكافات کارهای  خودمان  برساند                بديهايی آه به او آرده ايم     
با تو بد رفتاری     ، زيرا آنها    از تو خواهش آنيم  آه گناه برادرانت را ببخشی    ' :  به  ما گفت  ١٧پدرمان قبل از اينکه  بميرد،     «

يوسف  وقتی اين    »   . ، خطايی را آه  ما غالمان خدای پدرت  به  تو آرده ايم ببخشی               حاال از تو تقاضا می آنيم      '  .آردند
 .  پيغام را شنيد، گريه کرد

بر تو  ما اينجا مانند غالمان  تو، در برا      «:  سپس  برادران  او خودشان  آمدند و در مقابل يوسف تعظيم آردند و گفتند          ١٨
 »  .هستيم
شما برای من نقشٔه بد آشيديد ولی       ٢٠ .  من  نمی توانم خودم  را جای خدا بگذارم      .  نترسيد« :  ولی يوسف  به  آنها گفت    ١٩

. ديگر دليلی ندارد آه  بترسيد     ٢١.  خدا، آن را  خّيريت گردانيد تا چنانكه امروز می بينيد، جان  عّدٔه زيادی را حفظ  آند                  
پس  يوسف  حرفهای دلگرم  آننده  به آنها گفت و دوباره آنها را                   »  .دان  شما مواظبت  خواهم آرد       من از شما و فرزن       

  . مطمئن ساخت
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 وفات يوسف 
٢٣ .  يوسف به  اّتفاق خانوادٔه پدرش  به  زندگی در مصر ادامه  داد و هنگامی آه فوت آرد صد و ده سال  داشت                               ٢٢

او ٢٤.  او همچنين تا زمان  توّلد فرزندان ماخير، پسر منسی هم  زنده  بود          .  هم ديد ، فرزندان  افرايم و نوه های او را       يوسف
اّما به طور يقين  خدا از شما مواظبت  خواهد آرد و شما را از اين                        .  من  در حال  مرگ  هستم      « :  به برادرانش  گفت 

سپس  يوسف  از آنها خواست تا     ٢٥»  .واهد برد  ، خ  زمين  به  سرزمينی آه  به ابراهيم  و اسحاق  و يعقوب  وعده  داده  است             
يوسف  در  ٢٦.  قسم بخورند و قول بدهند آه وقتی خدا آنها را به آن  سرزمين  می برد، آنها جنازٔه او را با خودشان ببرند                     

 . آنها جنازٔه او را موميايی آردند و در تابوت گذاشتند . سن صد و ده سالگی در مصر وفات  يافت



 خروج

 

 کتاب خروج 
 معّرفی کتاب 

اين واقعه که در اين کتاب آمده است، . خروج يا مهاجرت، اشاره به مهمترين واقعه در تاريخ بنی اسرائيل می باشد       
 : مده استاين کتاب دارای چهار بخش ع. کار خدا برای آزادی بنی اسرائيل از يوغ بردگی مصريان است

  آزادی بنی اسرائيل از بردگی -١
  سفر آنها به کوه سينا -٢
  پيمان خدا با بنی  اسرائيل در کوه سينا و تنظيم قوانين اخالقی، اجتماعی و مذهبی -٢
 .  ساختن جايگاه پرستش برای بنی  اسرائيل و قوانينی که برای کاهنان و پرستش خدا داده شد-٤

شرح می دهد که خدا چه کرد و چگونه بنی اسرائيل را از بردگی نجات داد، به صورت                      مهمتر اينکه، اين کتاب       
. است»  موسی«شخصّيت مرکزی اين کتاب از نظر انسانی         .  يک مّلت درآورد و به آنها اميد برای زندگی آينده داد            

 . مردی که خدا انتخاب کرد تا قوم او را از مصر رهبری نمايد
 .  می باشد که ده فرمان در آن نوشته شده است٢٠مت اين کتاب فصل معروف ترين و مهم ترين قس

 تقسيم  بندی کتاب 
  ٢١:١٥-١:١آزادی بنی اسرائيل از مصر 

  ٢٢-١:١ بردگی در مصر -الف
  ٣١:٤-١:٢ توّلد و دوران اّوليه زندگی موسی -ب
  ١٠:١١-١:٥ موسی و هارون در برابر فرعون -ج
  ٢١:١٥-١:١٢ عيد فصح و عزيمت از مصر -د

  ٢٧:١٨-٢٢:١٥از دريای سرخ تا کوه سينا 
  ١٨:٢٤-١:١٩قانون و پيمان 

  ٣٨:٤٠-١:٢٥خيمٔه حضور خداوند و قوانين پرستش 

١  
 بدرفتاری مصريان با بنی اسرائيل 

٢:  که هرکدام با خانوادٔه خود همراه يعقوب به مصر رفتند، از اين قرار بودند                            )  اسرائيل(فرزندان يعقوب     ١

تعداد تمام کسانی که مستقيمًا    ٥.  دان، نفتالی، جاد و اشير    ٤يساکار، زبولون، بنيامين،    ٣ن، شمعون، الوی، يهودا،     رئوبي
با گذشت زمان، يوسف و تمام          ٦.  يوسف پسر او هم از قبل در مصر بود               .  از نسل يعقوب بودند، هفتاد نفر بود           

ی نسل آنها يعنی بنی اسرائيل چنان بارور و کثير شدند که           ول٧.  برادران او و تمام کسانی که از آن دوره بودند، مردند         
 . سراسر مصر را ُپر کردند

او به مردم خود      ٩.  بعد از مّدتی فرعون جديدی در مصر به قدرت رسيد که چيزی دربارٔه يوسف نمی دانست                       ٨
جنگی برپا شود، ممکن است     اگر  ١٠.  تعداد بنی اسرائيلی ها خيلی زياد شده و حّتی از ما هم نيرومندتر شده اند            «:  گفت

ما بايد راهی پيدا کنيم که نگذاريم       .  آنها با دشمنان ما همدست شوند و برضد ما بجنگند و از اين سرزمين فرار کنند                 
بنابراين مصری ها سرکارگرانی برای اسرائيلی ها تعيين کردند تا با کارهای سخت، آنها را                       ١١»  .آنها زياد شوند   

اّما هرچه ١٢. ها شهرهای فيتوم و رعمسيس را جهت مرکز تدارکات برای فرعون می ساختند  آن.  ناتوان و ذليل سازند   
به طوری که    .  مصری ها بيشتر بنی اسرائيل را اذّيت می کردند، تعداد آنها بيشتر می شد و همه جا را ُپر می کردند                        

 ظلم می کردند و آنها را به بردگی           ولی مصری ها به بنی اسرائيل بيشتر     ١٤-١٣.  مصری ها از اسرائيلی ها می ترسيدند    
گرفته به کارهای بسيار سخت از قبيل، خانه سازی و هر نوع کار کشاورزی وادار می ساختند و هيچ رحمی  به آنها                      

 . نمی کردند، به طوری که زندگی آنها تلخ شده بود
ای عبرانی قابلگی می کنيد،     وقتی برای زائوه  «١٦:  فرعون، به شفره و فوعه، قابله های عبرانی دستور داد که             ١٥

اّما قابله ها از خدا       ١٧»  .نگاه کنيد، اگر نوزاد پسر است او را بکشيد، ولی اگر دختر است او را زنده بگذاريد                                 
: فرعون قابله ها را احضار کرد و به آنها گفت         ١٨.  ترسيدند و از دستور فرعون اطاعت نکردند و پسران را نکشتند            



 خروج

 » چرا شما می گذاريد پسرها زنده بمانند؟چرا اين کار را می کنيد؟ «
آنها قوی هستند و به راحتی . زنهای عبرانی موقع زاييدن مانند زنهای مصری نيستند   «:  قابله ها به فرعون گفتند   ١٩

چون قابله ها از خدا ترسيدند، خداوند به آنها احسان کرد و            ٢٠»  .می زايند و پيش از آنکه ما برسيم بّچه به دنيا می آيد            
 . و بنی اسرائيل هم مرتب زيادتر و تواناتر می شدند٢١. نها خودشان دارای خانواده شدندآ

هر نوزاد پسر عبرانی را که به دنيا می آيد به رود نيل بياندازيد ولی                    «:  پس فرعون، به مصری ها فرمان داد       ٢٢
 » .دخترها را زنده بگذاريد

٢  
 توّلد موسی 

و آن زن برای او پسری       ٢.  ی، با زنی که از طايفٔه خودش بود ازدواج کرد            در همين زمان مردی از طايفٔه الو        ١
اّما چون نتوانست بيشتر او را       ٣.  وقتی آن زن ديد که نوزادش چقدر زيباست، مّدت سه ماه او را پنهان کرد                   .  زاييد

او بّچه را   .  وذ نكند پنهان کند، سبدی را که از نی درست شده بود برداشت و آن را قيراندود کرد تا آب به درونش نف                      
خواهر طفل، کمی  دورتر ايستاده بود تا         ٤.  در آن گذاشت و سپس آن را در ميان نيزار در کنار رود نيل رها کرد                      

 . ببيند چه اّتفاقی برای بّچه می افتد
ان وقتی نديمه هايش در کنار رود قدم می زدند او سبد را در مي              .  دختر فرعون برای حمام کردن به رود نيل آمد          ٥

. دختر فرعون آن را باز کرد و پسر بّچه ای را ديد              ٦.  پس يکی از کنيزانش را فرستاد تا سبد را بياورد             .  نيزار ديد 
 » .اين بچٔه يکی از عبرانيان است«: دختر فرعون دلش به حال بّچه سوخت و گفت. بّچه گريه می کرد

م و يکی از زنهای عبرانيان را بياورم تا            می خواهيد برو «:  سپس خواهر طفل جلو آمد و به دختر فرعون گفت            ٧
 » بّچه را برای شما شير بدهد؟

: دختر فرعون گفت  ٩.  دختر رفت و مادر خود طفل را آورد        »  .آری برو و اين آار را بكن       «:  دختر فرعون گفت  ٨
١٠.  واظبت کند پس آن زن بّچه را گرفت تا از او م          »  .من مزد تو را خواهم داد     .  اين بّچه را ببر و برای من نگه دار      «

دختر فرعون او را به پسری خود          .  بعدها وقتی که بّچه به قدر آافی بزرگ شد، او را به نزد دختر فرعون آورد                      
 » .من او را از آب گرفتم، پس اسم او را موسی می گذارم«: قبول کرد و گفت

 بازگشت موسی به سرزمين مديان 
او ديد که چگونه آنان را به کارهای سخت وادار           .  را ببيند وقتی موسی بزرگ شد، رفت تا قوم خود، عبرانيان           ١١

موسی به اطراف   ١٢.  حّتی ديد که يک نفر مصری يک عبرانی را آه از قوم خود موسی بود، کتک می زند                 .  کرده اند
روز بعد برگشت و    ١٣.  نگاه کرد و چون کسی آنجا نبود، آن مصری را کشت و جنازه اش را زير شن ها پنهان کرد                     

 » چرا هم نژاد خود را می زنی؟«: به کسی که مقّصر بود گفت. ه دو نفر عبرانی با هم گالويز شده اندديد ک
چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده است؟ آيا می خواهی مرا هم مثل آن مصری                      «:  آن مرد در جواب گفت     ١٤

وقتی فرعون اين   ١٥»  .چه کار کرده ام  حتمًا همٔه مردم فهميده اند که من       «موسی ترسيد و با خود فکر کرد،         »  بکشی؟
 . اّما موسی فرار کرد و به سرزمين مديان رفت و در آنجا ساکن شد. ماجرا را شنيد، تصميم گرفت موسی را بکشد

آنها .  روزی وقتی که موسی بر سر چاهی نشسته بود، هفت دختر يترون، که کاهن مديان بود، بر سر چاه آمدند                    ١٦
اّما بعضی از چوپانان، دختران يترون       ١٧.  ا گّلٔه گوسفندان و ُبزهای پدر خود را سيراب کنند           آبخورها را ُپر کردند ت    

وقتی دختران به نزد      ١٨.  پس موسی به کمک دخترها رفت و گّلٔه آنها را سيراب کرد                  .  را از سر چاه دور کردند        
 » چه شد که امروز به اين زودی برگشتيد؟«: پدرشان يترون برگشتند، پدرشان پرسيد

آنها جواب دادند که يک نفر مصری ما را از دست چوپانان نجات داد و حّتی از چاه آب کشيده گّلٔه ما را                                        ١٩
 . سيراب کرد

آن مرد حاال کجاست؟ چرا او را آنجا رها کرديد؟ برويد و از او دعوت کنيد تا با ما                        «:  او از دخترانش پرسيد   ٢٠
 » .غذا بخورد

صفوره ٢٢.   زندگی کند و يترون دختر خود صفوره را هم به عقد او درآورد                     موسی موافقت کرد که در آنجا        ٢١
 » .من در اين سرزمين بيگانه هستم، پس اسم او را جرشوم می گذارم«موسی با خود گفت، . پسری زاييد

 کمک  اّما بنی اسرائيل هنوز از بردگی، آه و ناله می کردند و گريه و زاری آنها برای              .  چند سال بعد فرعون مرد    ٢٣
او دعا و زاری آنها را شنيد و پيمانی را که با ابراهيم و اسحاق و يعقوب بسته بود به ياد                               ٢٤.  به درگاه خدا رسيد    

 . خدا، بر قوم اسرائيل نظر کرد و آنها را مورد توّجه قرار داد٢٥. آورد
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٣  
 دعوت خدا از موسی 

 کاهن مديان را می چرانيد، گّله را به طرف              يک روز وقتی موسی گّلٔه گوسفندان و ُبزهای پدر زنش يترون،                ١
در آنجا فرشتٔه خداوند از ميان شعله های آتِش بوته ای بر او                 ٢.  غرب بيابان برد تا به کوه مقّدس، يعنی سينا رسيد              

نزديک بروم و اين چيز     «:  پس با خود گفت   ٣!  موسی نگاه کرد و ديد که بوته شعله ور است اّما نمی سوزد          .  ظاهر شد 
 » !ا ببينم که چرا بوته نمی سوزدعجيب ر

 » !موسی، موسی«: وقتی خداوند ديد موسی نزديک می آيد، از ميان بوتٔه آتش او را صدا کرد و فرمود٤
 » .بلی حاضرم«: موسی عرض کرد

من، ٦.  نعلينت را از پايت بيرون بياور چون جايی که ايستاده ای زمين مقّدس است                   !  نزديکتر نيا «:  خدا فرمود ٥
موسی صورت خود را پوشانيد چون ترسيد که به خدا نگاه           »  .خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب    .   اجداد تو هستم   خدای
 . کند
زحمات قوم خود را که در مصر هستند ديدم و ناله و زاری آنها را که از دست                                        «:  آنگاه خداوند فرمود    ٧

 . من تمام رنج و عذاب آنها را می دانم. سرکارگران می کردند شنيدم
بنابراين نازل شده ام تا آنها را از دست مصری ها نجات بدهم و از مصر بيرون آورده به سرزمينی غنی و                               «٨

به سرزمينی که اکنون کنعانيان، ِحّتيان، اموريان، فرزيان، حويان و يبوسيان در آن زندگی                                .  حاصلخيز ببرم  
حاال بيا تو را نزد       ١٠.  ری ها به آنها ظلم می کنند      من فرياد قوم خود را شنيده ام و می دانم که چگونه مص                ٩.  می کنند

 » .فرعون بفرستم تا تو قوم من بنی اسرائيل را از اين سرزمين بيرون بياوری
ای خداوند، من کيستم که نزد فرعون بروم تا بنی  اسرائيل را از مصر بيرون                        «:  موسی به خدا عرض کرد       ١١

 » بياورم؟
و وقتی که تو قوم مرا از مصر بيرون بياوری، مرا در اين کوه پرستش                       من با تو خواهم بود         «:  خدا فرمود ١٢

 » .اين نشانه ای خواهد بود که من تو را فرستاده ام. خواهيد کرد
وقتی من به نزد بنی اسرائيل بروم و بگويم که خدای اجداد شما مرا نزد شما فرستاده است «: موسی به خدا گفت  ١٣

 » چيست، به آنها چه بگويم؟و آنها از من بپرسند که اسم او 
به ١٥.  ناميده می شود مرا نزد شما فرستاده است      '  هستم'به بنی اسرائيل بگو او آه      .  هستم آنکه هستم  «:  خدا فرمود ١٤

اسم من تا ابد همين     '  .خداوند خدای اجداد شما، خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب مرا نزد شما فرستاده است              ':  آنها بگو 
برو و تمام رهبران قوم اسرائيل را جمع کن و به              ١٦.  نسلهای آينده بايد مرا به همين اسم بخوانند         خواهد بود و تمام      

آنها بگو که خداوند خدای اجداد شما، خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب بر من ظاهر شد و گفت که من شما و آنچه را                         
ا را از مصر، که در آن عذاب می کشيد،              من تصميم گرفته ام که شم      ١٧.  که مصريان با شما می کنند مشاهده کردم          

جايی که اکنون کنعانيان، ِحّتيان،          .  من شما را به سرزمينی که غنی و حاصلخيز است می برم                      .  بيرون بياورم  
 . اموريان، فرزيان، حويان و يبوسيان در آن زندگی می کنند

رائيل به نزد فرعون برو و به او           سپس تو به اّتفاق رهبران قوم اس         .  قوم من به سخنان تو گوش خواهند داد          «١٨
حاال ما از تو تقاضا داريم که اجازه بدهی مّدت سه             .  خداوند خدای عبرانيان، خود را بر ما ظاهر کرده است           ':  بگو

من می دانم که فرعون اين اجازه را به شما            ١٩'  .روز به صحرا برويم و برای خداوند خدای خود، قربانی بگذرانيم              
اّما من قدرت خود را به کار می برم و مصر را با کارهای                       ٢٠.  انجام اين آار مجبور شود       نخواهد داد، مگر به        

 . بعد از آن او به شما اجازه می دهد که برويد. عجيبی که در آن انجام خواهم داد، تنبيه می کنم
نخواهيد بنابراين وقتی بيرون می رويد دست خالی          .  من قوم خود را در نظر مصريان محترم خواهم ساخت             «٢١
هر زن اسرائيلی به نزد همسائه مصری خود و يا هر زن مصری که در خانٔه او هست برود و از آنها لباس                         ٢٢.  بود

و زينت آالت طال و نقره بگيرد و شما آنها را به پسران و دختران خود بپوشانيد و به اين ترتيب ثروت مصری ها را               
 » .غارت خواهيد کرد

٤  
 زات می دهد خدا به موسی قدرت معج

اگر بنی اسرائيل سخنان مرا باور نکنند و به من گوش ندهند و بگويند که تو بر                   «:  موسی به خداوند عرض کرد    ١
 » من ظاهر نشدی، چه کار بايد کنم؟
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 » عصا«: موسی عرض کرد» آن چيست که در دست داری؟«: خداوند از او پرسيد٢
موسی آن را بر زمين انداخت، عصا به مار تبديل شد و موسی                وقتی  »  .آن را بر زمين بينداز     «:  خداوند فرمود ٣

 . از آن فرار کرد
موسی دستش را دراز کرد و آن را گرفت و             »  .دستت را دراز کن و دمش را بگير         «:  خداوند به موسی فرمود    ٤

ور کنند که خداوند، اين کار برای  بنی اسرائيل نشانه ای است تا آنها با«:  خداوند فرمود ٥.  آن دوباره به عصا تبديل شد     
 » .خدای اجداد آنها، خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب بر تو ظاهر شده است

موسی اطاعت آرد و وقتی آن را           »  .دست خود را به داخل ردايت ببر           «:  خداوند بار ديگر به موسی فرمود         ٦
دوباره «:  خداوند فرمود ٧.  بيرون آورد دستش به مرضی مبتال شده ُپر از لکه های سفيد، مانند برف گرديده بود                          

او چنين آرد و وقتی اين بار آن را بيرون آورد، مانند ساير اعضای بدنش سالم شده                 »  .دستت را به داخل ردايت ببر     
اگر آنها سخنان تو را قبول نکردند و نشانٔه اول را هم باور نکردند، نشانٔه دوم را                    «:  خداوند به موسی فرمود   ٨.  بود

اين دو نشانٔه را قبول نکردند و به سخنان تو گوش ندادند، آن وقت مقداری از آب رودخانٔه                     اگر  ٩.  باور خواهند کرد  
 » .آن آب به خون تبديل خواهد شد. نيل بردار و بر روی خشکی بريز

ای خداوند، من سخنور خوبی نبوده ام، نه از ابتدا و نه از وقتی که تو با من صحبت                               «:  موسی عرض کرد   ١٠
 » .ف زدن کند هستم و نمی توانم خوب حرف بزنممن در حر. کرده ای

چه کسی به انسان زبان داد؟ يا چه کسی او را کر و الل آفريد؟ چه کسی او را بينا و يا کور                             «:  خداوند فرمود ١١
 » .حاال برو، من به زبان تو قدرت خواهم داد و به تو ياد می دهم که چه بگويی١٢کرده است؟ آيا نه من که خداوندم؟ 

 » .خواهش می کنم يک نفر ديگر را بفرست. نه ای خداوند«: ا موسی عرض کرداّم١٣
آيا نمی دانم که برادرت هارون الوی سخنران خوبی است؟ او            «:  آنگاه خداوند بر موسی خشمگين شد و فرمود        ١٤

به .  ه بگويد تو با او صحبت کن و به او بگو که چ              ١٥.  اآلن به مالقات تو می آيد و از ديدن تو خوشحال خواهد شد                
او سخنگوی تو   ١٦.  هنگام صحبت به هردوی شما آمک خواهم آرد و به هردوی شما خواهم گفت که چه بايد بکنيد                    

آن وقت تو برای او مانند خدا خواهی بود و به او خواهی گفت                .  خواهد بود و به جای تو با قوم صحبت خواهد کرد            
 » .ٔه خود را ظاهر سازیاين عصا را با خود ببر تا با آن نشان١٧. چه بگويد

 بازگشت موسی به مصر 
اجازه بده به نزد اقوام خودم در مصر بروم و ببينم              «:  آنگاه موسی به نزد پدر زنش يترون رفت و به او گفت              ١٨

 » .به سالمت برو«: يترون موافقت آرد و به موسی گفت» .آيا هنوز زنده اند
به مصر برگرد زيرا تمام کسانی که می خواستند        «:   او فرمود  موسی هنوز در سرزمين مديان بود که خداوند به         ١٩

پس موسی زن و پسران خود را بر االغی سوار کرد و عصايی را که خدا به او فرموده                       ٢٠»  .تو را بکشند مرده اند   
 . بود به دست گرفت و به طرف مصر برگشت

ّجه باش که تمام کارهای عجيبی را که         حاال که تو به مصر برمی گردی، متو       «:  خداوند دوباره به موسی فرمود    ٢١
اّما من دل فرعون را سخت می کنم تا قوم را آزاد                 .  قدرت انجام آن را به تو داده ام، در مقابل فرعون انجام دهی                  

من ٢٣.  اسرائيل پسر من و نخستزادٔه من است       ':  آن وقت تو بايد به فرعون بگويی که خداوند چنين می گويد             ٢٢.  نکند
پس من هم پسرت يعنی       .  اّما تو آنها را آزاد نمی کنی       .  پسر مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کند              به تو می گويم     

 » '.نخستزادٔه تو را می کشم
اّما ٢٦-٢٥.  در راه مصر جايی که موسی اردو زده بود، خداوند با او برخورد نمود و خواست او را بکشد                                    ٢٤

به خاطر .  ه کرد و پوست ُغلفٔه او را به پای موسی ماليد             صفوره زن موسی، سنگ تيزی برداشت و پسرش را ختن            
 . پس خداوند موسی را رها کرد» .تو برای من شوهر خونی هستی«: رسم ختنه به موسی گفت

هارون رفت و موسی را در کوه مقّدس           »  .به بيابان برو و از موسی استقبال کن           «:  خداوند به هارون فرمود    ٢٧
موسی تمام چيزهايی را که خداوند به هنگام روانه آردنش به سوی مصر به او امر                   ٢٨.  مالقات کرد و او را بوسيد      

پس موسی و هارون به مصر         ٢٩.  فرموده بود و همچنين نشانه هايی که به او داده بود، برای هارون تعريف کرد                     
 به موسی فرموده     هارون تمام چيزهايی را که خداوند       ٣٠.  رفتند و تمام رهبران بنی اسرائيل را دور هم جمع کردند             

آنها ايمان آوردند و چون شنيدند که   ٣١.  سپس موسی نشانه ای در مقابل قوم ظاهر ساخت       .  بود، برای آنها تعريف کرد    
 . خداوند به آنها توّجه نموده و از درد و رنجشان آگاه است، همگی تعظيم آرده خدا را سجده و پرستش نمودند

٥  
 موسی و هارون در مقابل فرعون 
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بگذار قوم من    ':  خداوند خدای اسرائيل، چنين می فرمايد      «:   موسی و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند             سپس١
 » '.بروند تا مراسم عيد را در بيابان به احترام من بجا بياورند

خداوند کيست که من بايد به سخنان او گوش بدهم و اسرائيل را آزاد کنم؟ من خداوند را                              «:  اّما فرعون گفت   ٢
 » . شناسم و بنی اسرائيل را هم آزاد نمی کنمنمی
تو، به ما اجازه بده يک سفر سه روزه به          .  خدای عبرانيان خود را بر ما ظاهر کرده است        «:  آنها در جواب گفتند   ٣

اگر ما اين کار را نکنيم، او ما را به وسيلٔه مرض يا جنگ نابود                       .  بيابان برويم تا برای خدای خود، قربانی کنيم           
 » .کردخواهد 

چرا می خواهيد مردم را از کارشان باز داريد؟ آنها را سر کار خود                            «:  فرعون به موسی و هارون گفت           ٤
 » قوم شما از مصری ها هم بيشتر شده و حاال می خواهيد از کار دست بکشيد؟٥. برگردانيد

 خشت زدن کاه به     ديگر برای «٧:  در همان روز فرعون به سرکارگران مصری و ناظران اسرائيلی دستور داد              ٦
تعداد خشتهايی را هم که می زنند، بايد به اندازٔه گذشته            ٨.  آنها ندهند و آنها را مجبور کنند که خودشان کاه جمع کنند             

چونکه تنبلی می کنند و به همين خاطر است آه مدام از من می خواهند آه بگذارم                  .  باشد و حّتی يکی هم کمتر نباشد       
اين مردم را سخت به کار وادار کنيد تا هميشه مشغول باشند و فرصت              ٩!  انی بگذرانند بروند و برای خدای خود قرب     

 » .نداشته باشند به سخنان بيهوده فکر کنند
من ديگر کاه به شما         «:  پس سرکارگران و ناظران رفتند و به بنی اسرائيل گفتند که فرعون چنين می گويد                        ١٠

اّما همچنان بايد همان تعداد      .  ا که می توانيد کاه برای خود جمع کنيد          خودتان بايد برويد و از هر کج        ١١.  نخواهم داد 
سرکارگران مرتب  ١٣.  پس قوم برای يافتن کاهبن به جای آاه در سرتاسر مصر پراکنده شدند              ١٢»  .خشت را بسازيد  

سرکارگران ١٤  .بر آنها فشار می آوردند که بايد تعداد خشتها در هر روز به اندازٔه موقعی باشد که کاه می گرفتند                            
 . مصری، ناظران اسرائيلی را می زدند که چرا تعداد خشتهای ساخته شده به اندازٔه روزهای گذشته نيست

کاه به   ١٦عاليجناب، چرا با ما اين طور رفتار می کنی؟                 «:  پس ناظران به نزد فرعون شكايت برده، گفتند                ١٥
 را می زنند درصورتی که تقصير سرکارگران تو              غالمانت نمی دهند و می گويند بايد خشت بسازيد و مرتب ما                    

 » .می باشد
از اين جهت است که از من می خواهيد آه بگذارم                 .  شما تنبل هستيد و نمی خواهيد کار کنيد          «:  فرعون گفت ١٧

کاه به شما داده نخواهد شد و تعداد                .  حاال به سر کار خود برگرديد          ١٨.  برويد و برای خداوند قربانی بگذرانيد           
وقتی به ناظران اسرائيلی گفته شد که تعداد خشتها بايد به                 ١٩»  .ی هم که می زنيد بايد به اندازٔه سابق باشد             خشتهاي

 . اندازٔه روزهای قبل باشد، فهميدند که در زحمت افتاده اند
خداوند «: پس به آنها گفتند٢١. چون از نزد فرعون بيرون رفتند، ديدند که موسی و هارون منتظر آنها ايستاده اند   ٢٠

زيرا شما باعث شده ايد آه فرعون و درباريانش از ما             !  می داند که چه کار کرده ايد و شما را مجازات خواهد کرد              
 » .و بهانه ای به دست آنها داده ايد تا ما را بکشند. نفرت داشته باشند

 گالئه موسی از خداوند 
خداوندا، چرا به قوم خود بدی می کنی و چرا         «:  پس موسی بار ديگر به سوی خداوند روی آورد و عرض کرد            ٢٢

چون از وقتی که به نزد فرعون رفتم تا پيغام تو را بگويم او با قوم بد رفتاری می کند و تو                     ٢٣مرا به اينجا فرستادی؟     
 » !هم هيچ کاری برای رهايی آنها نكرده ای

٦  
من او را مجبور می کنم که قوم         .   می کنم حاال خواهی ديد که من با فرعون چه         «:  آنگاه خداوند به موسی فرمود     ١

 » .در حقيقت کاری می کنم که او مجبور شود قوم مرا از اين سرزمين بيرون کند. مرا آزاد کند

 خدا موسی را فرا می خواند 
به ابراهيم، اسحاق و يعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم              ٣من، خداوند هستم،    «:  خدا به موسی فرمود   ٢

با آنها پيمان بستم و وعده دادم که سرزمين کنعان، يعنی            ٤.  به آنها نشناساندم  '  خداوند' را با اسم خود يعنی       ولی خودم 
حاال آه و نالٔه بنی  اسرائيل که مصری ها آنها را           ٥.  سرزمينی را که در آن مانند بيگانگان زندگی آردند به آنها بدهم               

: پس به بنی اسرائيل بگو که من به آنها می گويم         ٦.  خود را به ياد آورده ام    غالم و بردٔه خود کرده اند، شنيده ام و پيمان          
و با بازوی قدرتمند خود آنها را سخت مجازات           .  من، خداوند هستم و شما را از بندگی مصری ها آزاد خواهم کرد              '

وقتی شما را از    .  شما را قوم خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم بود             ٧.  خواهم نمود و شما را نجات خواهم داد         
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من شما را به سرزمينی خواهم آورد که             ٨.  بردگی مصری ها نجات دادم، خواهيد دانست که من خدای شما هستم                 
. من آن را به شما خواهم داد تا مال خودتان باشد          .  صميمانه وعده آرده بودم آن را به ابراهيم، اسحاق و يعقوب بدهم           

ه بنی  اسرائيل گفت، ولی آنها به سخنان او گوش ندادند، چونکه روح                موسی اين سخنان را ب     ٩»  '.من، خداوند هستم  
 . آنها در زير بار بردگی سخت خرد شده بود

 » .برو به فرعون بگو که بايد بگذاری بنی اسرائيل از مصر بيرون بروند«١١: آنگاه خداوند به موسی فرمود١٠
ن گوش نمی دهند، پس چطور فرعون به سخنان من         بنی اسرائيل به سخنان م   «:  اّما موسی به خداوند عرض کرد     ١٢

 » گوش خواهد داد درصورتی که من در سخن گفتن هم ناتوانم؟
به بنی اسرائيل و فرعون بگوييد آه من به شما فرمان دادم تا                       «:  خداوند به موسی و هارون مأموريت داد            ١٣

 » .بنی اسرائيل را از مصر بيرون بياوريد

 نسب نامٔه موسی و هارون 
حنوک، :  رئوبين که نخستزادٔه يعقوب بود، چهار پسر داشت           :  اسامی  سران طايفه های آنها از اين قرار است            ١٤

: شمعون شش پسر داشت١٥. فلو، حصرون و کرمی که اينها پدران خاندانهايی هستند آه به نام ايشان خوانده می شوند             
اينها نياکان خاندانهايی    .  برايش به دنيا آمده بود       يموئيل، يامين، اوهد، ياکين، صوحر و شاول که از زن کنعانی                     

الوی صد و سی و هفت سال عمر کرد و دارای سه پسر بود به نامهای                    ١٦.  هستند آه به نام ايشان خوانده می شوند        
جرشون دارای دو   ١٧.  جرشون، قهات و مراری که اينها نياکان خاندانهايی هستند آه به نام ايشان خوانده می شوند                     

قهات صد و سی و سه سال عمر کرد ١٨. د به نامهای لبنی و شمعی که هريک دارای طايفه های متعّددی شدندپسر بو 
مراری دو پسر داشت به نامهای محلی و         ١٩.  و دارای چهار پسر شد به نامهای عمرام، ايصهار، حبرون و ُعزيئيل              

 . موشی که با فرزندانشان خاندانهای الوی را تشکيل دادند
عمرام صد و سی و هفت سال عمر           .  يوکابد، هارون و موسی را زاييد       .  ا عمه اش يوکابد ازدواج کرد     عمرام ب ٢٠
ُعزيئيل سه پسر داشت به نامهای ميشائيل،            ٢٢.  ايصهار سه پسر داشت به نامهای قورح، نافج و زکری                 ٢١.  کرد

 . ايلصافن و ستری
دواج کرد و دارای چهار پسر شد به نامهای                هارون با اليشابع که دختر عميناداب و خواهر نحشون بود از                  ٢٣

اينها نياکان   .  قورح دارای سه پسر شد به نامهای اسير، القانه و ابياساف                        ٢٤.  ناداب، ابيهو، العازار و ايتامار         
العازار پسر هارون با يکی از دختران فوتيئيل ازدواج کرد و صاحب پسری شد به                ٢٥.  شاخه های طايفٔه قورح بودند   

 . اين بود اسامی  سران خاندانها و خانواده های طايفٔه الوی. نام فينحاس
بنی اسرائيل را با تمامی  طايفه هايش از           «:  موسی و هارون همان کسانی بودند که خداوند به ايشان فرمود                     ٢٦

بنی اسرائيل را از مصر     «:  موسی و هارون کسانی هستند که به فرعون، گفتند           ٢٧»  .سرزمين مصر بيرون بياوريد    
 » . کنآزاد

 فرمان خداوند به موسی و هارون 
هر آنچه را به تو       .  من، خداوند هستم   «٢٩:  يک روز خداوند در سرزمين مصر با موسی سخن گفت و فرمود                 ٢٨

 » .می گويم به فرعون، بگو
پس چطور فرعون به    .  خداوندا، تو می دانی که من در سخن گفتن ُکند هستم          «:  اّما موسی به خداوند عرض کرد     ٣٠
 » ن من گوش خواهد داد؟سخنا

٧  
. ببين، من تو را برای فرعون مانند خدا کرده ام و برادرت هارون نبی تو خواهد بود                  «:  خداوند به موسی فرمود   ١
هرچه به تو دستور داده ام به برادرت هارون بگو تا او به فرعون بگويد که بنی اسرائيل را از سرزمين مصر آزاد                       ٢

فرعون به  ٤دل می سازم و هرچند نشانه ها و شگفتی های هولناک در مصر انجام دهم،                اّما من فرعون را سنگ     ٣.  کند
پس از آن با قدرت خود مصری ها را شديدًا مجازات خواهم کرد و اسباط قوم خود را                 .  سخنان شما گوش نخواهد داد    

 سرزمين آنها بيرون      آنگاه، وقتی با دست پرقدرت خود بنی اسرائيل را از              ٥.  از اين سرزمين بيرون خواهم آورد         
موسی و هارون آنچه را که خداوند به آنها فرموده بود                ٦»  .بياورم، مصريان خواهند دانست که من، خداوند هستم          

 . هنگامی که آنها با فرعون صحبت کردند، موسی هشتاد ساله و هارون هشتاد و سه ساله بود٧. انجام دادند

 عصای هارون 
اگر فرعون از شما خواست که با معجزه ای اّدعای خود را اثبات آنيد، به                «٩:  خداوند به موسی و هارون فرمود      ٨
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پس موسی و هارون به       ١٠»  .هارون بگو عصای خود را در مقابل فرعون بر زمين بياندازد تا به مار تبديل شود                      
مقابل فرعون  هارون عصای خود را در       .  حضور فرعون رفتند و هرچه خداوند به آنها دستور داده بود انجام دادند              

فرعون دانشمندان و جادوگران مصر را حاضر کرد        ١١.  و بزرگان دربار بر زمين انداخت و عصا به مار تبديل شد            
آنها عصاهای خود را بر زمين انداختند و عصاها به مار تبديل شدند ولی                      ١٢.  و آنها هم همان کار را انجام دادند           

ن طوری که خداوند فرموده بود، فرعون در سنگدلی خود باقی             اّما هما ١٣.  عصای هارون، عصاهای آنها را خورد       
 . ماند و به سخنان موسی گوش نداد

 مصيبت زدگی مصر 

 تبديل آب به خون : نخستين بال
صبح برای مالقات    ١٥.  فرعون خيلی سرسخت است و اجازه نداد قوم برود             «:  سپس خداوند به موسی فرمود      ١٤

عصايی را هم که به مار تبديل شده بود با خودت                 .  و به آب داخل می شود      فرعون به کنار رود برو، هنگامی که ا         
خداوند خدای عبرانيان مرا فرستاده است تا به تو بگويم           :  سپس به او بگو   ١٦.  بردار، و کنار رود نيل منتظر او باش        

حاال من اين عصا را به      ١٨-١٧.  ولی تا به حال گوش نداده ای     .  که قوم او را آزاد کنی تا او را در بيابان پرستش نمايند             
آب رود می زنم و آب آن به خون تبديل خواهد شد و ماهيان خواهند مرد و رودخانه متعّفن خواهد شد و مردم مصر                         

 » .به اين وسيله خواهی دانست که من، خداوند هستم: خداوند می گويد. نمی توانند از آن بنوشند
ای خود را بردارد و دست خود را بر روی آبهای مصر و تمام                به هارون بگو عص   «:  خداوند به موسی فرمود   ١٩

رودخانه ها، نهرها، استخرها و حّتی کوزه های سنگی و کاسه های چوبی دراز کن تا آب همٔه آنها به خون تبديل                               
 » .شود
ن، هارون در مقابل فرعون و درباريا         .  موسی و هارون همان طوری که خداوند دستور داده بود، انجام دادند                ٢٠

ماهيانی که در رودخانه بودند       ٢١.  عصای خود را بلند کرد و به آب رودخانه زد و تمام آب آن به خون مبّدل شد                           
٢٢.  همٔه جای مصر از خون ُپر شد        .  مردند و رودخانه متعّفن شد و مصری ها ديگر نمی توانستند از آن آب بنوشند                

دادند و فرعون سنگدل تر شد و همان طوری که خداوند           جادوگران مصر هم با افسونهای خود همان کارها را انجام             
فرعون برگشت و به کاخ خود رفت و هيچ توّجهی به آنچه                  ٢٣.  فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد            

تمام مصری ها برای پيدا کردن آب در کنار رود مشغول َکندن گودال شدند، چونکه                           ٢٤.  اّتفاق افتاده بود نداشت      
 . از آب رودخانه بنوشندنمی توانستند 

 . هفت روز از زمانی که خداوند آب رودخانه را به خون تبديل کرده بود، گذشت٢٥

٨  
 قورباغه ها : دومين بال

قوم مرا آزاد کن تا بروند و       ':  نزد فرعون برو و به او بگو که خداوند چنين می فرمايد          «:  خداوند به موسی فرمود   ١
قورباغه ها آن قدر در    ٣.  زاد نکنی، من تمام سرزمين تو را ُپر از قورباغه می کنم               اگر آنها را آ    ٢.  مرا پرستش کنند   

همچنين به  .  رود نيل زياد خواهند شد که به طرف کاخ تو خواهند آمد و به خوابگاه و رختخواب تو خواهند رفت                           
ا بر روی تو و بر روی        قورباغه ه٤.  خانٔه درباريان و ساير مردم و حّتی به تنورها و تغارهای خمير خواهند رفت                 

 » '.تمامی مردمان و درباريانت جست و خيز خواهند کرد
به هارون بگو دست و عصای خود را بر طرف رودها و نهرها و استخرها بلند کند                    «:  خداوند به موسی فرمود   ٥

 مصر بلند   هارون عصای خود را به طرف آبهای        ٦»  .تا قورباغه ها بيرون بيايند و تمام سرزمين مصر را ُپر کنند              
جادوگران مصر هم با جادو همين کار را             ٧.  کرد و قورباغه ها بيرون آمدند و تمام سرزمين مصر را ُپر کردند                    

 . کردند و زمين مصر را ُپر از قورباغه کردند
نزد خداوند دعا کنيد تا اين قورباغه ها را از من            «:  فرعون، موسی و هارون را به حضور طلبيد و به آنها گفت             ٨
 » . مردم سرزمين من دور کند و من قوم شما را آزاد می کنم و ايشان می توانند برای خداوند قربانی کنندو از
خيلی خوب، تو فقط زمان آزادی را معّين کن تا من برای تو و درباريان تو و همٔه مردمانت دعا                       «:  موسی گفت ٩

 » .نيل بمانندکنم که قورباغه ها از تو و از خانٔه تو دور شوند و فقط در رود 
 » .فردا برايم دعا آن«: فرعون گفت١٠

آنگاه خواهی دانست که خدای ديگری مثل خداوند خدای ما           .  همان طوری که خواستی خواهم کرد      «:  موسی گفت 
تو و درباريانت و همٔه مردمانت از شر قورباغه ها خالص خواهيد شد و قورباغه ها به غيراز رود نيل در                    ١١.  نيست
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آنگاه موسی و هارون از نزد فرعون بيرون رفتند و موسی به خاطر                          ١٢»  .گر ديده نخواهند شد       هيچ کجای دي    
خداوند دعای موسی را مستجاب کرد و تمام        ١٣.  قورباغه هايی که بر فرعون فرستاده شده بودند نزد خداوند دعا کرد          

ورباغه ها را دسته دسته جمع می کردند مصری ها ق١٤. قورباغه هايی که در خانه ها و حياطها و مزرعه ها بودند مردند      
اّما وقتی فرعون ديد آه قورباغه ها مرده اند، بار ديگر سنگدل شد و همان طوری که               ١٥.  چونکه زمين متعّفن شده بود    

 . خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد

 پشه ها : سومين بال
ی خود زمين را بزند و در تمام سرزمين مصر گرد و غبار               به هارون بگو با عصا    «:  خداوند به موسی فرمود   ١٦

پس هارون با عصای خود زمين را زد و تمام گرد و غبار مصر به پشه تبديل                              ١٧»  .به پشه ها تبديل خواهد شد       
جادوگران هم کوشش کردند با جادو، پشه به وجود ١٨. گرديد، به طوری که روی تمام مردم و حيوانات را پوشانيدند       

اّما .  جادوگران به فرعون گفتند که اين کار از قدرت خداست             ١٩.  همه جا از پشه ُپر شده بود       .   اّما نتوانستند   بياورند
 . فرعون سنگدل شد و همان طوری که خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد

 مگسها : چهارمين بال
ه فرعون به کنار رودخانه می آيد به ديدن او برو و            فردا صبح زود بلند شو و وقتی ک      «:  خداوند به موسی فرمود   ٢٠

به تو هشدار می دهم اگر چنين نكنی،            ٢١.  قوم مرا رها کن تا مرا پرستش کنند             ':  به او بگو که خداوند می فرمايد         
مگسهای گوناگون بر تو، درباريان و تمام مردمانت خواهم فرستاد و خانٔه مصريان و سرزمين آنها ُپر از انواع                             

ولی سرزمين جوشن را که قوم من در آن زندگی می کنند، از بقّئه مصر جدا می کنم تا                                    ٢٢.   خواهد شد    مگسها
و ميان قوم خود و قوم تو فرق می گذارم          ٢٣مگسی در آنجا ديده نشود تا بدانی که من، در اين سرزمين خداوند هستم                 

 مگسها را به کاخ فرعون و خانٔه درباريان و              خداوند گروه بی شماری از    ٢٤»  '.و تو فردا اين نشانه را خواهی ديد          
 . تمام مردمانش و به سراسر مصر فرستاد، به طوری که مگسها زمين را ويران می کردند

برويد و در همين سرزمين برای خدای خود              «:  پس فرعون، موسی و هارون را به حضور طلبيد و گفت                    ٢٥
 » .قربانی کنيد

يرا آنچه را که ما برای خدای خود قربانی می کنيم در نظر مصری ها                ز.  اين کار درستی نيست    «:  موسی گفت ٢٦
ناپسند است و اگر آنچه را که آنها بد می دانند ما همان را در مقابل آنها انجام دهيم، آيا آنها ما را سنگسار نخواهند                              

 » .، برای او قربانی کنيمما بايد سه روز در بيابان سفر کنيم تا همان طوری که خداوند به ما دستور می دهد٢٧کرد؟ 
به شما اجازه می دهم که به بيابان برويد و برای خدای خود قربانی کنيد، به شرطی که زياد                            «:  فرعون گفت ٢٨

 » .دور نشويد و برای من هم دعا کنيد
 و  هم اکنون که بيرون می روم، نزد خداوند دعا می کنم که فردا مگسها را از شما و از درباريان                   «:  موسی گفت ٢٩

 » .ولی تو دوباره ما را فريب ندهی و مانع رفتن و انجام دادن مراسم قربانی نشوی. از تمام مردمانت دور نمايد
خداوند همان طوری که موسی خواسته بود،            ٣١.  موسی از نزد فرعون بيرون رفت و نزد خداوند دعا کرد                   ٣٠

اّما ٣٢.  ه طوری که يک مگس هم باقی نماند         مگسها را از فرعون و از درباريان و تمام مردمان مصر دور کرد ب                  
 . فرعون باز هم سنگدل شد و قوم را آزاد نکرد

٩  
 مرگ حيوانات : پنجمين بال

قوم مرا آزاد کن تا      ':  نزد فرعون برو و بگو خداوند خدای عبرانيان چنين می فرمايد           «:  خداوند به موسی فرمود    ١
دست خداوند باليی در ميان حيوانات تو خواهد            ٣ا آزاد نکنی،      زيرا اگر باز هم آنها ر        ٢.  برود و مرا پرستش کند      

در ميان حيوانات    ٤.  فرستاد که اسبها و االغها و شتران و گاوها و گوسفندان و ُبزهای تو را مبتال خواهد ساخت                           
اهد بنی اسرائيل و حيوانات مصری ها فرق می گذارم به طوری که هيچ حيوانی که متعّلق به بنی اسرائيل باشد نخو                        

 » '.من که خداوند هستم، فردا را برای انجام اين کار تعيين می کنم٥. مرد
اّما حّتی يکی از    .  فردای آن روز خداوند همان طوری که فرموده بود انجام داد و تمام حيوانات مصری ها مردند                 ٦

يوانات بنی اسرائيل هم   به او گفتند حّتی يکی از ح        »  چه شده است؟  «فرعون پرسيد   ٧.  حيوانات بنی اسرائيل هم نمرد    
 . ولی فرعون همچنان سنگدل بود و از آزاد کردن قوم خودداری کرد. نمرده است

 دمل ها : ششمين بال
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مشتهای خود را از خاکستر کوره ُپر کنيد و موسی آن را در مقابل فرعون                 «:  خداوند به موسی و هارون فرمود     ٨
ن مصر پاشيده خواهد شد و همه جا دملهای دردناک در مردم و                 آنها مانند غبار بر سرتاسر سرزمي       ٩.  به هوا بپاشد  

پس آنها مقداری از خاکستر کوره برداشتند و موسی آن را در مقابل فرعون به                     ١٠»  .حيوانات به وجود خواهد آمد     
 جادوگران نتوانستند در مقابل    ١١.  و آن خاکسترها دملهای دردناکی در مردم و حيوانات به وجود آورد                 .  هوا پاشيد 

ولی خداوند همان طوری که     ١٢.  چونکه آنان هم مانند ساير مصری ها بدنشان ُپر از دملها شده بود                  .  موسی بايستند 
 . فرموده بود، فرعون را سنگدل کرد و او به سخنان موسی و هارون گوش نداد

 تگرگ : هفتمين بال
و خداوند خدای عبرانيان چنين        فردا صبح زود به ديدن فرعون برو و به او بگ                   «:  خداوند به موسی فرمود     ١٣

زيرا اين دفعه نه فقط درباريان و مردمانت، بلکه خود           ١٤.  قوم مرا آزاد کن تا بروند و مرا پرستش کنند           ':  می فرمايد
زيرا اگر دست خود را به       ١٥.  تو را هم به بال مبتال خواهم کرد تا بدانی که در سرتاسر جهان کسی مانند من نيست                     

ليکن ١٦.  راز کرده بودم و شما را به باليا مبتال ساخته بودم، اکنون همٔه شما نابود شده بوديد                  طرف تو و مردمانت د    
. به خاطر اين تو را تا به حال زنده نگاه داشته ام که قدرت خود را نشان دهم و نام من در سرتاسر جهان مشهور گردد       

نين وقتی چنان تگرگی بر مصر خواهم فرستاد که           فردا در چ  ١٨.  اّما تو همچنان متكّبری و قوم مرا آزاد نمی کنی          ١٧
اکنون بفرست تا گّله هايت و هر چيزی که در فضای باز داری،                  ١٩.  مصر هرگز در تاريخ خود بياد نداشته است           

زيرا تگرگ بر انسان و حيوان و هر چيزی که در فضای باز باشد خواهد                     .  بياورند و در زير سايه بان قرار دهند        
بعضی از بزرگان دربار فرعون که از آنچه خداوند فرموده بود ترسيده                 ٢٠»  '.ابود خواهد ساخت   باريد و همه را ن      

اّما کسانی که به هشدار خداوند توّجه نداشتند، غالمان         ٢١.  بودند غالمان و گّله های خود را به جای سرپوشيده آوردند           
 . و گّله های خود را در صحرا واگذاردند

دست خود را به سوی آسمان بلند کن تا در سرتاسر مصر، بر انسانها و                              «:  پس خداوند به موسی فرمود        ٢٢
موسی عصای خود را به طرف آسمان بلند کرد و به امر خداوند در                    ٢٣»  .حيوانات و گياهان صحرا تگرگ ببارد       

تگرگ شديدی می باريد و دايمًا        ٢٤.  سرزمين مصر رعد و برق شديدی واقع شد و تگرگ شروع به باريدن کرد                       
تگرگ هرچه  ٢٥.  تگرگ آن قدر شديد بود که مصريها مانند آن را در تاريخ خود بياد نداشتند              .  عقه به زمين می زد   صا

سرزمين جوشن، ٢٦. را که در بيابان بود از آدم و حيوان و گياهان صحرايی همه را نابود کرد و درختان را شکست      
 . ود که تگرگ نباريد تنها جايی ب-جايی که قوم اسرائيل در آن زندگی می کردند-

اين دفعه گناه کرده ام، زيرا خداوند عادل است        «:  فرعون، موسی و هارون را به حضور طلبيد و به ايشان گفت           ٢٧
همين که رعد و برق و تگرگ متوّقف شود، شما را آزاد                .  نزد خداوند دعا کنيد    ٢٨.  و من و مردمان من گناهکاريم       

 » . اينجا بمانيدالزم نيست بيشتر از اين در. خواهم کرد
همين که از شهر بيرون برويم دستهای خود را بلند کرده دعا خواهم کرد تا                    «:  موسی در جواب فرعون گفت     ٢٩

ولی می دانم که تو و درباريانت هنوز        ٣٠.  رعد و برق و تگرگ متوّقف شود تا تو بدانی که زمين مال خداوند است                  
 » .از خداوند نمی ترسيد

اّما محصول گندم   ٣٢.  يب ديده بود چونکه جو، خوشه کرده بود و کتان دانه آورده بود                 محصول کتان و جو آس     ٣١
 . به خاطر اينکه ديررس است آسيب نديد

موسی از نزد فرعون بيرون رفت و از شهر خارج شد، سپس دستهای خود را به سوی خداوند بلند کرد و رعد                      ٣٣
ا چون فرعون ديد که ديگر همه چيز آرام شده، بار ديگر گناه             اّم٣٤.  و برق و تگرگ متوّقف شد و باران ديگر نباريد          
فرعون بار ديگر سختی نشان داد و اجازه نداد که بنی اسرائيل              ٣٥.  کرد و او و درباريانش دل خود را سخت کردند            

 . از مصر بيرون روند

١٠  
 ملخها : هشتمين بال

يانش را سرسخت و سنگدل نموده ام تا اين              نزد فرعون برو، من فرعون و دربار           «:  خداوند به موسی فرمود     ١
تا آنچه را که من در مصر انجام دادم و نشانه هايی را که در ميان آنها به عمل                    ٢.  نشانه را در ميان ايشان انجام دهم       

و همٔه شما خواهيد دانست که من،   .  آوردم و حماقت مصريان را آشکار کردم برای فرزندان و نوه هايت تعريف کنی            
 » .ستمخداوند ه

تا کی می خواهی از    ':  خداوند خدای عبرانيان چنين می فرمايد     «:  پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و گفتند          ٣
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اگر از آزاد کردن آنها      ٤.  تواضع کردن در مقابل من خودداری کنی؟ قوم مرا آزاد کن تا بروند و مرا پرستش کنند                     
آنها آن قدر زياد هستند که تمام روی زمين را              ٥.   فرستاد خودداری کنی، من فردا ملخها را به سرزمين تو خواهم              

٦.  و آنچه را که از تگرگ باقيمانده و تمام درختهايی را که در مزارع هستند خواهند خورد                                 .  خواهند پوشانيد  

د هم آنها از هر آنچه آه نياکانت ديده ان. قصرهای تو و خانه های تمام درباريان و تمام مردمانت ُپر از ملخ خواهد شد         
 . آنها بعد از گفتن اين سخنان از نزد فرعون بيرون رفتند» '.بدتر خواهند بود

تا کی اين مرد بايد ما را زحمت بدهد؟ مردان بنی اسرائيل را آزاد کن تا بروند و                        «:  درباريان به فرعون گفتند    ٧
 » مگر نمی دانی که سرزمين مصر ويران شده است؟. خداوند خدای خود را پرستش کنند

برويد و خداوند خدای خود را          «:  پس موسی و هارون را به نزد فرعون بازگرداندند و فرعون به آنها گفت                       ٨
 » ولی بگوييد بدانم چه کسانی خواهند رفت؟. پرستش کنيد

همٔه ما به اّتفاق آودآان و پيران و پسران و دختران خود خواهيم رفت و گوسفندان و                     «:  موسی در جواب گفت   ٩
 » .زيرا که عيدی داريم که بايد به احترام خداوند برگزار کنيم. ن خود را هم خواهيم بردُبزها و گاوا

روشن ! به خداوند سوگند می خورم آه هرگز نخواهم گذاشت زنها و آودآان را هم با خود ببريد       «:  فرعون گفت ١٠
چون .  خداوند را پرستش کنند   فقط به مردها اجازه داده می شود که بروند و             ١١.  است آه نقشٔه شورش در سر داريد        

 . پس موسی و هارون را از نزد فرعون بيرون کردند» .شما همين را خواسته بوديد
دست خود را بر سرزمين مصر بلند کن تا ملخها بيايند و هر گياه سبزی را که روی           «:  خداوند به موسی فرمود   ١٢

ی عصای خود را بر سرزمين مصر بلند کرد و          موس١٣»  .زمين است و آنچه را که از تگرگ باقيمانده است بخورند           
به دستور خدا باد شديدی به مّدت يک شبانه روز از مشرق به طرف مصر وزيد و هنگام صبح باد شرقی ملخها را                         

ملخها تمام سرزمين مصر را پوشاندند و همه جا را ُپر کردند و آن قدر زياد بودند که کسی تا آن                              ١٤.  با خود آورد   
زمين از ملخها سياه شده بود و ملخها همٔه ميوه های                 ١٥.   نديده بود و بعد از آن هم نخواهد ديد                 وقت مانند آن را     

درختان و تمام گياهان سبز را که از تگرگ باقيمانده بود خوردند به طوری که هيچ برگی بر درخت و هيچ علف                             
 . سبزی در تمام سرزمين مصر نماند

. من به خداوند خدای شما و به شما گناه کرده ام          «:  رد و به آنها گفت    فرعون با شتاب موسی و هارون را صدا ک         ١٦
موسی از  ١٨»  .فقط اين دفعه گناه مرا ببخشيد و از خدای خود بخواهيد تا اين بالی مرگ آور را از من دور کند                            ١٧

.  تبديل کرد  خداوند آن باد شرقی را به يک باد شديد غربی           ١٩.  نزد فرعون بيرون رفت و به درگاه خداوند دعا کرد           
آن باد تمام ملخها را جمع کرد و همه را به دريای سرخ ريخت به طوری که در سراسر مصر حّتی يک ملخ هم                                 

 . اّما خداوند دل فرعون را سخت کرد و فرعون بنی اسرائيل را آزاد نکرد٢٠. باقی نماند

 تاريکی : نهمين بال
ند کن تا تاريکی غليظی که بتوان احساس کرد                 دست خود را به طرف آسمان بل            «:  خداوند به موسی گفت      ٢١

موسی دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و تاريکی غليظی به مّدت سه روز                   ٢٢»  .سرزمين مصر را فرا بگيرد    
مصری ها نمی توانستند يکديگر را ببينند و در آن سه روز هيچ کس از خانه اش                     ٢٣.  تمام سرزمين مصر را گرفت      

 . که بنی اسرائيل زندگی می کردند روشن بودبيرون نيامد ولی جايی 
همگی شما با زنها و فرزندان خود برويد و خداوند را پرستش             «:  فرعون موسی و هارون را صدا کرد و گفت         ٢٤
 » .اّما گّله های گوسفند و ُبز و گاو شما در همين جا بمانند. کنيد
ی سوختنی برای ما مهّيا کنی تا برای خداوند              پس تو بايد گاو و گوسفند برای قربانی و قربان               «:  موسی گفت ٢٥

ولی ما گّله های خود را با خود خواهيم برد و حّتی يکی از آنها را هم جا نخواهيم                                 ٢٦.  خدای خود، قربانی کنيم     
ما بايد حيوانی را که برای پرستش نمودن خداوند خدای خود الزم داريم، خودمان انتخاب کنيم و تا به آنجا                      .  گذاشت
 » .نمی دانيم کدام يک از حيوانات خود را بايد برای خداوند قربانی کنيمنرسيم، 

از پيش چشم من    «:  فرعون به موسی گفت   ٢٨.  ولی خداوند فرعون را سختدل کرد و او اجازه نداد که آنها بروند            ٢٧
 » .دور شو و سعی کن که ديگر مرا نبينی زيرا روزی که مرا ببينی کشته خواهی شد

 » .يار خوب، ديگر مرا نخواهی ديدبس«: موسی گفت٢٩

١١  
 مرگ نخستزادگان : آخرين بال

بعد از آن او    .  فقط يک بالی ديگر بر سر فرعون و مردم او خواهم آورد              «:  بعد از آن خداوند به موسی فرمود        ١
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ئيل بگو که   حاال به تمام بنی اسرا    ٢.  در حقيقت او همٔه شما را از اينجا بيرون خواهد کرد              .  شما را آزاد خواهد کرد     
خداوند بنی اسرائيل را در نظر     ٣»  .هرکس چه زن و چه مرد از همسائه مصری خود زينت آالت طال و نقره بخواهد               

 . مصريان عزيز گردانيد و موسی در نظر بزرگان و مردم مصر َمرد بزرگ و برجسته ای بود
و هر نخستزادٔه مصری که      ٥هم آمد   در نيمه های شب به مصر خوا      ':  خداوند می فرمايد «:  موسی به فرعون گفت   ٤

چه نخستزادٔه فرعون که جانشين اوست و چه نخستزادٔه کنيزی که پشت دستاس نشسته است                  .  پسر باشد خواهد مرد   
چنان سر و صدای گريه و شيونی در تمام مصر به راه خواهد افتاد که     ٦.  و چه نخستزادٔه حيوانات، همه خواهند مرد      

اّما در ميان بنی اسرائيل حّتی سگی هم به طرف آنها و يا حيوانات آنها                       ٧.  نخواهد شد هرگز شنيده نشده و شنيده          
موسی بدين گونه  ٨»  '.آنگاه خواهيد دانست که خداوند بين مصری ها و بنی اسرائيل فرق می گذارد          .  پارس نخواهد کرد  

ر مقابل من تعظيم خواهند کرد و         آن وقت همٔه  درباريانت، پيش من خواهند آمد و د            «:  سخنان خود را به پايان برد       
سپس موسی   »  .التماس خواهند نمود تا من و تمام قوم من از اينجا بيرون برويم و بعد از آن من خواهم رفت                                      

 . درحالی که بشّدت خشمگين بود، از نزد فرعون بيرون رفت
بيشتری در سرزمين   فرعون به سخنان شما گوش نخواهند داد تا من کارهای عجيب              «:  خداوند به موسی فرمود   ٩

موسی و هارون تمام اين کارهای عجيب را در مقابل فرعون انجام دادند، اّما خداوند دل                  ١٠»  .مصر به عمل بياورم   
 . فرعون را سخت کرد و او بنی اسرائيل را آزاد نکرد

١٢  
 عيد فطير 

به تمام جماعت اسرائيل    ٣  .اين ماه برای شما ماه اول سال باشد         «٢:  خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود         ١
اگر خانواده ای کم جمعّيت است      ٤.  هرکس در روز دهم اين ماه، بايد بّره يا ُبزغاله ای برای خانوادٔه خود بگيرد               :  بگو

و يک حيوان برای آنان زياد است، حيوان را با همسائه مجاور خود تقسيم کند و هر يک مقداری را که برای افراد                         
آن را تا عصر     ٦.  بايد بّره يا ُبز يک سالٔه نر و سالم از ميان گّلٔه خود انتخاب کنيد                   ٥.  بردارندخانواده اش الزم است     

سپس ٧.  تمام جماعت بنی اسرائيل بّره های خود را در همان روز قربانی کنند               .  روز چهاردهم همين ماه نگاه داريد       
 ای که حيوان قرار است در آن خورده          مقداری از خون آن را برداريد و بر دو طرف چهارچوب و باالی در خانه                   

اين ٩.  در همان شب، تمام گوشتها را کباب کرده با نان بدون خميرمايه و سبزيجات تلخ بخوريد                            ٨.  شود، بپاشيد 
١٠.  گوشت را نپخته و يا آب پز نخوريد بلکه تمام آن را، حّتی کّله و پاچه و روده های آن را هم روی آتش کباب کنيد                        

موقع خوردن آن   ١١.  ا تا صبح نگاه نداريد و اگر چيزی از آن باقی ماند آن را با آتش بسوزانيد                     هيچ چيزی از آن ر     
کمربند خود را ببنديد، نعلين خود را به پا کنيد، عصای خود را به دست بگيريد و آن را با عجله بخوريد، چونکه                               

 . عيد فصح خداوند است
. زاده های مصری چه انسان و چه حيوان همه را می کشم            در آن شب من از مصر عبور می کنم و تمام نخست              «١٢

خونی که بر دو طرف چهارچوب و بر سر در               ١٣.  من، خداوند هستم و بر تمام خدايان مصر داوری خواهم کرد                
خانٔه شما پاشيده شده است، نشانه ای است که شما در آنجا زندگی می کنيد و چون آن نشانه را ببينم، از آن عبور                                  

شما بايد آن روز را هميشه           ١٤.  قتی که مصريان را هالک می کنم، به شما هيچ آسيبی نخواهد رسيد                     می کنم و و    
به خاطر داشته باشيد و آن را به عنوان عيد خداوند هميشه جشن بگيريد تا کاری را که من برای شما کرده ام، به ياد                          

 » .ز نسل آن را نگاه داريداين عيد در بين شما يک رسم هميشگی باشد و نسل بعد ا. داشته باشيد

 جشن نان فطير 
در همان روز اول، تمام خميرمايه را از خانٔه             .  مّدت هفت روز نان بدون خميرمايه بخوريد         «:  خداوند فرمود ١٥

روز اول و    ١٦.  اگر کسی در اين هفت روز نان خميرمايه دار بخورد بايد از قوم من جدا شود                        .  خود دور بريزيد   
فقط می توانيد غذای    .  در اين روزها هيچ کاری نبايد بکنيد           .  بايد برای عبادت گردهم آييد       همچنين در روز هفتم        

شما بايد عيد فطير را نگاه داريد زيرا در چنين روزی بود که طايفه های شما را از                    ١٧.  هرکس را برايش آماده کنيد    
از عصر روز چهاردهم ماه اول      ١٨.  دبنابراين شما در تمام نسلهای خود اين عيد را جشن بگيري          .  مصر بيرون آوردم  

برای هفت روز نبايد خميرمايه در           ١٩.  تا عصر روز بيست و يکم، شما نبايد نانی که خميرمايه دارد بخوريد                          
خانه های شما پيدا شود و اگر کسی در اين مّدت چيزی با خميرمايه بخورد چه غريب و چه اهل آنجا، بايد از قوم                               

 » .خميرمايه داشته باشد نخوريد، بلکه فقط فطير بخوريدهيچ چيزی که ٢٠. من جدا شود

 اولين عيد فصح 
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هر کدام از شما بّره يا ُبزغاله ای مناسب خانوادٔه        «:  موسی تمام رهبران قوم اسرائيل را صدا کرد و به آنها گفت            ٢١
ر خون حيوان که در      يک دسته زوفا برداريد و آن را د          ٢٢.  خود انتخاب کنيد و آن را برای عيد فصح قربانی کنيد              

سپس آن را به سر در و دو طرف چهارچوب خانه های خود بماليد و هيچ يک از شما                         .  تشت ريخته شده فرو کنيد      
چون خداوند از مصر عبور می کند تا مصری ها را بکشد، وقتی خون را بر                   ٢٣.  نبايد تا صبح از خانه بيرون بيايد        

، از آن رد می شود و اجازه نمی دهد که فرشتٔه مرگ به خانه های               سر در و دو طرف چهارچوب خانه های شما ببيند         
و وقتی به   ٢٥.  شما و فرزندان شما بايد اين قانون را برای هميشه حفظ کنيد              ٢٤.  شما داخل شود و شما را هالک کند         

ن شما بپرسند   وقتی فرزندا ٢٦.  سرزمينی که خداوند به شما وعده داده است وارد شديد، آنگاه اين مراسم را بجا آوريد               
زيرا او از خانه های     .  پاسخ خواهيد داد، اين قربانی فصح برای تكريم خداوند است            ٢٧که معنی اين مراسم چيست؟        

 » .بنی اسرائيل در مصر رد شد و مصری ها را هالک کرد ولی از ما گذشت
اوند توسط موسی و هارون سپس رفتند و آنچه را که خد      ٢٨.  پس بنی اسرائيل زانو زدند و خداوند را پرستش کردند        

 . دستور داده بود انجام دادند

 مرگ نخستزاده ها 
در نيمه های شب خداوند تمام نخستزاده های مصری، از نخستزاده فرعون که بر تخت نشسته بود گرفته تا                               ٢٩

باريان و  در آن شب فرعون و در      ٣٠.  نخستزادٔه اسيری که در زندان بود و همچنين نخستزادٔه حيوانات را نيز کشت               
همٔه مصری ها بيدار شدند و گريه و زاری و شيون عظيمی  در مصر برپا شد، زيرا خانه ای نبود که پسر مرده ای                           

از سرزمين من بيرون    «:  در همان شب فرعون، موسی و هارون را به حضور طلبيد و به آنها گفت               ٣١.  در آن نباشد  
. شويد و همان طوری که می خواستيد خداوند را پرستش کنيد          شما و تمامی  قوم اسرائيل از آشور من خارج             .  برويد

 » .به جهت برآت من هم دعا کنيد. چنانکه گفتيد گّله ها و رمه های خود را برداريد و برويد٣٢
چون می گفتند اگر شما    .  مصری ها، اصرار می کردند که بنی اسرائيل هرچه زودتر سرزمين آنها را ترک کنند              ٣٣

بنابراين بنی اسرائيل آردهايی را که خمير کرده بودند ولی هنوز ور نيامده                 ٣٤.   ما خواهيم مرد    از اينجا نرويد همهٔ    
بنی اسرائيل همان طوری  ٣٥.  بود و تغارهای خمير را برداشتند و آنها را در پارچه ای پيچيدند و بردوش خود گذاشتند                

خداوند بنی اسرائيل را   ٣٦.  و لباس گرفته بودند   که موسی به ايشان فرموده بود، از مصری ها زينت آالت طال و نقره               
به اين ترتيب بنی اسرائيل اموال          .  در نظر مصری ها عزيز گردانيده بود و هرچه می خواستند به آنها می دادند                         

 . مصری ها را با خود بردند

 خروج از مصر 
 بود، پياده از رعمسيس به سّکوت بنی اسرائيل که تعداد آنها به غيراز زنها و بّچه ها در حدود ششصد هزار مرد   ٣٧

آنها از خمير ور    ٣٩.  همچنين عّدٔه زيادی از اقوام ديگر با گوسفندان، ُبزها و گاوان خود با آنها رفتند                 ٣٨.  کوچ کردند 
زيرا که با عجله از مصر بيرون آمده بودند و فرصت               .  نيامده ای که از مصر با خود آورده بودند نان فطير پختند              

بنی اسرائيل مّدت چهارصد و سی سال در مصر زندگی کرده           ٤٠.  ه نان بپزند و يا توشٔه راه آماده کنند         نکرده بودند ک  
٤٢.  در آن روزی آه چهارصد و سی سال به پايان رسيد، تمام طايفه های قوم خداوند از مصر بيرون رفتند                   ٤١.  بودند

ين مصر بيرون آورد و اين همان شب است           در اين شب بود که خداوند از آنها پاسداری کرده، ايشان را از سرزم                 
 . که برای خداوند وقف شد تا بنی اسرائيل در تمام دوره ها و نسلهای خود در آن شب به ياد خداوند باشند

 مقّررات عيد فصح 
. هيچ بيگانه ای نبايد از غذای فصح بخورد        :  اين مقّررات عيد فصح است     «:  خداوند به موسی و هارون فرمود       ٤٣
غريب يا کارگر روزمزد    ٤٥.   غالمی که شما خريده ايد اگر ابتدا او را ختنه کرده ايد، می تواند از آن بخورد                 اّما هر ٤٤

تمام آن غذا بايد در خانه ای که تهّيه شده است خورده شود، چيزی از آن نبايد بيرون برده شود و                           ٤٦.  از آن نخورد  
کسی که ختنه نشده از آن     ٤٨.  رائيل اين عيد را نگاهدارند    تمام جماعت اس  ٤٧.  هيچ يک از استخوانهای آن شکسته نشود     

اّما اگر غريبه ای در بين شما باشد و بخواهد اين عيد را برای تكريم خداوند نگاه دارد، اول بايد تمام مردان                        .  نخورد
ن مقّررات برای   اي٤٩.  بعد از آن او مانند اهالی آنجا خواهد بود          .  اهل خانه اش ختنه شوند و بعد آن عيد را نگاهدارد            

تمام بنی اسرائيل اطاعت   ٥٠»  .کسی که اصًال اسرائيلی  است و يا غريبی که در ميان شما ساکن شده است يکی است                    
در آن روز خداوند بنی اسرائيل و تمام         ٥١.  کردند و آنچه را که خداوند به موسی و هارون فرموده بود، انجام دادند                  

 . طايفه های آنها را از مصر بيرون آورد

١٣  
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 وقف نخستزادگان 
زيرا هر نخستزادٔه مذکری که در        .  تمام نخستزاده های مذکر را برای من وقف کن          «٢:  خداوند به موسی فرمود    ١

 » .ميان اسرائيل متوّلد شود، چه انسان و چه حيوان، از آن من است

 عيد فطير 
يرون آمديد، يعنی از جايی که در آن        اين روز را به خاطر بسپاريد، روزی که از مصر ب          «:  موسی به مردم گفت   ٣

نانی که خميرمايه دارد     .  اين روزی است که خداوند شما را با دست نيرومند خود بيرون آورد                .  برده و غالم بوديد    
خداوند به اجداد شما وعده داده است که سرزمين           ٥.  شما در اين روز اول ماه ابيب از مصر بيرون آمديد             ٤.  نخوريد

وقتی که او شما را به آن سرزمين غنی و حاصلخيز             .   اموريان، حويان و يبوسيان را به شما بدهد           کنعانيان، ِحّتيان، 
هفت روز نان فطير بخوريد و روز هفتم را           ٦.  می آورد، شما بايد در اولين روز هر سال اين روز را جشن بگيريد               

يا نان خميرمايه دار نزد شما و در         هفت روز نان فطير بخوريد و هيچ خميرمايه            ٧.  به احترام خداوند جشن بگيريد     
وقتی اين مراسم را بجا می آوريد، برای پسران خود تعريف کنيد که همٔه اينها به خاطر                 ٨.  تمامی  سرزمين شما نباشد   

اين مراسم برای شما مانند نشانه ای بر          ٩.  کاری است که خداوند هنگامی که از مصر بيرون می آمديد کرده است                  
زيرا خداوند شما را با قدرت        .  يشانيتان باشد تا هميشه قوانين خداوند را در نظر داشته  باشيد              دست و يادگاری بر پ     

 . اين عيد را هر سال در موقع خودش جشن بگيريد١٠. عظيم خود از مصر بيرون آورد

 نخستزاده 
شما بايد تمام   ١٢قع  در آن مو  .  خداوند چنانکه به اجداد شما وعده داده بود، شما را به سرزمين کنعان می برد                   «١١

١٣. همچنين تمام نخستزاده های نرينٔه حيوانات شما از آن خداوند است   .  نخستزادگان مذکر را برای خداوند وقف کنيد      

ولی به جای    .  ولی به جای نخستزادٔه االغ يک بّره تقديم کن و اگر نخواستی بّره تقديم کنی، گردن او را بشکن                                
خداوند ما را با     ':  ر آينده، وقتی پسران تو بپرسند که معنی اين کار چيست؟ بگو                 د١٤.  نخستزادٔه پسرت فديه ای بده    

چون فرعون سرسختی کرد و          ١٥.  دست نيرومند خود از مصر جايی که در آن بندگی می کرديم، بيرون آورد                          
به .  تنخواست ما را آزاد کند، خداوند تمام نخستزاده های مذکر را چه انسان و چه حيوان در سرزمين مصر کش                            

ولی به جای پسران       .  همين دليل است که ما تمام نخستزاده های نرينٔه حيوانات را برای خداوند قربانی می کنيم                           
اين مراسم برای تو مانند نشانه ای بر دستت و يادگاری در مقابل چشمانت بر پيشانيت                        ١٦.  نخستزاده فديه می دهيم   

 » '. بيرون آوردباشد که خداوند با قدرت خود ما را از سرزمين مصر

 ستون ابر و ستون آتش 
وقتی فرعون بنی اسرائيل را آزاد کرد، خدا آنها را از راه سرزمين فلسطين نبرد، هرچند که آن آوتاه ترين راه                       ١٧
پس آنها را   ١٨.  زيرا خدا فرمود مبادا وقتی که ببينند مجبور هستند جنگ کنند، پشيمان شوند و به مصر برگردند                 .  بود

 . بنابراين بنی اسرائيل مسّلح شدند و از مصر بيرون آمدند. راهای اطراف دريای سرخ برداز راه صح
موسی استخوانهای يوسف را با خود برداشت، چونکه يوسف بنی اسرائيل را قسم داده بود که وقتی خدا شما را                     ١٩

 . از اينجا آزاد کرد، استخوانهای مرا هم با خودتان از اينجا ببريد
خداوند روزها در يک ستون ابر        ٢١.  يل از سّکوت کوچ کردند و در ايتام در کنار صحرا اردو زدند                 بنی اسرائ٢٠

در جلوی آنها می رفت تا راه را به آنها نشان دهد و شبها در يک ستون آتش تا راه آنها را روشن کند تا آنها بتوانند                              
 . در جلوی آنها بودهميشه، روزها ستون ابر و شبها ستون آتش ٢٢. شب و روز راه بروند

١٤  
 عبور از دريای سرخ 

به بنی اسرائيل بگو، برگرديد و در مقابل پی حيروت که بين ميگدال و دريای سرخ و  «٢:  خداوند به موسی فرمود   ١
فرعون فکر می کند که بنی اسرائيل در بيابان سرگردان شده اند و صحرا آنها               ٣.  نزديک بعل صفون است اردو بزنيد     

آنگاه جالل خود را بر        .  من فرعون را سنگدل می کنم و او شما را تعقيب خواهد کرد                   ٤.  رده است را محاصره ک   
بنی اسرائيل همان طوری که   »  .فرعون و بر لشکريان او آشکار خواهم کرد تا مصريان بدانند که من، خداوند هستم                 

 . خداوند به آنها دستور داده بود عمل آردند
اين چه  «:  بنی اسرائيل فرار کرده اند، او و درباريانش پشيمان شدند و با خود گفتند            وقتی به فرعون خبر دادند که       ٥
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پس پادشاه ارابٔه جنگی و لشکريان خود را با         ٧-٦»  کاری بود که ما کرديم و اين قوم را از بردگی خود آزاد ساختيم؟              
٨.  نها سوار شده بودند حاضر کرد       ششصد عدد از بهترين اّرابه ها و تمام اّرابه های مصری که سرداران بر همٔه آ                  

خداوند، دل فرعون و درباريان او را سخت گردانيد و فرعون به تعقيب بنی اسرائيل که جسورانه از مصر بيرون                         
لشکريان مصر با تمام اسبان و اّرابه های فرعون و سواران به دنبال بنی اسرائيل رفتند و در                      ٩.  رفته بودند پرداخت 

 .  جايی که اردو زده بودند، به آنها رسيدندپی  حيروت و بعل صفون،
آنها ١١.  وقتی بنی اسرائيل ديدند که فرعون و لشکريانش به دنبال آنها می آيند ترسيدند و نزد خداوند فرياد کردند                  ١٠

ز آيا در مصر قبر نبود که ما را به اين بيابان آوردی تا اينجا بميريم؟ ببين با بيرون آوردن ما ا                            «:  به موسی گفتند  
آيا قبل از اينکه از مصر بيرون بياييم به تو نگفتيم که بگذار در اينجا بمانيم و مصری ها را                     ١٢مصر چه آار آردی؟    

 » .خدمت کنيم؟ زيرا بهتر است در آنجا برده باشيم تا اينکه اينجا در بيابان بميريم
شما هرگز  .  رای نجات شما چه می کند    بايستيد و ببينيد که خداوند امروز ب      .  نترسيد«:  موسی در جواب آنها گفت    ١٣

 » .خداوند برای شما جنگ می کند و الزم نيست شما هيچ کاری بکنيد١٤. دوباره مصريان را نخواهيد ديد
تو هم عصايت را به دست      ١٦.  چرا نزد من فرياد می کنيد؟ به قوم بگو که پيش بروند           «:  خداوند به موسی فرمود   ١٥

ريا شکافته خواهد شد و بنی اسرائيل می توانند در وسط دريا از روی خشکی عبور                آب د .  بگير و با آن به دريا بزن       
پس از آن به وسيلٔه قدرتی که بر فرعون و               .  من دل مصريان را سخت می کنم تا آنها شما را تعقيب کنند                 ١٧.  کنند

 دادم مصريان خواهند    وقتی آنان را شكست   ١٨.  لشکريان او و اّرابه ها و سوارانش نشان می دهم، جالل خواهم يافت             
 » .دانست که من، خداوند هستم

ستون ابر هم   .  فرشتٔه خداوند که در جلوی اردوی بنی اسرائيل حرکت می کرد، رفت و در پشت سر آنها ايستاد                  ١٩
ستون ابر برای مصری ها .  بين لشکريان مصر و اردوی بنی اسرائيل ايستاد      ٢٠از جلوی ايشان رفت و در عقب آنها،         

بنابراين لشکريان آنها نتوانستند به يکديگر       .   شب به وجود آورد ولی به قوم اسرائيل روشنايی می بخشيد              تاريکی و 
 . نزديک شوند

موسی دست خود را به طرف دريا بلند کرد و خداوند به وسيلٔه يک باد شديد شرقی که در تمام شب می وزيد                             ٢١
ائيل در ميان دريا از روی خشکی عبور کردند و آبها در دو             و بنی اسر ٢٢آب شکافته شد    .  آبهای دريا را به عقب برد     
مصری ها از عقب آنها رفتند و با تمام اسبان، اّرابه ها و سواران آنها به وسط دريا                         ٢٣.  طرف آنها ديوار شده بود      

رخ چ٢٥.  در وقت سحر خداوند از ميان ستون آتش و ابر بر مصريان نگاه کرد و آنها را وحشت زده نمود                       ٢٤.  آمدند
خداوند برای بنی اسرائيل بضد ما     «:  مصريان گفتند .  اّرابه های آنها گير کرد و آنها به سختی می توانستند حرکت کنند          

 » .بياييد از اينجا برگرديم. می جنگند
دست خود را به طرف دريا بلند کن تا آبها بر روی مصريان و اّرابه ها و سواران                      «:  خداوند به موسی فرمود    ٢٦

. موسی دست خود را به طرف دريا بلند کرد و در طلوع صبح آب دريا به حالت اول خود برگشت                    ٢٧»  .ددآنها برگر 
آبها برگشتند و اّرابه ها و سواران      ٢٨.  مصريان کوشش می کردند فرار کنند ولی خداوند آنها را به وسط دريا انداخت              

ا غرق شدند، به طوری که يكی از آنها هم باقی               آنها و لشکريان مصر که به دنبال بنی اسرائيل آمده بودند، در دري               
 . اّما بنی اسرائيل در وسط دريا از روی زمين خشک عبور کردند و آبها در دو طرف آنها مانند ديوار بود٢٩. نماند
در آن روز خداوند بنی اسرائيل را از دست مصری ها نجات داد و بنی اسرائيل جنازٔه مصری ها را در کنار                             ٣٠

وقتی بنی اسرائيل قدرت عظيم خداوند را ديدند که چطور مصريان را شکست داد، از خداوند                ٣١.  ه کردند دريا مشاهد 
 . ترسيده و به او و به خادم او موسی ايمان آوردند

١٥  
 سرود موسی 

 : سپس موسی و بنی اسرائيل اين سرود را برای خداوند سراييدند١
 .  پيروز شده استخداوند را می سرايم، چون او با شکوه و جالل«

 او اسبها و سوارانش را به دريا انداخت 
 . خداوند قدرت من و سرود من است٢

 اوست که مرا نجات داده است 
 او خدای من است، او را سپاس خواهم گفت 

 . خدای پدر من است، بزرگی او را خواهم سراييد
 . خداوند مرد جنگی است٣
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 نام او خداوند است 
 

 . ر فرعون را به دريا انداختاّرابه ها و لشک«٤
 بهترين سرداران مصر را به دريای سرخ انداخت 

 دريای عميق آنها را پوشانيد ٥
 و آنها مثل سنگ به ته دريا رفتند 

 
 دست راست تو، ای خداوند، با قدرت سرافراز گرديد «٦

 و دشمن را تکه تکه کرد 
 . با کثرت جالل خود، دشمنانت را نابود کردی٧

  را فرستادی و آنها را مثل خاشاک سوزاندی خشم خود
 به دريا دميدی و آبها باال آمدند ٨

 و مثل ديوار ايستادند 
 . و اعماق دريا منجمد گرديد

 . آنها را تعقيب می کنم و می گيرم': دشمن گفت٩
 . دارايی آنها را تقسيم می کنم و هرچه می خواهم برمی دارم

 ' .د همٔه آنها را نابود می کنمشمشير خود را می کشم و با دست خو
 . ولی يک نسيم از طرف تو آمد و مصريان را در دريا غرق کرد١٠

 . و مثل سرب به ته دريا رفتند
 

 ای خداوند، کدام يک از خدايان مثل تو هستند؟ «١١
 آيست مانند تو عجيب در قّدوسّيت؟ 

 و چه کسی می تواند مانند تو معجزات و کارهای عجيب بکند؟ 
 تو دست راست خود را دراز کردی ١٢

 . و زمين، دشمنان ما را فرو برد
 از روی محّبت پايدار خود، قومی  را که نجات دادی، رهبری نمودی ١٣

 . و در قدرت خود ايشان را به سوی مسکن مقّدس خود هدايت کردی
 . اّمتها شنيدند و نگران شدند١٤

 . فلسطينی ها از ترس به لرزه افتادند
 . ران َادوم متحّير شدندو رهب١٥

 . قدرتمندان موآب بر خود لرزيدند
 . و مردم کنعان برافروخته شدند

 . ترس و وحشت آنها را فرو گرفت١٦
 آنها قدرت تو را ديدند، 

 . و از ترس بی حرکت ماندند
 . تا اينکه قوم تو، قومی  که تو ای خداوند از بردگی آزاد کردی، عبور کنند

 هی آورد و در کوه خود غرس خواهی کرد تو ايشان را خوا١٧
 . در مکانی که تو ای خداوند برای خود انتخاب کرده ای
 . يعنی در مکان مقّدسی که خودت آن را بنا نموده ای

 » .تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد١٨

 سرود مريم 
ی اّرابه های مصريان با اسبان و              بنی اسرائيل در ميان دريا از روی زمين خشک عبور کردند، اّما وقت                            ١٩

 . سوارانشان به دريا رفتند، خداوند آبها را برگردانيد و آنها را غرق کرد
مريم، که نبّيه و خواهر هارون بود دف خود را برداشت و تمام زنها به دنبال او دفهای خود را برداشته                                        ٢٠

 : مريم اين سرود را برای آنها خواند٢١. رقص کنان بيرون آمدند
 . برای خداوند بسراييد زيرا که با جالل پيروز شده است«

 » .او اسبها و سوارانش را به دريا انداخت
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 آب تلخ 
آنها مّدت سه روز در بيابان       .  سپس موسی بنی اسرائيل را از دريای سرخ حرکت داد و به صحرای شور برد                  ٢٢

ی آب آنجا به قدری تلخ بود که نمی توانستند از             پس از آن به ماره رسيدند ول        ٢٣.  حرکت کردند ولی آب پيدا نکردند       
چه بايد  «:  پس مردم نزد موسی شکايت کردند و گفتند        ٢٤.  به همين دليل بود که آنجا ماره ناميده شده بود           .  آن بنوشند 
او آن را برداشت و      .  موسی نزد خداوند دعا کرد و التماس نمود و خداوند قطعه چوبی به او نشان داد                    ٢٥»  بنوشيم؟

 . آب انداخت و آب شيرين شدبه 
خداوند ٢٦.  در آنجا خداوند قانونی برای آنها معّين نمود تا مطابق آن زندگی کنند و آنها را در آنجا امتحان کرد                             

اگر از من اطاعت کنيد و هرچه را که در نظر من درست است بجا بياوريد و اوامر مرا نگاه داريد، من                           «:  فرمود
همان کسی که  .  من، خداوند هستم  .  يی که بر مصريان فرستادم، مجازات نخواهم کرد         شما را با هيچ يک از مرضها       

 » .شما را شفا می دهد
آنها در آنجا در کنار آب اردو           .  در آنجا دوازده چشمٔه آب و هفتاد درخت خرما بود               .  روز بعد به ايليم آمدند      ٢٧
 . زدند

١٦  
 َمّنا و بلدرچين 

 کوچ کردند و در روز پانزدهم ماه دوم بعد از اينکه از مصر خارج شدند، به                     تمام جماعت بنی اسرائيل از ايليم     ١
و ٣آنجا، در آن بيابان، همگی نزد موسی و هارون شکايت کردند               ٢.  صحرای سين که بين ايليم و سيناست، رسيدند         

های گوشت  زيرا در آنجا می توانستيم در کنار ديگ           .  ای کاش خداوند ما را در سرزمين مصر می کشت              «:  گفتند
 » .اّما تو ما را به اين بيابان آورده ای تا از گرسنگی بميريم. بنشينيم و غذای سيری بخوريم

مردم بايد هر روز     .  من برای همٔه شما از آسمان مثل باران غذا خواهم ريخت               «:  پس خداوند به موسی فرمود      ٤
اين ترتيب من می توانم ايشان را امتحان کنم که           به  .  بيرون بروند و به اندازٔه احتياج آن روز از آن جمع آوری کنند              

 » .آنچه در روز ششم جمع می کنند، دو برابر روزهای قبل خواهد بود٥. آيا دستورات مرا انجام می دهند، يا خير
شما امشب خواهيد دانست کسی که شما را از سرزمين                 «:  پس موسی و هارون به تمام مردم اسرائيل گفتند                ٦

خداوند شکايتهای شما را که       .  هنگام صبح جالل خداوند را خواهيد ديد         ٧.  است، خداوند است   مصر، بيرون آورده     
خداوند، «:  سپس موسی گفت  ٨»  زيرا ما چه کسی هستيم که شما از ما شکايت کنيد؟            .  برضد او کرده ايد، شنيده است    

، زيرا خداوند شکايتهايی را که       غروبها گوشت و صبح ها نان به هر اندازه ای که بتوانيد بخوريد به شما خواهد داد                   
 » .وقتی شما برضد ما شكايت می آنيد در واقع برضد خداوند شكايت می آنيد. عليه او کرده ايد شنيده است

به تمام مردم بگو بيايند و در حضور خداوند بايستند، زيرا که او شکايتهای ايشان را                     «:  موسی به هارون گفت    ٩
 مردم صحبت کرد آنها به بيابان نگاه کردند و جالل خداوند را که در ابر ظاهر                    همين که هارون با   ١٠»  .شنيده است 

به آنها بگو غروبها گوشت و         .  من شکايتهای بنی اسرائيل را شنيدم      «١٢:  خداوند به موسی فرمود    ١١.  شده بود ديدند   
 » . می باشمصبح ها نان به هر اندازه ای که بخواهند، خواهند داشت تا بدانند من خداوند خدای ايشان

هنگام غروب دستٔه بزرگی از بلدرچين آمد و سرتاسر اردو گاه را پوشاندند و هنگام صبح شبنم گرداگرد                                   ١٣
چون شبنم بخار شد چيزهايی نازک و دانه دانه روی سطح بيابان را پوشانده بود که همانند                 ١٤.  اردو گاه را فرا گرفت   

: پس از يکديگر می پرسيدند      .   ديدند نمی دانستند که آنها چه هستند            وقتی بنی اسرائيل آنها را      ١٥.  شبنم لطيف بودند    
 » اينها چه هستند؟«

خداوند دستور داده است که هريک      ١٦.  اين نانی است که خداوند به شما داده است تا بخوريد          «:  موسی به آنها گفت   
 » .خانواده اش از اينها جمع کنداز شما به اندازٔه احتياج خود يعنی يک پيمانه دو ليتری برای هر نفر از اعضای 

وقتی آنها را وزن می کردند،        ١٨.  بعضی ها بيشتر و بعضی ها کمتر       .  بنی اسرائيل شروع کردند به جمع کردن         ١٧
کسانی که زياد جمع کرده بودند زياد نداشتند و آنهايی که کمتر جمع کرده بودند کم نداشتند، هرکس به همان اندازه ای   

اّما ٢٠»  .هيچ کس نبايد چيزی از آن را برای فردا نگاه دارد         «:  موسی به آنها گفت   ١٩.  کرده بود که احتياج داشت جمع     
ولی صبح روز بعد همٔه آنها کرم گذاشته و           .  بعضی ها به حرف موسی گوش ندادند و قسمتی از آن را نگاه داشتند                

 احتياجش جمع می کرد و وقتی        هرکس هر روز صبح به اندازهٔ       ٢١.  گنديده بود و موسی نسبت به آنها خشمگين شد            
 . خورشيد باال می آمد و گرم می شد آنچه که روی زمين باقيمانده بود آب می شد و از بين می رفت

. در روز ششم آنها دو برابر احتياج روزانه خود جمع می کردند يعنی هرکس به اندازٔه دو پيمانٔه چهار ليتری                         ٢٢
فردا، روز استراحت . اين دستور خداوند است«: موسی به آنها گفت٢٣. ندپس رهبران قوم آمدند و به موسی خبر داد      
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هرچه که باقی بماند    .  پس امروز هرچه می خواهيد با آتش بپزيد و هرچه می خواهيد با آب بپزيد            .  و روز مقّدس است   
ای فردا نگه داشتند، همان طور که موسی دستور داده بود، هرچه را باقيمانده بود بر٢٤»  .آن را برای فردا نگاه داريد     

اين را امروز بخوريد زيرا امروز سبت، روز خداوند و روز                  «:  موسی گفت ٢٥.  ولی نه کرم گذاشت و نه گنديد          
شما بايد شش روز غذا جمع آوری کنيد ولی در          ٢٦.  استراحت است و خارج از اردو  گاه هيچ غذايی پيدا نخواهيد کرد           

 » . بودروز هفتم که روز استراحت است غذا نخواهد
سپس خداوند به موسی    ٢٨.  در روز هفتم بعضی از مردم به بيابان رفتند تا غذا جمع کنند ولی چيزی پيدا نکردند                ٢٧
اين را به خاطر داشته  باشيد که من، خداوند، يک          ٢٩شما تا کی می خواهيد از دستورات من سرپيچی کنيد؟            «:  فرمود

ليل است که هميشه در روز ششم به اندازٔه دو روز به شما غذا                      روز برای استراحت به شما داده ام و به همين د               
بنابراين مردم در روز هفتم به       ٣٠»  پس در روز هفتم هرکس در جای خود بماند و از خيمه اش بيرون نيايد                .  می دهم

 . استراحت پرداختند
: موسی گفت ٣٢.  ند کلوچٔه عسلی بود   َمّنا شکل تخم گشنيز و مّزٔه آن مان        .  بنی اسرائيل اسم اين غذا را َمّنا گذاشتند       ٣١

خداوند دستور داده است که مقداری از َمّنا را نگه داريد تا نسلهای آيندٔه ما نانی را که خداوند پس از بيرون                                       «
به اندازٔه يک پيمانه دو        «:  موسی به هارون گفت     ٣٣»  .آوردن ما از سرزمين مصر، در بيابان به ما داد، ببينند                   

همان طوری ٣٤»  .ی بريز و آن به را حضور خداوند بگذار تا برای نسلهای آينده نگه داری شود                  ليتری، َمّنا در ظرف   
٣٥.  که خداوند به موسی دستور داده بود، هارون ظرف َمّنا را در مقابل صندوق پيمان گذاشت تا نگه داری شود                             

در آن زمان يک      (٣٦.  ن رسيدند بنی اسرائيل مّدت چهل سال َمّنا خوردند يعنی تا زمانی که به مرز سرزمين کنعا                      
 ). پيمانه دو ليتری يک دهم مقياس مورد استفاده برای اندازه گيری جامدات بود

١٧  
 جاری شدن آب از صخره 

 ) ١٣-١:٢٠اعداد (
آنها در رفيديم . تمام بنی اسرائيل از بيابان سين کوچ کردند و طبق دستور خداوند از جايی به جای ديگر می رفتند         ١

 » .به ما آب بده تا بنوشيم«: پس با اعتراض به موسی گفتند٢. د ولی در آنجا آب برای نوشيدن نداشتنداردو زدن
 » چرا اعتراض می کنيد؟ چرا خداوند را امتحان می کنيد؟«: موسی در جواب آنها گفت

بيرون آوردی تا   چرا ما را از مصر       «:  اّما مردم که خيلی تشنه بودند به شورش خود ادامه داده به موسی گفتند                ٣
 » ما و بّچه ها و گّله های ما را در اين بيابان از تشنگی هالک کنی؟

 » .با اين قوم چه کنم؟ چون نزديک است مرا سنگسار کنند«: موسی با التماس به خداوند عرض کرد٤
آن عصايی را . چند نفر از رهبران بنی اسرائيل را با خود بردار و پيشاپيش مردم برو   «:  خداوند به موسی فرمود   ٥

تو با عصايت به آن صخره      .  من بر روی صخره ای در کوه سينا می ايستم       ٦.  که با آن به رود نيل زدی به دست بگير         
پس موسی در حضور تمام رهبران اسرائيل اين کار را انجام » .بزن تا از آن صخره آب بيرون بيايد و مردم بنوشند   

 . داد
گذاشت زيرا بنی اسرائيل در آنجا اعتراض کردند و خداوند را امتحان                   موسی اسم آن محل را مساه و مريبا                ٧

 » آيا خداوند با ما هست يا نه؟«: نمودند چون گفتند

 جنگ با عماليق 
عّده ای از مردها را      «:  موسی به يوشع گفت     ٩.  عماليقی ها آمدند و در رفيديم با بنی اسرائيل به جنگ پرداختند               ٨

من روی قّلٔه کوه می ايستم و عصايی را که خداوند فرموده است به                    .  ليقی ها برو انتخاب کن و فردا به جنگ عما          
موسی و هارون و     .  يوشع هرچه موسی دستور داده بود انجام داد و به جنگ عماليقی ها رفت                   ١٠»  .دست می گيرم 

ئيل پيروز می شدند اّما    تا زمانی که موسی دستهای خود را باال نگه می داشت، بنی اسرا            ١١.  حور هم به قّلٔه کوه رفتند      
وقتی دستهای موسی خسته شد، هارون و        ١٢.  همين که موسی دستهايش را پايين می آورد عماليقی ها پيروز می شدند           

حور سنگی آوردند و موسی روی آن نشست و هارون و حور در دو طرف او ايستادند و دستهای او را باال نگه                                 
 . به اين ترتيب يوشع عماليقی ها را با شمشير شکست داد١٣.  بوددستهای موسی تا غروب آفتاب باال. داشتند
اين پيروزی را برای يادگار در کتاب بنويس و به يوشع بگو من حّتی ياد                 «:  بعد از آن خداوند به موسی فرمود       ١٤

» استخداوند پرچم من    «موسی قربانگاهی ساخت و آن را       ١٥»  .عماليقی ها را هم در زير آسمان از بين خواهم برد          
 » .پرچم خداوند برافراشته خواهد بود و خداوند تا ابد با عماليق جنگ خواهد کرد«: و گفت١٦. ناميد
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١٨  
 يترون به مالقات موسی می رود 

يترون، پدر زن موسی که کاهن مديان بود، آنچه را که خدا برای موسی و قوم اسرائيل انجام داده و آنها را از                             ١
پس يترون، صفوره زن موسی که او را نزد پدرش به خانه فرستاده بود                 ٣-٢.  ود شنيد سرزمين مصر بيرون آورده ب     

من در سرزمين بيگانه،    «موسی گفته  بود که     .  (و دو پسرش يعنی جرشوم و اليعزر را برداشت و به نزد موسی آمد              
مک کرد و نگذاشت    خدای پدرم به من ک    «:  بعد از آن گفته بود   ٤.  پس اسم پسر خود را جرشوم گذاشت      »  .غريب هستم 

يترون با زن موسی و دو پسر او به          ٥.)  بنابراين اسم پسر دوم خود را اليعزر گذاشت        »  .به دست فرعون کشته شوم    
يترون برای موسی پيغام فرستاد که ما به نزد تو                 ٦.  بيابانی آمد که موسی در آنجا در کوه مقّدس خيمه زده بود                    

آنها بعد از احوالپرسی به خيمٔه موسی       .  قابل او تعظيم کرد و او را بوسيد       موسی به استقبال او رفت و در م       ٧.  می آييم
. موسی برای يترون تعريف کرد که خدا برای نجات بنی اسرائيل چه به سر فرعون و اهالی مصر آورد                            ٨.  رفتند

. اده است همچنين تعريف کرد که چطور آنها در بين راه در سختی و زحمت بودند و خداوند چگونه آنها را نجات د                       
سپاس بر خداوندی که شما را از دست فرعون و مردم مصر            «:  و گفت ١٠يترون وقتی ماجرا را شنيد خوشحال شد        ٩

حاال می دانم که خداوند از همٔه خدايان بزرگتر         ١١.  شکر بر خداوندی که قوم خود را از بردگی آزاد کرد            .  نجات داد 
بعد از  ١٢»  .مصريان با بنی اسرائيل با ظلم و ستم رفتار می کردند         است زيرا خداوند اين کار را موقعی انجام داد که             

بعد از آن هارون و      .  آن يترون قربانی سوختنی آورد تا سوخته شود و نيز قربانی های ديگر تا به خداوند تقديم کند                     
 . تمام رهبران اسرائيل رفتند تا به اّتفاق يترون پدر زن موسی در حضور خداوند با هم غذا بخورند

 انتخاب داوران 
 ) ١٨-٩:١تثنيه (

وقتی ١٤.  روز بعد موسی برای رسيدگی به شکايات مردم در بين آنها حاضر شد و از صبح تا شب مشغول بود                     ١٣
اين چه کاری است که تو برای مردم انجام          «:  يترون تمام کارهايی را که موسی انجام می داد ديد، از موسی پرسيد               

را به تنهايی انجام می دهی و مردم از صبح تا شب اينجا منتظر می ايستند تا با تو                              می دهی؟ چرا همٔه اين کارها        
 » مشورت کنند؟

. من بايد اين کار را انجام دهم، چون مردم پيش من می آيند تا بدانند ارادٔه خدا چيست                    «:  موسی در جواب گفت   ١٥
خيص می دهم که حق با چه کسی است و               هروقت دو نفر با هم اختالف داشته  باشند پيش من می آيند و من تش                       ١٦

 » .قوانين و دستورات خدا را برای آنها شرح می دهم
چون اين کار   .  تو با اين کار هم خودت و هم مردم را خسته می کنی              ١٨!  تو کار درستی نمی کنی   «:  يترون گفت ١٧

اين درست  .  تو خواهد بود  حاال من به تو نصيحت خوبی می کنم و خدا با               ١٩.  به تنهايی برای تو خيلی دشوار است        
تو بايد اوامر خدا را به آنها تعليم        ٢٠.  است که تو قوم را به حضور خدا ببری و اختالفات آنها را به خدا عرض کنی                  

اّما عالوه بر اين تو بايد مردان قابل و کاردان            ٢١.  دهی و برای آنها شرح دهی که زندگی و رفتار آنها چگونه باشد               
ند و رشوه نگيرند از ميان مردم انتخاب کنی تا رهبر گروههای هزار نفری، صد نفری،                      که خدا ترس و امين باش       

آنها می توانند تمام کارهای مشکل را نزد تو             .  آنها هميشه بين مردم داوری کنند        ٢٢.  پنجاه نفری و ده نفری باشند         
می کنند و بار تو سبک تر و       آنها با اين کار به تو کمک         .  بياورند ولی کارهای کوچک را خودشان حل و فصل کنند           

اگر اين کار را طبق خواست خدا انجام دهی، هم خودت را زياد خسته نمی کنی و هم                        ٢٣.  کار تو راحت تر می شود    
 » .مردم اختالفاتشان زودتر حل می شود و به سر کار خود می روند

نی اسرائيل انتخاب کرد و آنها      و مردان قابلی از بين تمام ب       ٢٥موسی نصيحت پدر زن خود يترون را قبول کرد            ٢٤
آنها هميشه بين مردم      ٢٦.  را به رهبری گروههای هزار نفری، صد نفری، پنجاه نفری و ده نفری منصوب کرد                         

 . ولی کارهای کوچک تر را خودشان حل و فصل می کردند. داوری کرده و کارهای مشکل را نزد موسی می آوردند
 . ن خداحافظی کرد و يترون به محل خود برگشتبعد از آن موسی با پدر زن خود، يترو٢٧

١٩  
 بنی اسرائيل در کوه سينا 

بنی اسرائيل از رفيديم حرکت کرده و در روز اول ماه سوم بعد از بيرون آمدن از مصر، به صحرای سينا                               ٢-١
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 . موسی به باالی کوه رفت تا با خدا مالقات آند٣. رسيدند و در دامنٔه کوه سينا اردو زدند
شما ديديد که   «٤:  ند از ميان کوه با موسی صحبت کرد و فرمود به  بنی اسرائيل يعنی به فرزندان يعقوب بگو                  خداو

من، خداوند، با مصريان چه کردم و چطور مثل عقابی که جوجه های خود را روی بالهای خود می برد، شما را نزد                      
زيرا تمام  .  داريد، شما قوم برگزيدٔه من خواهيد بود       حاال اگر شما از من اطاعت کنيد و پيمان مرا نگه              ٥.  خود آوردم 

موسی از کوه پايين رفت و تمام       ٧»  .ولی شما برای من اّمت مقّدس و خادمان من خواهيد بود          ٦زمين از آن من است،      
ما «:  تمام مردم يک صدا گفتند       ٨.  رهبران اسرائيل را جمع کرد و آنچه خداوند به او فرموده بود به ايشان گفت                         

 . و موسی اين را به خداوند عرض کرد» خداوند فرموده است انجام خواهيم دادهرچه 
من در ابر غليظ به نزد تو خواهم آمد تا قوم سخن گفتن مرا با تو بشنوند و از آن به بعد                  «:  خداوند به موسی گفت   ٩

 » .تو را باور خواهند کرد
به نزد مردم برو و به ايشان بگو آه          «:  اوند فرمود خد١٠.  موسی به خداوند گفت که مردم به او چه پاسخی داده اند            

. و در روز سوم حاضر باشند      ١١آنها بايد لباسهای خود را بشويند         .  امروز و فردا خود را برای پرستش پاک نمايند          
در اطراف کوه حدودی معّين کن تا مردم از آن           ١٢.  من در آن روز در مقابل چشمان همه بر کوه سينا نازل می شوم              

اگر کسی يک قدم روی کوه بگذارد،          .  به ايشان بگو از کوه باال نروند و حّتی به کوه نزديک نشوند                  .  کنندعبور ن 
اين دستور  .  آن شخص بايد يا سنگسار شود و يا با تير کشته شود و کسی نبايد به او دست بزند                       ١٣.  کشته خواهد شد  

 وقتی شيپور زده شود، آن وقت همه بايد باالی کوه           اّما.  هم برای انسان است و هم برای حيوانات که بايد کشته شوند           
 » .بروند
موسی ١٥. پس آنها لباسهای خود را شستند     .  موسی از کوه پايين آمد و به مردم گفت که برای پرستش آماده شوند             ١٤

 » .برای پس فردا آماده شويد و در اين مّدت رابطٔه جنسی نداشته باشيد«: به آنها گفت
سپس صدای شيپور بسيار بلندی     .  ه رعد و برق شد و ابر غليظی روی کوه ظاهر گرديد            صبح روز سوم در کو    ١٦

موسی قوم را از اردو  گاه بيرون برد       ١٧.  شنيده شد، به طوری که تمام مردمی که در اردو  گاه بودند از ترس لرزيدند               
 بود، زيرا خداوند در آتش بر روی           تمام کوه سينا با دود پوشيده شده         ١٨.  و برای مالقات خدا در دامنٔه کوه ايستادند         

صدای شيپور بلندتر و     ١٩.  کوه نزول فرموده بود و دود آن مثل دود کوره باال می رفت و تمام کوه بشّدت می لرزيد                      
خداوند بر روی قّلٔه کوه سينا نازل شد و از موسی           ٢٠.  موسی صحبت کرد و خدا در رعد به او جواب داد          .  بلندتر شد 

پايين برو و به قوم بگو که مبادا از            «:  خداوند به او فرمود    ٢١.  موسی به قّلٔه کوه رفت     .  کوه بيايد خواست که به قّلٔه      
حّتی کاهنانی هم که به     ٢٢.  اگر چنين کنند بسياری از آنان کشته خواهند شد         .  حدود معّين شده عبور کنند تا مرا ببينند        

 » .ت آنها را هم مجازات خواهم کرددر غير اين صور. من نزديک می شوند بايد خود را پاک نمايند
مردم نمی توانند از کوه باال بيايند زيرا تو به ما دستور داده ای که کوه را مقّدس                «:  موسی به خداوند عرض کرد    ٢٣

 » .شمرده، حدودی دور آن معّين کنيم
ود خود عبور کنند و نزد اّما کاهنان و مردم نبايد از حد. پايين برو و هارون را با خودت بياور «:  خداوند فرمود ٢٤

 . موسی پايين رفت و آنچه خداوند فرموده بود، به مردم گفت٢٥» .من بيايند، چون ايشان را مجازات می کنم

٢٠  
 ده حكم 

 ) ٢١-١ :٥تثنيه (
من، خداوند هستم که شما را از سرزمين مصر، که در آن برده بوديد، بيرون                       «٢:  خدا، اين سخنان را فرمود      ١

 . آوردم
 . دای ديگری را غيراز من پرستش نكنخ«٣
هيچ مجسمه و يا هيچ تمثالی از آنچه باال در آسمان و يا پايين در زمين و يا در آبهای زير زمين است، برای                              «٤

در مقابل هيچ بتی سجده مکن و آن را پرستش منما، زيرا من خداوند، که خدای تو هستم هيچ رقيبی را                 ٥.  خود مساز 
اّما من محّبت ٦. تقام گناه کسانی را آه از من متنّفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می گيرم      تحّمل نمی آنم و ان   

 . پايدار خود را تا هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارند، نشان خواهم داد
وده بر زبان   نام مرا برای مقاصد شريرانه بر زبان مياور، زيرا من، خداوند خدای شما، هرکس آه نام مرا بيه                  «٧

 . بياورد مجازات خواهم کرد
ولی ١٠.  شش روز کار کن و تمام کارهايت را انجام بده            ٩.  سبت را به خاطر داشته باش و آن را مقّدس بشمار             «٨

نه خودت، نه فرزندانت، نه      .  در آن روز هيچ کس کار نکند       .  روز هفتم، روز استراحت و مخصوص خداوند است          
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من، خداوند، در شش روز زمين و آسمان و دريا و            ١١.  تت و نه غريبی که نزد توست       غالمت، نه کنيزت، نه حيوانا    
به همين دليل است که من، خداوند، سبت را متبارک            .  هرچه در آنهاست را ساختم و در روز هفتم استراحت کردم             

 . ساختم و آن را تقديس نمودم
 .  تو می دهم طوالنی شودپدر و مادر خود را احترام کن تا عمر تو در سرزمينی که به«١٢
 . قتل نکن«١٣
 . زنا نکن«١٤
 . دزدی نکن«١٥
 . عليه همسائه خود شهادت دروغ مده«١٦
به زنش، غالمش، کنيزش، گاوش، االغش و هر چيزی که مال همسايه  ات                .  به خانٔه همسائه خود طمع مکن       «١٧

 » .می باشد طمع نداشته باش

 ترس مردم 
 ) ٣٣-٢٢ :٥تثنيه (

 مردم رعد و برق و صدای شيپور و دودی را که در کوه بود، ديدند، از ترس لرزيدند و در فاصلٔه دور                            وقتی١٨
 » .تو با ما صحبت کن و ما گوش می دهيم ولی خدا با ما صحبت نکند، مبادا بميريم«: و به موسی گفتند١٩. ايستادند

اّما مردم در   ٢١»  .تا از او بترسيد و گناه نکنيد       خدا آمده است تا فقط شما را امتحان کند            .  نترسيد«:  موسی گفت ٢٠
 . فاصلٔه دورتر ايستادند و فقط موسی به نزديک ابر غليظ، جايی که خدا بود، رفت

 قانون قربانگاه 
شما ديديد، من که خداوند هستم چگونه از آسمان با شما           «:  خداوند به موسی دستور داد که به بنی اسرائيل بگويد        ٢٢

قربانگاهی ٢٤.   نقره يا طال برای خود خدايان درست نکنيد تا آنها را عالوه بر من پرستش نماييد                 از٢٣.  صحبت کردم 
از خاک برای من بسازيد و گوسفند يا ُبز يا گاوی که برای قربانی سالمتی می گذرانی و همچنين قربانی سوختنی                           

 عبادت آنيد، به نزد شما خواهم آمد و شما          در هر جايی که مقّرر آنم آه شما در آنجا مرا          .  خود را روی آن بگذرانيد    
اگر قربانگاهی از سنگ برای من درست می کنی آن را با سنگ های تراشيده شده درست                      ٢٥.  را برکت خواهم داد    

در قربانگاهی که برای من          ٢٦.  زيرا اگر ابزار خود را در آن به کار ببری آن را بی حرمت می سازی                             .  نکن
 . گامی که از آن باال می روی قسمت برهنٔه بدن تو نمايان می شودمی سازی پّله نساز، زيرا هن

٢١  
 طرز رفتار با غالمان 

 ) ١٨ -١٢:١٥تثنيه (
اگر يک غالم عبرانی بخری، بايد مّدت شش سال برای تو خدمت کند و در               ٢:  اين احکام را به بنی اسرائيل بگو     «١

الم تو شد، مجّرد بود، نبايد موقع رفتن از نزد تو                   اگر موقعی که غ     ٣.  سال هفتم بدون پرداخت چيزی آزاد شود           
اگر ٤.  اّما اگر موقعی که غالم تو شد، متاهل بود، می تواند همسر خود را هم با خود ببرد                          .  همسری با خود ببرد     

ارباب او برايش زن گرفته و از آن زن صاحب پسران و دخترانی شده باشد، آن زن و فرزندان متعّلق به ارباب                                
اّما اگر آن غالم بگويد ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و                        ٥.   و آن غالم بايد تنها از آنجا برود               می باشند

اربابش او را به محلی که عبادت می کنند ببرد و در آنجا در مقابل در يا چهارچوب، گوش                      ٦نمی خواهم آزاد بشوم،    
 . تعّلق به آن ارباب خواهد بوددر آن صورت آن غالم تا آخر عمرش م. او را با درفش سوراخ کند

اگر کسی دختری را بخرد      ٨.  اگر کسی دختر خود را به عنوان کنيز بفروشد، آن دختر مثل غالمان آزاد نشود                 «٧
تا با او ازدواج کند ولی بعدًا از او خوشش نيايد، آنگاه می بايد به پدرش بازفروخته شود و ارباب او حق ندارد وی                            

اگر کسی کنيزی بخرد تا او را به پسرش بدهد، بايد مطابق             ٩.   زيرا به او خيانت کرده است       .را به بيگانگان بفروشد   
اگر زن ديگری بگيرد بايد همان غذا و لباس و                  ١٠.  رسومی که برای دختران آزاد مرسوم است با او رفتار کند                 

 . بايد او را بدون قيمت آزاد کنداگر اين سه چيز را انجام ندهد، ١١. معاشرتی را که قبًال با زن اول داشته حفظ کند

 قوانين دربارٔه کارهای خالف 
اّما اگر تصادفی بوده و او قصد کشتن او را نداشته،           ١٣.  هرکس که کسی را بزند و او را بكشد، بايد کشته شود           «١٢
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ه عمد کس   ولی اگر کسی خشمگين شده ب     ١٤.  بلکه خواست خدا بوده است، جايی را معّين می کنم که به آنجا فرار کند              
 . ديگری را بکشد، او بايد کشته شود، حّتی اگر به قربانگاه من پناه ببرد

 . کسی که پدر يا مادر خود را بزند بايد کشته شود«١٥
 . کسی که شخصی را بدزد تا بفروشد يا به عنوان غالم نزد خود نگه دارد، بايد کشته شود«١٦
 . شته شودکسی که پدر يا مادر خود را لعنت کند بايد ک«١٧
اگر موقع دعوا، يکی از دو طرف، ديگری را با سنگ يا مشت بزند، به طوری که او نميرد ولی بستری                                 «١٨
اّما بايد غرامت بيکاری و مخارج معالجه او        .  و بعد بتواند با عصا راه برود، کسی که او را زده بی گناه است             ١٩شود  

 . را بپردازد
ولی اگر  ٢١.  عصا بزند به طوری که در همان وقت بميرد بايد مجازات شود           اگر کسی غالم يا کنيز خود را با         «٢٠

يکی دو روز بعد بميرد، مجازات نشود؛ چونکه آن غالم يا کنيز جز دارايی او بوده و همين ضرر برای او کافی                              
 . است
 وارد نشود،     اگر در موقع دعوا زن حامله ای را بزنند و او بّچه اش را بيندازد ولی صدمٔه ديگری به او                                  «٢٢

اّما اگر صدمٔه    ٢٣.  کسی که او را زده، بايد جريمه ای را که شوهر آن زن معّين می کند در مقابل قاضی بپردازد                              
چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به               ٢٤ديگری وارد شود، در آن صورت جان به عوض جان،                

 . م و لطمه به عوض لطمهداغ به عوض داغ، زخم به عوض زخ٢٥عوض دست، پا به عوض پا، 
اگر ٢٧.  اگر کسی غالم يا کنيز خود را طوری بزند که چشمش از بين برود، او را در عوض چشمش آزاد کند                    «٢٦

 . دندان او را بشکند، او را در عوض دندانش آزاد کند

 مسئولّيت مالکها 
اّما .   و گوشتش را هم نخورند       اگر گاو نری با شاخ خود مرد يا زنی را بکشد، آن گاو نر را سنگسار کنند                         «٢٨

اّما اگر آن گاو قبًال هم شاخ می زده و صاحبش می دانسته و با وجود اين آن گاو را نگه                        ٢٩.  صاحبش مجازات نشود  
اّما اگر جريمه ای معّين  ٣٠.  داشته و آن گاو مرد يا زنی را کشته  است، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نيز بکشند                  

اگر گاو دختر يا پسری را بکشد همين قانون اجرا              ٣١.  ه را بپردازد و جان خود را خالص کند            کنند، او بايد جريم    
اگر گاو غالم يا کنيزی را بکشد، صاحبش بايد سی تّکه نقره به عنوان جريمه به صاحب غالم يا کنيز                           ٣٢.  می شود

 . بپردازد و گاو را نيز سنگسار کنند
٣٤اهی بکند و روی آن را نپوشاند و گاو يا االغی در آن چاه بيفتد،                    اگر کسی روی چاهی را باز کند و يا چ           «٣٣

اگر گاو  ٣٥.  صاحب چاه بايد يا عوض آن را بدهد يا جريمه اش را بپردازد و الشٔه حيوان را برای خودش بردارد                           
شٔه گاو مرده را کسی، گاو همسايه را بزند و آن گاو بميرد، گاو زنده را بفروشند و قيمت آن را با هم تقسيم کنند و ال    

اّما اگر معلوم شود که آن گاو قبًال شاخ می زده و صاحبش او را محافظت نکرده است،                  ٣٦.  نيز بين خود تقسيم نمايند    
 . بايد گاو زنده را به عوض گاو بدهد و الشٔه گاو مرده را برای خود بردارد

٢٢  
 مقّررات دربارٔه جريمه 

آن را بکشد يا بفروشد، بايد در عوض هر گاو، پنج گاو و در عوض هر                  اگر کسی گاو يا گوسفندی را بدزد و          «١
اگر چيزی ندارد که جريمه بدهد، خود او         .  او بايد هرچه دزديده، جريمٔه آن را بدهد        ٤-٢.  گوسفند، چهار گوسفند بدهد   

باشد يا االغ يا      اگر حيوان دزديده شده، چه گاو            .  را به عنوان غالم بفروشند تا با پول آن جريمه اش را بپردازد                    
اگر دزدی در هنگام شب، در موقع دزدی کشته          .  گوسفند را زنده در دست او گرفتند، بايد دو برابر آن جريمه بدهد              

اّما اگر اين اّتفاق هنگام روز بيفتد، کسی که او را بکشد، قاتل محسوب                      .   شود، کسی که او را کشته جرمی  ندارد           
 . می شود

 حيواناتش در مزرعه يا تاکستان کس ديگری بچرند، بايد از بهترين محصول                         اگر کسی اجازه می دهد که        «٥
 . تاکستان يا مزرعه خود تاوان آن را پس بدهد

اگر کسی در مزرعه خود آتش روشن کند تا علفهای هرز را بسوزاند و آتش به مزرعه شخص ديگری                                     «٦
ند، کسی که آتش روشن کرده، بايد خسارات آن         سرايت کند و خوشه های غّله را که رسيده و يا درو شده است بسوزا               

 . را جبران کند
اگر کسی پول و يا اموال قيمتی خود را به طور امانت به کسی بسپارد ولی آنها از خانٔه آن شخص دزديده                                  «٧
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زد او  اّما اگر دزد پيدا نشد، آن شخصی که اموال ن         ٨.  شود، اگر دزد را پيدا کردند، دزد بايد دو برابر آن را پس بدهد               
 . بوده، بايد به عبادتگاه برود و در آنجا قسم بخورد که اموال امانتی شخص ديگر را ندزديده است

در موقع خيانت در امانت چه در مورد گاو، االغ، گوسفند و چه لباس و هر چيز ديگر که کسی اّدعای آن را                            «٩
 . ّصر شناخته  شود دو برابر خسارت بدهدمی کند، هر دو نفر را به عبادتگاه ببرند و کسی که در حضور خدا مق

اگر کسی االغ يا گاو يا گوسفند يا هر حيوان ديگری را از همسائه خود امانت بگيرد ولی آن حيوان بميرد يا                          «١٠
آن شخص بايد به عبادتگاه برود و قسم بخورد که           ١١صدمه ببيند و يا به زور از او گرفته شود و شاهدی هم نباشد،                  

اّما ١٢.  در اين صورت مالک حيوان قسم او را قبول کند و عوض آن را نگيرد                .   خود را ندزديده است    اموال همسايهٔ 
اگر حيوانی توسط حيوان وحشی کشته شده باشد،          ١٣.  اگر حيوان را از او دزديده باشند، بايد تاوان آن را پس بدهد                 

 .  که تاوان پس بدهدباقيمانده اش را به عنوان مدرک نزد صاحبش بياورد و ديگر الزم نيست
اگر کسی حيوانی را از همسائه خود قرض گرفت و در غياب صاحبش آسيبی به آن حيوان رسيد و يا مرد،                           «١٤

ولی اگر در مقابل صاحبش بوده، الزم نيست که خسارت آن را جبران                  ١٥.  او بايد به همسايه اش تاوان آن را بدهد          
 . ه ای که داده شده به عوض تاوان آن می باشداگر آن حيوان را کرايه کرده بود، کراي. کند

 قوانين اخالقی و مذهبی 
اگر کسی دختری را که نامزد او نيست فريب بدهد و به او تجاوز کند، بايد مهريه اش را به او پرداخته و با او         «١٦

 . تر را به او بدهداگر پدر دختر راضی نبود که دختر را به او بدهد، بازهم بايد مهرئه يک دخ١٧. ازدواج نمايد
 . زن جادوگر را زنده نگذاريد«١٨
 . هرکس که با حيوانی جماع کند بايد کشته شود«١٩
 . هرکس برای خدای ديگری به غيراز من که خداوند هستم قربانی بگذراند، بايد به مرگ محكوم شود«٢٠
يد که شما هم در سرزمين مصر           به خاطر بياور .  بر او ظلم منماييد     ٢٢.  کسی را که غريب است اذّيت نکنيد          «٢١

اگر بر او ظلم کنيد و او نزد من فرياد برآورد و کمک بخواهد، دعای                 .  بر بيوه زن يا يتيم ظلم نکنيد      ٢٣.  غريب بوديد 
و من خشمگين شده، شما را با شمشير خواهم کشت تا زنهای شما بيوه و فرزندانتان                    ٢٤.  او را مستجاب خواهم کرد     

 . يتيم گردند
اگر ردای همسائه   ٢٦.   فقيری از افراد قوم من، پولی قرض داديد، مثل نزول خواران از او بهره نگيريد                اگر به «٢٥

چونکه اين تنها ردايی است که او خود ٢٧. خود را به عنوان گرو گرفتيد، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بدهيد          
 زاری کند، دعای او را مستجاب خواهم کرد، زيرا من            اگر او نزد من دعا و     .  را با آن گرم می کند و با آن می خوابد         

 . خدای کريم هستم
 . رهبر قوم خود را لعنت نکنيد. به خدا ناسزا مگوييد«٢٨
 . در دادن هدئه نوبر محصول و شيرٔه انگور خود تأخير نکنيد«٢٩
خود را به من بدهيد، اولين       نخستزادٔه گاو و گوسفند      ٣٠.  نخستزاده هايتان را که پسر هستند برای من وقف نماييد          «

 . نخستزادٔه نر را هفت روز نزد مادرش نگه داريد و در روز هشتم آن را به من تقديم کنيد
آن را  .  شما قوم من هستيد، پس نبايد گوشت حيوانی را که توسط حيوانات وحشی دريده شده باشد، بخوريد                        «٣١

 . نزد سگها بيندازيد

٢٣  
 عدالت و انصاف 

در انجام کارهای خالف       ٢.  ل را انتشار ندهيد و با شهادات دروغ از شريران پشتيبانی نکنيد                        شايعات باط  «١
٣.  همرنگ جماعت نشويد و در موقع دعوا، به خاطر پيروی از اکثريت، شهادت دروغ ندهيد و حق را پايمال نکنيد                   

 . در محاآمٔه فقير، به خاطر اينکه فقير است از او طرفداری نکنيد
اگر ديديد که االغ دشمنتان       ٥.   گوسفند دشمن خود را ديديد که ُگمشده است، آن را به او برگردانيد                    اگر گاو يا   «٤

 . زير بار خوابيده است، هرچند که از آن شخص روگردان هستيد، ولی کمک کنيد تا االغ بلند شود
 و باعث مرگ افراد     از تهمت ناحق دوری کنيد    ٧.  وقتی با شخص فقيری اختالف داريد، حق او را ضايع نکنيد           «٦

از گرفتن  ٨.  زيرا من کسانی را که اين گونه کارهای خالف را انجام می دهند، محكوم خواهم آرد                       .  بی گناه نشويد 
 . رشوه خودداری کنيد، زيرا رشوه چشم مردم را کور می کند و دعوی مردم درستکار را خالف نشان می دهد

نيد که غريب بودن يعنی چه، زيرا خودتان در مصر غريب                 شما می دا .  کسی را که غريب است اذّيت نکنيد         «٩



 خروج

 . بوديد

 سال هفتم و روز هفتم 
اّما در سال هفتم آن را به حال خود             ١١.  شش سال در زمين خود زراعت کنيد و محصول آن را جمع نماييد                  «١٠

د و آنچه را هم که از        بگذاريد مردمان فقير قوم شما، هرچه در آن می رويد بخورن           .  بگذاريد و در آن زراعت نکنيد      
 . در مورد تاکستان و درختان زيتون خود هم همين طور عمل کنيد. آنها باقی می ماند، حيوانات صحرا بخورند

هفته ای شش روز کار کنيد، اّما روز هفتم کار نکنيد تا غالمان و افراد غريبی که برای شما کار می کنند، و                           «١٢
 . همچنين حيوانات شما استراحت کنند

خطاب به خدايان ديگر دعا نكنيد و حّتی نام آنها را بر               .  به آنچه من که خداوند هستم، به شما گفتم گوش کنيد            «١٣
 . زبان نياوريد

 سه عيد بزرگ 
 ) ١٧ -١:١٦؛ تثنيه ٢٦ -١٨:٣٤خروج (

. شديدعيد فطير در ماه ابيب، زيرا در آن ماه از مصر خارج                    ١٥:  هر سال سه مرتبه برای من عيد بگيريد           «١٤
 . همان طوری که به شما دستور داده ام، هفت روز نان فطير بخوريد و هيچ کس بدون هديه برای پرستش من نيايد

 . عيد نوبر محصوالت، هنگامی که محصوالت خودتان را که در مزرعه تان کاشته ايد درو می کنيد«١٦
هر سال سه    ١٧.  غهای خودتان جمع آوری می آنيد    عيد خيمه ها در پاييز، هنگامی آه ميوه ها را از تاآستانها و با               «

 . مرتبه تمام افراد ذکور بايد برای پرستش من، که خدای شما هستم، حاضر شوند
هنگامی که برای من قربانی می گذرانيد، نانی را که با خميرمايه درست شده است هديه مکنيد، و چربی                                  «١٨

 . رای صبح روز بعد باقی نماندحيواناتی که در اين عيد برای من قربانی می کنيد ب
 هر سال نوبر محصوالت زمين خود را به خانٔه خداوند خدايتان بياوريد، «١٩
 . هرگز ُبزغاله را در شير مادرش نپزيد«

 وعده و دستورات 
من يک فرشته پيشاپيش شما می فرستم تا شما را در راه محافظت کند و به جايی که برای شما آماده کرده ام                             «٢٠
از او سرپيچی نکنيد زيرا من او را فرستاده ام و او عصيان            .  خوب به او توّجه کنيد و از او اطاعت نماييد         ٢١.  ندبرسا

اّما اگر شما از او اطاعت کنيد و آنچه به شما دستور داده ام بجا آوريد، من با همٔه دشمنان                      ٢٢.  شما را نخواهد بخشيد   
ی رود و شما را به سرزمين اموريان، ِحّتيان، فرزيان، کنعانيان،                فرشتٔه من پيشاپيش شما م      ٢٣.  شما خواهم جنگيد   

در مقابل خدايان آنها سجده نکنيد و آنها را             ٢٤.  حويان و يبوسيان خواهد آورد و من همٔه آنها را نابود خواهم کرد                  
س سنگی آنها را    بلکه همٔه آنها را خراب کنيد و ستونهای مقدّ        .  پرستش منماييد، در کارهای مذهبی آنها شرکت نکنيد       

اگر شما مرا، خداوند خدايتان را پرستش نماييد، من شما را با غذا و آب برکت خواهم داد و تمامی                                    ٢٥.  بشکنيد
. در سرزمين شما زنی که بّچٔه خود را سقط کند و همچنين زن نازا نخواهد بود ٢٦.   مرضهای شما را برخواهم داشت    
 . من عمر طوالنی به شما می دهم

اقوامی را .  س خود را پيش از شما در بين تمام مللی که شما از نزد آنها عبور خواهيد کرد، می فرستم                        من تر «٢٧
٢٨.  کاری می کنم که تمام دشمنانتان از دست شما فرار کنند          .  که شما با آنان جنگ آنيد دچار اغتشاش خواهم ساخت          

آنها را مّدت يک     ٢٩.  ِحّتيان را فراری دهند    من دشمنان شما را به وحشت دچار خواهم آرد تا حويان، کنعانيان و                     
بلکه آنها را   ٣٠.  سال بيرون نخواهم کرد، مبادا آن زمين به ويرانه تبديل شود و حيوانات وحشی بر شما حمله کنند                       

حدود و مرز سرزمين شما را از       ٣١.  کم کم بيرون می کنم تا افراد شما به اندازٔه کافی بتوانند آن زمين را تصّرف کنند              
يج عقبه تا دريای مديترانه و از صحرا تا رود افراته قرار می دهم و ساکنان آنجا را به دست شما تسليم می کنم و                           خل

اجازه ندهيد که آنها در      ٣٣.  شما هيچ عهد و پيمانی با آنها و با خدايان آنها نبنديد               ٣٢.  شما آنها را بيرون خواهيد کرد       
اگر خدايان آنها را عبادت کنيد، اين برای شما دامی               .  عليه من بكشانند   سرزمين شما بمانند، مبادا شما را به گناه              

 » .خواهد شد

٢٤  
 بستن پيمان 



 خروج

تو و هارون، ناداب و ابيهو و هفتاد نفر از رهبران اسرائيل بر باالی کوه به نزد من                     «:  خداوند به موسی فرمود   ١
قوم حّتی روی کوه هم       .   و ديگران نزديک نشوند      تو تنها نزديک من بيا      ٢.  بياييد و از فاصلٔه دور مرا سجده کنيد           

 » .نيايند
تمام قوم با هم      .  پس موسی آمد و تمام سخنان خداوند و همٔه احکامی  را که فرموده بود، برای قوم بيان کرد                             ٣

موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و        ٤»  .ما هرچه را که خداوند فرموده است، انجام خواهيم داد          «:  جواب دادند 
ح روز بعد برخاست و در پايين کوه قربانگاهی درست کرد و دوازده ستون به نشانٔه دوازده طايفٔه اسرائيل در                        صب

سپس چند نفر از جوانان را فرستاد و آنها قربانی های سوختنی گذرانيدند و برای پرستش خداوند                        ٥.  آنجا قرار داد   
 ها را برداشت و در کاسه ريخت و نصف ديگر را در بعد از آن موسی نصف خون قربانی٦. گاوها را قربانی کردند

ما از  «:  آنها گفتند .  سپس کتاب پيمان را برداشت و آن را با صدای بلند برای مردم خواند                    ٧.  روی قربانگاه پاشيد   
 » .خداوند اطاعت می کنيم و هرچه فرموده است، انجام خواهيم داد

اين خون پيمانی را که خداوند      «:  روی مردم پاشيد و گفت    موسی خونی را که در کاسه ريخته بود برداشت و بر             ٨
 » .هنگام دادن دستورهايش با شما بست تأييد می کند

و خدای بنی اسرائيل را     ١٠.  موسی با هارون، ناداب، ابيهو و هفتاد نفر از رهبران اسرائيل به باالی کوه رفتند                     ٩
ولی خدا دست خود را بر         ١١.  بی همچون آسمان بود    ديدند که زير پاهايش مانند فرشی از ياقوت کبود، شفاف و آ                  

 . آنها خدا را ديدند، سپس با يکديگر خوردند و نوشيدند. بزرگان بنی اسرائيل دراز نکرد

 موسی در کوه سينا 
بر باالی کوه به نزد من بيا و در اينجا بمان تا لوح های سنگی را که تمام قوانينی که                    «:  خداوند به موسی فرمود   ١٢
پس موسی با معاونش يوشع، آماده شدند و موسی به باالی                ١٣»  .ه قوم تعليم دهی در آن نوشته ام، به تو بدهم             بايد ب 

هارون و حور پيش شما . شما در اينجا منتظر بمانيد تا ما برگرديم «:  موسی به رهبران قوم گفت    ١٤.  کوه مقّدس رفت  
 » .هستند و هرکس که مشکلی دارد به نزد آنها برود

و روشنايی خيره کننده ای که نشانٔه حضور خداوند بود،         ١٦وسی باالی کوه سينا رفت، ابر آن را پوشانيد            وقتی م ١٥
ابر مّدت شش روز آن را پوشانده بود و در روز هفتم، خداوند موسی را از ميان ابرها صدا                             .  کوه را فرا گرفت    

موسی به ميان ابرها     ١٨.   بر قّلٔه کوه بود      روشنايی حضور خداوند در نظر بنی اسرائيل مانند آتش سوزانی             ١٧.  کرد
 . به باالی کوه رفت و مّدت چهل شبانه روز در کوه ماند. داخل شد

٢٥  
 هدايا برای خيمٔه حضور خداوند 

 ) ٩-٤:٣٥خروج (
برای من هديه بياورند و هرکسی که از روی ميل خود هديه ای               «:  به بنی اسرائيل بگو  ٢خداوند به موسی فرمود      ١

کتان ٤طال، نقره، برنز،    :  هدايايی که از آنها قبول خواهی کرد از اين قرار است            ٣.   بياورد آن را قبول کن      برای من 
پوست قوچ که آن را     ٥نفيس، نخهای پشم تابيده شده به رنگ ارغوانی، قرمز و بنفش، پارچٔه بافته شده از موی ُبز،                    

ای چراغها، ادويه برای روغن مسح و برای ُبخور          روغن بر ٦رنگ قرمز زده باشند، چرم های نفيس، چوب اقاقيا،          
قوم بايد برای من خيمه ای مقّدس برپا        ٨.  سنگهای عقيق و قيمتی برای تزئين ردا و سينه پوش کاهن اعظم             ٧خوشبو،  

 . اين مکان مقّدس و وسايل آن بايد مطابق نمونه ای باشد که به تو نشان خواهم داد٩. کنند تا در بين آنها ساکن شوم

 دوق پيمان صن
 ) ٩-١:٣٧خروج (

١١صندوقی از چوب اقاقيا به طول يک متر و ده سانتيمتر و عرض و ارتفاع شصت و شش سانتيمتر بسازند                      «١٠

چهار حلقٔه زّرين برای    ١٢.  و تو آن را از داخل و خارج با طالی خالص بپوشان، آن را در يک قالب طال قرار بده                       
دو چوب اقاقيا بلند تهّيه کن و آنها را با طال           ١٣.   نصب کن، دو حلقه در هر طرف       آن بساز و آنها را به چهار پائه آن        

. آنها را از داخل حلقه هايی که در هر طرف صندوق قرار دارد، رد کن تا بتوانيد صندوق را حمل کنيد                        ١٤.  بپوشان
اه دو لوح سنگی را آه بر آن احكام         آنگ١٦.  چوبها بايد در اين حلقه ها بمانند و نبايد از آن حلقه ها بيرون آورده شود              ١٥

 . نوشته شده اند به تو خواهم داد تا آنها را در داخل صندوق بگذاری
سرپوشی از طالی خالص به طول يک متر و ده سانتيمتر و عرض شصت و شش سانتيمتر برای آن درست                      «١٧



 خروج

يک فرشته نگهبان ١٩.  نصب کن- روی سرپوش-دو فرشتٔه نگهبان از طال بساز و آنها را در دو سر صندوق    ١٨.  کن
٢٠.  آنها را طوری بساز آه با سرپوش يک تّكه بشوند              .  در يک سر و ديگری در سر ديگر سرپوش قرار بگيرد               

دو لوح سنگی را     ٢١.  فرشتگان نگهبان روبه روی يکديگر قرار بگيرند و بالهايشان بر روی سرپوش گسترده شود                 
من از باالی سرپوش، در بين دو فرشتٔه  نگهبانی که بر            ٢٢.  قرار بده در داخل صندوق بگذار و سرپوش را روی آن           

 . روی صندوق پيمان قرار دارند، با تو مالقات خواهم کرد و قوانين خود را برای قوم اسرائيل به تو خواهم گفت

 ميز برای نان مقّدس 
 ) ١٦-١٠:٣٧خروج (

ض چهل و چهارسانتيمتر و ارتفاع شصت و شش      ميزی از چوب اقاقيا به طول هشتاد و هشت سانتيمتر و عر           «٢٣
حاشيه ای به عرض    ٢٥.  سپس آن را در قالبی بگذار        .  آن را با روکشی از طالی خالص بپوشان           ٢٤.  سانتيمتر بساز 

چهار حلقه  ٢٦.  سپس آن را با قابی از طال بپوشان          .  هفتاد و پنج ميليمتر از چوب بساز و در اطراف آن نصب کن                 
حلقه ها بايد نزديک حاشئه چوبی     ٢٧.  به چهار گوشٔه ميز جايی که پايه ها قرار دارند، وصل کن          زّرين بساز و آنها را       

اين چوبها بايد از چوب اقاقيا و دارای         ٢٨.  باشد، به طوری که بتوان چوبهايی را برای حمل ميز از داخل آن گذراند               
ده از هدايای نوشيدنی بساز و بر روی ميز قرار           بشقابها، کاسه ها، کوزه ها و پياله ها برای استفا      ٢٩.  روکش طال باشد  

نان مقّدس تقديمی  به من، بايد هميشه بر روی ميز در حضور من   ٣٠.  تمام اينها بايد از طالی خالص ساخته شود       .  بده
 . باشد

 چراغدانها 
 ) ٢٤-١٧:٣٧خروج (

اخه ها و جاچراغی هايش،   پائه چراغدان و ش   .  يک چراغدان از طالی خالص که چکش کاری شده باشد، بساز           «٣١
سه شاخه در يک طرف و سه شاخه در            .  در دو طرف چراغدان، شش شاخه قرار بگيرد          ٣٢.  همه يک پارچه باشند  

در انتهای هريک از شش شاخٔه چراغدان، سه جا چراغی به شکل شکوفٔه بادام با گلبرگ و                                   ٣٣.  طرف ديگر  
اغدان، چهار جا چراغی به شکل شکوفٔه بادام با گلبرگ            در انتهای شاخٔه مرکزی چر    ٣٤.  کاس برگش قرار داده شود   
. در زير هر سه جفت از شاخه های چراغدان، يک پياله به شکل کاس برگ ساخته شود               ٣٥.  و کاس برگش ساخته شود   

تمام چراغدان بايد از طالی خالص        .  اين پياله ها، شاخه ها و شاخٔه مرکزی بايد از طالی يک پارچه ساخته شوند               ٣٦
هفت چراغ بساز و بر چراغدان نصب کن تا اطراف خود را روشن                  ٣٧.  چه و چکش کاری شده ساخته شود       يک پار
چراغدان و تمام وسايل مربوط به آن از يک           ٣٩.  فتيله دانها و بشقابهای زير آنها همه از طالی خالص باشند           ٣٨.  کنند

 را مطابق نمونه ای که در کوه به تو           دّقت کن تا آن    ٤٠.  قطعه طالی خالص به وزن سی و پنج کيلوگرم ساخته شود             
 . نشان داده شد بسازی

٢٦  
 خيمٔه حضور خداوند 

 ) ٣٨-٨:٣٦خروج (
قسمت درونی خيمٔه مقّدس آه خيمٔه حضور من است را با ده پردٔه کتان خوش بافت، از نخهای پشم تابيده شده                         «١

هر پرده دوازده متر     ٢.  ان نگهبان، تزئين کن    به رنگهای بنفش، ارغوانی و قرمز بساز و آن را با تمثالهای فرشتگ                 
حلقه هايی از ريسمان    ٤.  اين پرده ها پنج تا، پنج تا به يکديگر دوخته شوند                 ٣.  طول و دو متر عرض داشته باشد            

همين کار را برای پرده  های تختٔه دوم نيز انجام          .  ارغوانی رنگ بساز و آنها را به حاشئه پردٔه تختٔه اول مّتصل کن             
اين حلقه ها بايد مقابل يکديگر قرار       .  پنجاه حلقه به کنارٔه پردٔه اول و پنجاه حلقه به کنارٔه پردٔه دوم دوخته  شود                 ٥.  بده

 . پنجاه چنگک طاليی بساز و پرده ها را با اين چنگک ها به هم وصل کن٦. بگيرند
طول هريک از اين پرده ها       ٨.  زاز يازده قطعه پارچٔه بافته شده از موی ُبز، پوششی برای بيرون خيمه بسا                      «٧

اين پرده ها را به صورت يک تختٔه پنج تايی و يک تختٔه شش تايی به طور                   ٩.  سيزده متر و عرض آن دو متر باشد        
پنجاه حلقه در حاشئه پرده ای      ١٠.  ششمين پردٔه دوم را که جلوی خيمه قرار می گيرد، دوال کن              .  جداگانه به هم بدوز    

پنجاه چنگک برنزی بساز و آنها را       ١١.  رار دارد و پنجاه حلقه در حاشئه پرده دوم وصل کن           که در کنار تختٔه اول ق     
نيم ١٣.  قسمت اضافی اين پرده ها از پشت خيمه آويخته شود          ١٢.  در داخل حلقه ها قرار بده تا خيمه به هم وصل شود             

 .  خيمه را بپوشاندمتری که از طول پرده ها از هر طرف اضافه می آيد، از دو طرف آويزان شود تا
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روکشی از پوست قوچ که به رنگ قرمز، رنگ شده باشد، بر روی قسمت فوقانی خيمه بکش و روی آن را                        «١٤
 . نيز با روکش ديگری از چرم اعال بپوشان

هر ستون چهار متر طول و شصت و شش         ١٦.  ستونهايی از چوب اقاقيا بساز تا خيمه بر روی آن قرار بگيرد            «١٥
همٔه ستونها  .  با دو زبانه برای اتصال تا به اين ترتيب همٔه ستونها به هم مّتصل شوند               ١٧.   داشته باشد سانتيمتر عرض 

چهل پائه نقره ای در زير اين بيست       ١٩.  بيست ستون برای قسمت جنوبی خيمه بساز      ١٨.  بايد دارای اين اتصالها باشند    
بيست ستون هم برای طرف شمال خيمه          ٢٠.  اه دارد ستون قرار بده دو پايه برای هر ستون تا دو اتصال آن را نگ                    

شش ستون هم برای طرف عقب         ٢٢  - دو پايه زير هر ستون      -چهل پائه نقره ای هم در زير آنها قرار بده                ٢١.  بساز
اين ستونهای گوشه ها   ٢٤.  دو ستون ديگر هم برای گوشه های عقب درست کن          ٢٣.  خيمه در سمت غرب، درست کن      

بنابراين هشت  ٢٥.  دو ستون گوشٔه ديگر هم به همين طريق ساخته شوند          .   به يكديگر مّتصل باشند    بايد از پايين تا باال    
 . ستون با شانزده پائه نقره ای، که دو پايه در زير هر ستون قرار بگيرد، بساز

 پنج تخته برای   ٢٧ پنج تخته برای ستونهای چوبی ديوار يک طرف خيمه،                 -تخته هايی از چوب اقاقيا بساز          «٢٦
تختٔه پشت بندی که در     ٢٨  -ستونهای طرف ديگر و پنج تخته برای ستونهای عقب خيمه، که در سمت مغرب است                     

تمام ستونها را با روکشی از طال بپوشان و حلقه هايی از           ٢٩.  وسط قرار می گيرد، بايد در تمام طول خيمه امتداد بيابد         
خيمه را بايد مطابق نمونه ای که در        ٣٠.  داخل آنها بگذرد  طال به آنها نصب کن، به طوری که تخته های پشت بند، از              

 . روی کوه به تو نشان دادم، بسازی
پرده ای از نخهای پشمی ارغوانی، بنفش و قرمز و کتان تابيده شدٔه خوش بافت تهّيه کن و آن را با تمثالهای                             «٣١

 چنگکهای زّرين به چهار ستونی که از         پرده را با  ٣٢.  فرشته های نگهبان، که با مهارت طرح شده باشند، تزئين کن           
پرده را به      ٣٣.  چوب اقاقيا ساخته شده و روکش طال دارد و بر چهار پائه نقره ای قرار گرفته، آويزان کن                                         

اين پرده  .  چنگک های سقف خيمه بياويز و صندوق پيمان آه حاوی دو لوح سنگی است را در پشت پرده قرار بده                       
ميز را در خارج از      ٣٥.  سرپوش را بر صندوق پيمان بگذار      ٣٤.   ترين مکان جدا سازد    بايد مکان مقّدس را از مقّدس      

 . مقّدس ترين مکان، در سمت شمالی خيمه و چراغدان را در سمت جنوبی آن، بگذار
برای قسمت ورودی خيمه، پرده ای از کتان خوش بافت که از نخهای پشمی  ارغوانی، بنفش و قرمز بافته شده                   «٣٦

. برای اين پرده، پنج ستون از چوب اقاقيا که با طال پوشانيده شده و چنگکهای طاليی دارد بساز                  ٣٧.  کنباشد درست   
 . پنج پائه برنزی هم برای اين پنج ستون درست کن

٢٧  
 قربانگاه 

 ) ٧-١ :٣٨خروج (
 به شکل  -قربانگاهی از چوب اقاقيا به طول دو متر و بيست سانتيمتر و عرض دو متر و بيست سانتيمتر                                  «١

اين .  چهار برجستگی به شکل شاخه در چهار گوشٔه آن بساز                  ٢.  مرّبع و به ارتفاع سه متر و ده  سانتيمتر بساز                
خاک اندازها برای  ٣.  برجستگی ها و قربانگاه بايد از يک قطعه چوب ساخته شود و با روکشی از برنز پوشيده شود                    

تمام اين وسايل بايد از      .  ها، چنگک ها و انبرها برای آن بساز       برداشتن خاکسترهای چوب و همچنين بيلچه ها، کاسه         
اين ٥.  برايش آتشد انی مشبک بساز و چهار حلقٔه برنزی برای حمل آن در گوشه هايش نصب کن                ٤.  برنز ساخته  شود  

ی از چوب    ميله هاي٦.  آتشدان را در زير لبٔه قربانگاه قرار بده، به طوری که در نيمٔه فوقانی قربانگاه قرار بگيرد                         
موقع حمل قربانگاه اين ميله ها را از داخل حلقه ها          ٧.  اقاقيا برای حمل آن بساز و آنها را با روکشی از برنز بپوشان              

 . قربانگاه را از تخته به صورت يک جعبه، مطابق نمونه ای که در روی کوه به تو نشان دادم بساز٨. بگذران

 صحن خيمٔه مقّدس 
 ) ٢٠-٩ :٣٨خروج (

پرده های قسمت جنوبی آن از کتان خوش بافت و به طول چهل و چهار                   .   برای خيمٔه مقّدس من بساز       صحنی«٩
اين پرده ها به وسيلٔه بيست ستون برنزی که در بيست پائه برنزی قرار دارد، با چنگک ها و ميله های                       ١٠.  متر باشد 

پرده های طرف   ١٢.  ن صورت ساخته شود      پرده های قسمت شمالی نيز بايد به هما            ١١.  نقره ای نگه داشته می شود      
عرض صحن بيست و دو متر و به طرف طلوع               ١٣.  مغرب، به طول بيست و دو  متر با ده ستون و ده پايه باشد                    

در هر طرف در ورودی خيمه، يک پردٔه شش متر و شصت سانتيمتری با سه ستون و سه پايه                    ١٥-١٤.  خورشيد باشد 
 پرده به طول ُنه متر از کتان تابيدٔه خوش بافت، قالبدوزی شده پشمی  به                   برای دروازٔه صحن، يک    ١٦.  قرار بگيرد 
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تمام ١٧.  رنگهای ارغوانی، بنفش و قرمز، که به وسيلٔه چهار ستون و چهار پايه نگه داشته می شود، درست کن                             
نقره و پايه های   ستونهای اطراف صحن بايد به وسيلٔه پشت بندهای نقره ای به هم مّتصل گردند و چنگک های آنها از                   

درازای صحن چهل و چهار متر، پهنای آن بيست و دو  متر و ارتفاع آن دو متر و بيست                                ١٨.  آنها از برنز باشد     
تمام وسايلی که برای خيمه به کار            ١٩.  پرده ها از کتان تابيده شده و ستونها از برنز ساخته شوند                  .  سانتيمتر باشد 

 . آن بايد از برنز ساخته شوندمی رود و تمام ميخهای خيمه و پرده های 
به بنی اسرائيل دستور بده که روغن زيتون خالص برای چراغها بياورند تا اينکه چراغها هميشه روشن                               «٢٠
هارون و پسرانش، چراغدان را در خيمٔه مقّدس من، خارج از پرده ای که در مقابل صندوق پيمان است،                        ٢١.  باشند

اين قانون بايد برای هميشه، نسل بعد از نسل در          .  تا صبح روشن نگه دارند    بگذراند و آن را در حضور من از شب           
 . بنی اسرائيل مراعات شود

٢٨  
 لباس کاهنان 

 ) ٧-١ :٣٩خروج (
برادرت هارون و پسرانش ناداب، ابيهو، العازار و ايتامار را از بقّئه قوم اسرائيل جدا کن و به حضور من                              «١

برای برادرت هارون لباس آهانت تهّيه کن تا به او وقار و جالل                        ٢.  مت نمايند بياور تا به عنوان کاهن مرا خد           
به استادکاران ماهری که مهارت خود را مديون من هستند بگو، لباسهای هارون را درست کنند تا او                                ٣.  ببخشد

سينه پوش، جامٔه  :  استلباسهايی که آنها بايد تهّيه کنند از اين قرار           ٤.  تقديس شود و به عنوان کاهن مرا خدمت نمايد         
آنها بايد برای برادرت هارون و پسرانش          .  مخصوص کاهنان، ردا، پيراهن بلند نقش دوزی شده، دستار و کمربند              

لباسها بايد از طال و نخهای پشم بنفش،            ٥.  لباسهای آهانت تهّيه آنند تا آنها به عنوان کاهنان در خدمت من باشند                    
 .  شوندارغوانی و قرمز و کتان ظريف، درست

جامٔه مخصوص کاهنان بايد از طال و با پشمهای بنفش، ارغوانی و قرمز و کتان خوش بافت تهّيه و به طرزی «٦
يک ٨. دو بند از دو طرف شانه ها به سينه پوش مّتصل و در عقب به هم بسته شوند              ٧.  هنرمندانه ای طراحی شده باشند   

دو قطعه  ٩.  وانی و قرمز و کتان خوش بافت به آن وصل باشد            کمربند به همان ترتيب از طال و نخهای بنفش و ارغ            
شش اسم بر روی يک سنگ و         ١٠.  سنگ عقيق تهّيه کن و اسامی  دوازده پسران يعقوب را بر روی آنها حک کن                     

يک جواهرساز ماهر را بياور تا اسامی پسران يعقوب          ١١.  شش اسم بر روی سنگ ديگر، به ترتيب زمان توّلدشان            
اين دو سنگ را به نشانٔه دوازده طايفٔه              ١٢.  سنگ حكاآی آند، و آنها را در قالبی زّرين قرار بده                  را بر اين دو        

به اين وسيله هارون هميشه نام آنها را بر روی            .  اسرائيل به بندهايی که از شانه ها به سينه  پوش وصل می شود ببند             
قابی زّرين بساز و دو زنجير از        ١٤-١٣.   ياد بياورم   هميشه قوم خود را به      - خداوند-شانه های خود حمل می کند تا من        

 . طالی خالص که مثل ريسمان بافته شده باشد تهّيه کن و قاب را به آنها وصل کن

 سينه پوش کاهن 
 ) ١٢-٨:٣٩خروج (

اين بايد از جنس همان مّواد        .  سينه پوشی برای آاهن اعظم بساز تا آن را در تشخيص ارادٔه خدا به آار برد                     «١٥
آن را دوال کن تا به شكل مّربعی با طول و               ١٦.  مٔه مخصوص کاهنان و با نقش  دوزی های مشابه آن ساخته شود             جا

چهار رديف سنگهای قيمتی که در هر رديف سه سنگ داشته باشد بر روی آن              ١٧.  عرض بيست و دو سانتيمتر درآيد     
١٩رديف دوم زمّرد، ياقوت و الماس،           ١٨.  سنگ های رديف اول، عقيق قرمز، ياقوت زرد و لعل باشد                .  قرار بده 

سنگ ها .  رديف چهارم ياقوت کبود، عقيق جگری و يشم باشد        ٢٠رديف سوم فيروزه، عقيق سفيد و ياقوت ارغوانی،          
يک عدد برای هريک از اسامی  پسران           .  تعداد سنگها بايد دوازده عدد باشد         ٢١.  بايد در قالبی زّرين قرار بگيرند         

برای سينه پوش زنجيرهايی از طالی       ٢٢.  نام يکی از دوازده طايفٔه اسرائيل حک شود           بر روی هر سنگ       .  يعقوب
. دو حلقٔه زّرين برای سينه پوش بساز و بر گوشه های فوقانی آن وصل کن              ٢٣.  خالص مانند ريسمان بافته شده، بساز      

دو سر ديگر     ٢٥.   نما  سپس ريسمانهای زّرين را به دو حلقه ای که در گوشه های سينه پوش قرار دارد مّتصل                            ٢٤
دو حلقٔه  ٢٦.  ريسمانها را به دو قاب ببند، به طوری که آنها در جلو به بندهای جامٔه مخصوص کاهن مّتصل شود                             
دو حلقٔه  ٢٧.  زّرين بساز و آنها را به گوشه های پايين سينه پوش و به قسمت داخلی آن، يعنی در کنار جامه وصل کن                     

قسمت پايين بندهايی  که از شانه های جامٔه مخصوص کاهنان نزديک درز و باالی            زّرين ديگر هم بساز و آنها را به         
حلقه های سينه پوش بايد با نخ ارغوانی رنگ به حلقه های              ٢٨.  آمربندی آه از پشم ظريف ساخته شده، مّتصل نما              
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 . محكم باشدبه طوری که سينه پوش در باالی کمربند قرار بگيرد و . روی جامٔه مخصوص کاهنان مربوط شوند
به اين ترتيب هارون اسامی  طايفه های اسرائيل را که روی سينه پوش نوشته شده، بر روی قلبش حمل خواهد                    «٢٩

سنگهای ٣٠.  کرد تا هروقت به مکان مقّدس و به حضور خدا می رود آنها را هميشه به ياد من آه خداوندم بياورد                             
در چنين  .   را بر سينه پوش بگذار تا هروقت هارون به حضور مقّدس من می آيد آنها را حمل آند                            *اوريم و ُتميم   

 . ند ارادٔه مرا برای قوم اسرائيل تشخيص دهدمواقعی او بايد هميشه اين سينه پوش را بر تن داشته باشد تا بتوا

 بقّئه لباسهای کهانت 
 ) ٣١-٢٢ :٣٩خروج (

٣٢. ردايی که بر جامٔه مخصوص کاهنان پوشيده می شود، بايد از يک قطعه پارچٔه پشمی  ارغوانی رنگ باشد      «٣١

کتانی که مانند زره بافته شده      در وسط آن پارچه، شکافی برای جای سر باز شود و دور تا دور جای شکافته  شده با                    
حاشئه ردا را با منگوله هايی به شکل انار که از نخهای پشم                         ٣٤-٣٣.  باشد، دوخته شود تا مانع پارگی آن شود               

٣٥.  ارغوانی، قرمز و بنفش درست شده باشد تزئين نما و در وسط هر دو منگوله، يک زنگ طاليی آويزان کن                             

رود اين ردا را بپوشد تا وقتی به مکان مقّدس و به حضور من وارد                            هارون هروقت برای خدمت به معبد می            
 . مبادا او در آنجا بميرد. می شود و يا وقتی آنجا را ترک می کند، صدای زنگ شنيده شود

را بر روی آن حک کن، همان طوری       '  وقف شده برای خداوند   'لوحه ای بّراق از طالی خالص بساز و کلمات          «٣٦
اين لوحه به وسيلٔه نخ ارغوانی رنگ به قسمت جلوی             ٣٧.  ی انگشتری خاتم حکاکی می کند     که يک جواهر ساز رو     

هارون بايد آن را بر پيشانی خود قرار دهد تا من خداوند، تمام قربانی هايی را آه                                        ٣٨.  دستار بسته می شود     
 .  نيز بشوندبنی اسرائيل به من تقديم می آنند بپذيرم، حّتی اگر قوم در تقديم آنها مرتكب خطايايی

پيراهن هارون را از آتان ظريف بباف و دستاری از آتان ظريف و حمايل نقش دوزی شده برای او درست                         «٣٩
 . آن

اين لباسها  ٤١.  برای پسران هارون هم پيراهن، حمايلی و سرپوشی درست کن که به آنها وقار و جالل ببخشد                   «٤٠
را با روغن زيتون مسح نموده، دستگذاری و تقديس نما تا آنها             را بر تن برادرت هارون و پسران او بپوشان و آنها             

برای آنها شلوارهای کتانی کوتاه تهّيه کن تا برهنگی بدن آنها را از کمر تا                     ٤٢.  به عنوان کاهن، مرا خدمت نمايند       
انگاه و يا   هارون و پسرانش هروقت به درون خيمٔه مقّدس خداوند وارد می شوند و يا به قرب                    ٤٣.  رانهايشان بپوشاند 

هارون . برای خدمت به مکان مقّدس می روند، بايد شلوار پوشيده باشند، مبادا برهنگی آنها نمايان شود و آشته شوند                
 . و پسرانش بايد تا ابد از اين قانون اطاعت نمايند

٢٩  
 مراسم تقديس هارون و پسرانش برای مقام کهانت 

 ) ٣٦ -١:٨الويان (
د برای دستگذاری هارون و پسرانش انجام دهی تا آنها را برای خدمت کهانت تقديس                   اين است آنچه که تو باي      «١

از آرد گندم بسيار خوب، نان فطير بپز، بعضی را با روغن                  ٢.  يک گاو نر و دو قوچ بی عيب انتخاب نما            .  نمايی
روغن ماليده شده   زيتون بپز، مقداری هم بدون روغن زيتون، و مقداری نيز به شکل کلوچه های نازک که روی آن                    

 . آنها را داخل سبد بگذار و وقتی گاو نر و دو قوچ را برای من قربانی می کنی آنها را نيز تقديم نما٣. باشد، تهّيه کن
سپس لباس کهانت، يعنی     ٥.  هارون و پسرانش را به در خيمٔه مقّدس خداوند بياور و آنها را با آب غسل بده                          «٤

ايی آه بر جامٔه مخصوص کاهنان قرار می گيرد، سينه پوش و کمربند را به                   پيراهن، جامٔه مخصوص کاهنان، رد      
حک شده،  '  وقف شده برای خداوند   'دستار را بر سرش بگذار و نشانٔه مقّدس را آه بر آن عبارت                 ٦.  هارون بپوشان 

 . بعد روغن مقّدس را بر سر او بريز و او را تقديس نما٧. بر دستار نصب کن
سپس کمربند را به کمر آنها ببند       ٩.  ا نيز جلو بياور و پيراهن مخصوص را به آنها بپوشان           بعد پسران هارون ر   «٨

پس به اين ترتيب     .  کهانت برای هارون و پسرانش يک امر واجب دايمی  خواهد بود                .  و دستار بر سرشان بگذار      
 . هارون و پسرانش را برای خدمت کهانت تقديس نما

١١.   خداوند بياور و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن بگذارند                   گاو نر را جلوی در خيمٔه مقّدس        «١٠

                                                 
امروز دقيقًا معلوم نيست .  کاهنان برای تعيين ارادٔه خدا از آنها استفاده می کردنداوريم و توُميم اشيايی بودند که*

 .چگونه از آنها استفاده می شد
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کمی  از خونش را با انگشت خود بر        ١٢.  سپس تو گاو نر را در حضور من، جلوی در خيمٔه حضور خداوند ذبح کن               
انيده و بهترين    آنگاه تمام چربی که روده ها را پوش         ١٣.  شاخهای قربانگاه بمال و بقّيه را بر پايه های قربانگاه بريز              

اّما گوشت و پوست و سرگين گاو نر را         ١٤قسمت جگر و دو قلوه و چربی آن را بگير و بر روی قربانگاه بسوزان،                 
 . بيرون اردوگاه با آتش بسوزان، چونکه قربانی گناه است

پس سر  س١٦يکی از قوچها را بگير و به هارون و پسرانش بگو که دستهای خود را روی سر قوچ بگذارند،                        «١٥
بعد قوچ را تّكه تّكه کنيد، و شکمبه، روده ها و              ١٧.  قوچ را ببر و خونش را بگير و آن را گرداگرد قربانگاه بپاش                   

تمام قوچ را به عنوان قربانی سوختنی بر            ١٨.  پاچه هايش را بشوی و آنها را روی سر و هريک از تّكه ها بگذار                    
 . سازدعطر اين قربانی مرا خشنود می . قربانگاه بسوزان

و سر قوچ را بُبر و        ٢٠سپس قوچ دوم را بگير و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ بگذارند،                          «١٩
قسمتی از خون آن را به نرمٔه گوش راست هارون و پسرانش، و همچنين به انگشت شصت دست راست و انگشت                       

مقداری از خونی را که بر روی             ٢١.  شباقيماندٔه خون را گرداگرد قربانگاه بپا          .  شصت پای راست ايشان بمال        
قربانگاه هست بگير و قدری روغن مسح برداشته بر هارون و پسرانش و بر لباسهای او و پسران هارون و                                       

 . لباسهای آنها بمال تا او و پسرانش و لباسهايشان تقديس گردند
ر، دو قلوه و چربی ای را که        سپس چربی و دنبه قوچ، چربی ای که روده ها را می پوشاند، بهترين قسمت جگ               «٢٢

يكی از  :  و از سبد نانی آه به من تقديم شده يک نان از هر نوع بردار                    ٢٣.  روی آنها می باشد و ران راست را ببر          
اينها را به دست هارون و پسرانش بده و به آنها بگو              ٢٤.  نانهای با روغن زيتون و يكی بدون آن و يک عدد آلوچه              

سپس تو اينها را از دست آنان بگير و بر باالی قربانی                 ٢٥.   مخصوص به من تقديم کنند       که آنها را به عنوان هديهٔ       
 . سوختنی بسوزان تا عطر خوشبو برای من باشد

 . اين قسمت سهم تو می باشد. بعد سينٔه قوچ را بگير و به عنوان هدئه مخصوص به من تقديم نما«٢٦
ان راست قوچی که برای دستگذاری قربانی شده باشد، بايد زمانی که يک کاهن دستگذاری می شود، سينه و ر     «٢٧

اين قانون تغييرناپذير است که       ٢٨.  به عنوان هدئه مخصوص به من تقديم گردد و برای آاهنان کنار گذاشته شود                      
 . اين هدئه قوم به خداوند است. وقتی قوم من هدئه سالمتی می گذرانند، سينه و ران راست آن از آن کاهنان است

. لباسهای کهانت هارون بعد از مرگ او به پسرانش تعّلق خواهد داشت تا در وقت دستگذاری آنها را بپوشند                      «٢٩
پسر هارون که به عنوان کاهن جانشين او می شود تا به خيمٔه مقّدس خداوند داخل شده و خدمت کهانت را انجام                            ٣٠

 . دهد، بايد اين لباسها را به مّدت هفت روز بپوشد
هارون ٣٢.  قوچی را که در مراسم دستگذاری هارون و پسرانش قربانی شده در مکان مقّدس با آب بپز           گوشت«٣١

آنها بايد خوراکی را    ٣٣.  و پسرانش آن گوشت را با نانی که در سبد می باشد در ورودی خيمٔه مقّدس خداوند بخورند                  
قط آاهنان می توانند اين غذا را بخوردند،          ف.  که در مراسم دستگذاری و آمرزش آنها آماده شده به تنهايی بخورند                  

اگر چيزی از گوشت و يا نان مراسم دستگذاری تا صبح باقی بماند، بايد آن را با آتش                                 ٣٤.  چونکه مقّدس است   
 . آنها نبايد خورده شود، زيرا مقّدس است. بسوزانی

هر روز بايد   ٣٦.  ، تقديس نما  هارون و پسرانش را مّدت هفت روز درست همان طوری که به تو دستور داده ام               «٣٥
سپس آن را با روغن زيتون تقديس کن تا         .  يک گاو نر برای آمرزش گناهان قربانی کنی تا قربانگاه را پاک گردانی             

پس قربانگاه کامًال مقّدس می گردد، و هرکس يا          .  اين کار را تا مّدت هفت روز، هر روز انجام بده             ٣٧.  مقّدس گردد 
 . مس نمايد توسط قدرت قّدوسّيت آن آسيب خواهد ديدهر چيز که قربانگاه را ل

 قربانی روزانه 
 ) ٨-١:٢٨اعداد (

يک بّره را صبح و ديگری را غروب قربانی            ٣٩.  هر روز بايد دو بّرٔه يک ساله را بر قربانگاه قربانی کنی               «٣٨
ک ليتر شراب برای هدئه       با بّرٔه اول يک کيلو آرد نرم و يک ليتر روغن خالص زيتون تقديم نما و نيز ي                           ٤٠کن،  

بّرٔه دوم را شامگاهان مانند بّرٔه اول، به همراه يک کيلو آرد نرم و يک ليتر روغن خالص                           ٤١.  نوشيدنی تقديم کن   
اين قربانی سوختنی بايد     ٤٢.  زيتون و يک ليتر شراب قربانی نما تا عطر خوشبو و قربانی سوختنی برای من باشد                    

مٔه مقّدس خداوند در حضور خداوند، جايی که من بر شما ظاهر می شوم و با شما                 برای هميشه در پيش مقابل در خي      
من در آنجا با بنی اسرائيل مالقات خواهم نمود و نور حضور من آنجا را مقّدس خواهد                   ٤٣.  سخن می گويم انجام شود   

مت به عنوان کاهنان     من خيمه و قربانگاه را تقديس خواهم گردانيد، و هارون و پسرانش را برای خد                      ٤٤.  گردانيد
آنها خواهند دانست که من خداوند       ٤٦.  من در ميان بنی اسرائيل ساکن شده خدای ايشان خواهم بود           ٤٥.  تقديس می نمايم 

من خداوند خدای   .  خدای ايشان هستم که ايشان را از مصر بيرون آوردم بنابراين در ميان ايشان ساکن خواهم شد                       
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 . ايشان هستم

٣٠  
 ُبخور قربانگاه مخصوص 

 ) ٢٨-٢٥:٣٧خروج (
درازايش چهل و   .  آن را به صورت چهار گوش بساز       ٢.  قربانگاهی برای سوزانيدن ُبخور با چوب اقاقيا بساز         «١

روی آن و هر چهار طرفش و ٣شاخهايش در چهار گوشه از يک تّكه باشند    .  پنج سانتيمتر، و ارتفاعش نود سانتيمتر     
دو حلقٔه طاليی بساز و آنها را در ٤.  يک حاشئه طاليی نيز به دور آن بسازنيز شاخهايش را با طالی ناب بپوشان و   

ميله ها را از چوب     ٥.  هر دو طرف زير حاشيه ها نصب کن تا ميله هايی که برای حمل آنهاست از آنها عبور کند                          
. وق پيمان است بگذار    اين قربانگاه را روبه روی پرده ای که در مقابل صند            ٦.  اقاقيا بساز و آنها را با طال بپوشان           

هر روز صبح وقتی که هارون چراغها را آماده می کند، ُبخور معطر             ٧.  آنجا جايی است که من با تو مالقات می کنم          
اين هديه ُبخور   .  او هر شامگاه نيز وقتی که چراغها را روشن می کند، بايد اين کار را انجام دهد                ٨.  روی آن بسوزاند  

در اين قربانگاه هيچ ُبخور ناپاک نسوزانيد و قربانی سوزاندنی، هدئه             ٩.  قفه انجام گردد  بايد در تمام دورانها بدون و      
هارون بايد سالی يک بار با ريختن خون قربانی گناه بر شاخهای قربانگاه آن را               ١٠.  غّالت و هدئه نوشيدنی نگذرانيد    

 » .بايد برای خداوند کامًال مقّدس باشداين قربانگاه . اين مراسم بايد در تمام دورانها انجام شود. پاک نمايد

 ماليات خيمٔه مقّدس خداوند 
هر وقتی که تو بنی اسرائيل را سرشماری می کنی، هرکس بايد بهای جان خود را                «١٢:  خداوند به موسی فرمود   ١١

ن شده را   هرکسی که شمرده می شود، بايد مبلغ معيّ        ١٣.  به من بپردازد تا هنگام سرشماری باليی بر او واقع نگردد              
تمام کسانی که شمرده می شوند و بيست سال و يا بيشتر دارند بايد همين                    ١٤.  بپردازد، اين هديه برای خداوند است        

. شخص ثروتمند بيشتر ندهد و شخص فقير هم کمتر از آن ندهد، اين بهای جان آنهاست                  ١٥.  مبلغ را به من بپردازند     
يری و جمع کنی و برای خدمت خيمٔه مقّدس خداوند در حضور من به                   تو بايد اين هديه ها را از قوم اسرائيل بگ           ١٦

 » .اين هديه ها بازخريد جان آنهاست و من از آنها پشتيبانی خواهم کرد. کار ببری

 حوض برنزی 
حوضی با پايه هايی از برنز برای شست وشو بساز و آن را در وسط خيمٔه حضور         «١٨:  خداوند به موسی فرمود   ١٧

هارون و پسرانش قبل از اينکه برای تقديم قربانی های سوختنی              ٢٠-١٩.  نگاه بگذار و آب در آن بريز        خداوند و قربا   
آنها بايد دستها و پاهای       ٢١.  نزد قربانگاه بروند، دستها و پاهای خود را در آب حوض بشويند، مبادا هالک گردند                      

 » .ان می باشداين قانون هميشگی برای آنها و جانشينانش. خود را بشويند تا نميرند

 روغن تقديس 
از بهترين عطرّيات بگير، شش کيلو ُمر چکيده، سه کيلو دارچين معطر، سه کيلو               «٢٣:  خداوند به موسی فرمود   ٢٢

از اينها عطری با    ٢٥و شش کيلو دارچين مطابق وزن رسمی، به اضافٔه چهار کيلو روغن زيتون،               ٢٤نيشکر معطر،   
ميز و  ٢٧با اين روغن معطر، خيمٔه مقّدس خداوند، صندوق پيمان،             ٢٦.  نمهارت تمام برای روغن تقديس درست ک        

قربانگاه هدايای سوزاندنی و    ٢٨هر آنچه مربوط به آن است، قربانگاه ُبخور، چراغدان و آنچه مربوط به  آن است،                     
تقديس نما تا    تمام اينها را به اين ترتيب          ٢٩.  آنچه مربوط به آن است، حوض شست وشو و پايه هايش را تقديس نما                 

سپس هارون و پسرانش را برای          ٣٠.  کامًال مقّدس گردند و هرکس که آنها را لمس کند نيز مقّدس خواهد گرديد                        
اين روغن مقّدِس تقديس، بايد در تمام نسلها برای             'به قوم اسرائيل بگو،       ٣١.  خدمت من به عنوان کاهن تقديس کن         

ص عادی ريخته شود، و شما نبايد مطابق دستور آن هيچ               اين روغن نبايد روی اشخا     ٣٢.  خدمت من مصرف گردد    
هرکسی که مانند ترکيب آن      ٣٣.  مخلوطی مانند آن درست کنيد، اين روغن مقّدس است و برای شما بايد مقّدس باشد                  

 » '.مخلوط درست کند و هرکس از آن بر بدن کسی ديگر غيراز يک آاهن بمالد، از قوم من اخراج گردد
َميعه، اظفار، ِقّنه و : از عطرّياتی که به تو می گويم از هريک به اندازٔه مساوی بگير        «:  فرمودخداوند به موسی    ٣٤

اينها را مخلوط کن و ُبخوری مانند عطر درست کن و نمک نيز بر آن اضافه کن تا پاک و مقّدس                           ٣٥.  ُکنُدر خالص 
دوق پيمان، در خيمٔه مقّدس         قدری از آن را خوب به صورت پودر بکوب و قدری از آن را جلو صن                              ٣٦.  باشد

نبايد برای خودتان با اين       ٣٧.  خداوند، جايی که من با شما مالقات می کنم بگذار، اين برای شما کامًال مقّدس باشد                       



 خروج

هرکسی که مطابق ترکيب اين ُبخور         ٣٨.  ترآيب عطرّيات بسازيد بلکه اين ُبخور را به خاطر خداوند مقّدس بدانيد                 
 » . قوم من اخراج گرددبرای خودش بسازد از ميان

٣١  
 صنعتگران خيمٔه مقّدس خداوند 

 ) ١:٣٦-٣٠:٣٥خروج (
او ٣.  من بصلئيل پسر اوری نؤه حور را که از طايفٔه يهودا می باشد، انتخاب کرده ام               «٢:  خداوند به موسی فرمود   ١

تا در  ٥-٤.  وناگون بخشيده ام را از قدرت خود ُپر ساخته ام و به او استعداد و دانش و مهارت برای انجام هنرهای گ                         
طال سازی و نقره سازی و برنز کاری، همچنين در جواهرسازی و مرصع کاری آن و نّجاری و چوب بری و                                   

 را که از طايفٔه دان است، به همکاری و معاونت او                 - پسر اخيسامک -اهولياب  ٦.  صنايع ديگر با مهارت کار کند       
٧و قدرت مخصوصی بخشيده ام تا تمام چيزهايی را که دستور داده ام،              انتخاب کرده ام و به تمام صنعتگران حکمت         

ميز و اثاثئه آن، چراغدان طالی           ٨يعنی خيمٔه مقّدس خداوند، صندوق پيمان و سرپوش آن، تمام وسايل خيمه،                         
لباس ١٠آتشدان برای سوزاندن قربانی های سوختنی با تمام وسايل آن،                         ٩خالص و وسايل آن، آتشدان ُبخور،                 

روغن مسح و ُبخور معطر برای مکان مقّدس و همٔه اين چيزها را                 ١١خصوص کهانت برای هارون و پسرانش،         م
 » .کامًال همان طوری که دستور داده ام، بسازند

 سبت روز استراحت 
سبت، روز مخصوص من و روز استراحت را محترم                  :  به بنی اسرائيل بگو    «١٣:  خداوند به موسی فرمود      ١٢
ن من و شما و تمام نسلهای آيندٔه شما، نشانه ای است تا بدانيد که من که خداوند هستم، شما را قوم                                  اين بي .  بداريد

کسی که .  شما بايد روز سبت را محترم بداريد زيرا اين روز برای شما مقّدس است                        ١٤.  مخصوص خود نموده ام   
شما شش روز   ١٥.  کند، بايد کشته شود  حرمت آن را نگاه ندارد، از قوم من اخراج گردد و کسی که در اين روز کار                     

هرکس که  .  اّما روز هفتم، روز استراحت و روز مقّدس خداوند است            .  داريد که در آن کارهای خود را انجام دهيد           
١٧.  قوم  اسرائيل بايد اين روز را به عنوان نشانٔه پيمان، نگاه دارند             ١٦.  در آن روز کاری انجام بدهد بايد کشته شود          

 آسمان و زمين را در شش روز ساختم و روز              - خداوند-زيرا من   .  ی بين من و قوم اسرائيل می باشد        اين پيمانی ابد  
 » .هفتم دست از کار کشيدم و استراحت نمودم

وقتی که خداوند سخنان خود را با موسی در کوه سينا تمام کرد، دو لوح سنگی به او داد که خودش احكام خود                           ١٨
 . را روی آن نوشته بود

٣٢  
 وسالٔه طاليی گ
 ) ٢٩ -٦:٩تثنيه (

ما «:  وقتی مردم ديدند که موسی مّدت زيادی در کوه مانده و بازنگشته است، دور هارون جمع شدند و گفتند                             ١
پس خدايی برای ما بساز تا ما را              .  نمی دانيم چه بر سر اين موسی که ما را از مصر بيرون آورد، آمده است                            

 » .راهنمايی کند
گوشواره های طاليی را که در گوش زنها و دختران و پسران شما هست، به نزد من                           «:  گفتهارون به آنها      ٢

پس تمام مردم، گوشواره های طاليی را که به گوشهای خود آويخته بودند، بيرون آورده پيش هارون                          ٣»  .بياوريد
گوسالٔه طاليی از آن     هارون گوشواره ها را از ايشان گرفت و آنها را ذوب کرده در قالب ريخت و يک                           ٤.  بردند

 . درست کرد
 » .ای اسرائيل، اين خدای ماست که ما را از زمين مصر بيرون آورد«: مردم گفتند

فردا عيد مخصوص خداوند       «:  سپس هارون قربانگاهی در مقابل گوسالٔه طاليی درست کرد و اعالم نمود                       ٥
بعضی هم هدايای سالمتی    .   قربانی بسوزانند  روز بعد، صبح زود برخاسته و حيواناتی آوردند تا به عنوان           ٦»  .است

 . آوردند و سپس به خوردن و نوشيدن و لهو و لعب پرداختند
زيرا قوم تو که از زمين مصر بيرون آوردی، گناه کرده و مرا ترک               .  فورًا پايين برو  «:  خداوند به موسی فرمود   ٧

د و گوساله ای از طال درست کرده آن را پرستش              آنها راهی را که من به ايشان نشان دادم ترک کرده ان              ٨.  نموده اند
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آنها می گويند که آن گوساله خدای ايشان است که آنها را از مصر بيرون آورده                .  می کنند و برای آن قربانی نموده اند     
تو ديگر برای آنها شفاعت نکن چونکه من از           ١٠.  من می دانم که آنها چه مردمان خودسر و نافرمانی هستند           ٩.  است

 » .سپس از تو و از نسلهای تو قوم بزرگی به وجود می آورم. آنها خشمگين هستم و می خواهم آنها را نابود کنمدست 
ای خداوند، چرا با قوم خود چنين خشمگين هستی،               «:  اّما موسی نزد خداوند خدای خود التماس نموده گفت              ١١

يان بتوانند بگويند که تو، قوم خود را از          چرا مصر ١٢قومی که با قدرت و عظمت آنها را از مصر بيرون آوردی؟                
مصر بيرون بردی تا آنها را در کوه و بيابان هالک کنی و از بين ببری؟ از خشم خود بگذر و از تصميم خود                                       

قول و  .  ابراهيم و اسحاق و يعقوب، بندگان خود را به ياد آور             ١٣.  منصرف شو و اين بال را بر سر قوم خود نياور             
ن خوردی به خاطر بياور که فرمودی نسل آنها را مانند ستارگان آسمان زياد می کنی و تمام                             قسمی که برای ايشا   

پس خداوند از خشم خود      ١٤»  .سرزمينی را که به ايشان قول دادی به آنها می دهی که تا ابداآلباد مال خودشان باشد                   
 . صرف نظر فرمود و آن بال را بر سر قومش نياورد

اين ١٦.   و دو لوح سنگی که احكام بر دو طرف آن نوشته شده بود، در دستش بود                          موسی از کوه پايين رفت      ١٥
 . لوح های سنگی را خدا خودش ساخته و احكام را بر روی آنها نوشته بود

 » .اين صداها صدای جنگ در اردوگاه است«: وقتی که يوشع سر و صدا و فرياد مردم را شنيد، به موسی گفت١٧
ين صداها شبيه صدای پيروزی و يا نالٔه شکست نيست، بلکه صدای آواز خواندن                     ا«:  موسی در جواب گفت    ١٨
 » .است
وقتی که موسی به نزديک اردو رسيد و گوساله طاليی و مردمی را که می رقصيدند، ديد، خشمگين شد و لوح ها                   ١٩

تش سوزانيد و مثل     سپس گوساله ای را که ساخته بودند برداشت و در آ              ٢٠.  را در پای کوه به زمين زد و شکست            
اين «:  موسی به هارون گفت   ٢١.  پودر آن را نرم کرد و سپس با آب مخلوط نموده و آن آب را به اسرائيلی ها نوشانيد                  

 » مردم با تو چه کار کرده اند که تو با آنها مرتکب چنين گناهی شدی؟
آنها به من گفتند که     ٢٣.   هستند از من عصبانی نشو، تو می دانی که اين مردم چطور مشتاق گناه             «:  هارون گفت ٢٢

پس برای ما خدايی درست کن تا ما         .  ما نمی دانيم چه بر سر اين موسی که ما را از مصر بيرون آورده است، آمده                   
سپس طالها را در     .  من از آنها خواستم تا طالهای خود را به نزد من بياورند و آنها هم آوردند                     ٢٤.  را رهبری کند  

 » !له بيرون آمدآتش انداختم و اين گوسا
بنابراين در  ٢٦.  موسی ديد که هارون اجازه داده قوم ياغی شوند و خود را در نظر دشمنانشان احمق نشان دهند                   ٢٥

تمام »  .تمام کسانی که طرف خداوند هستند، اينجا پيش من بيايند           «:  مقابل دروازٔه اردوگاه ايستاده فرياد کرد و گفت         
خدای بنی اسرائيل می فرمايد هريکی از شما شمشير خود          «:  موسی به آنها گفت   ٢٧.  طايفٔه الوی به نزد موسی رفتند      

الويان دستور  ٢٨»  .را ببندد و از اين طرف اردو به آن طرف اردو برود و برادر و دوست و همسائه خود را بکشد                       
شما امروز با   «:  موسی به الويان گفت   ٢٩.  موسی را اطاعت کردند و در آن روز نزديک به سه هزار مرد را کشتند               

. کشتن پسران و برادران خويش، خود را برای خدا وقف نموده ايد تا به عنوان کاهنان، خداوند را خدمت کنيد                                    
 » .بنابراين خداوند خودش شما را برکت داده است

اّما من دوباره باالی کوه می روم، شايد            .  شما مرتکب گناه بزرگی شده ايد       «:  روز بعد، موسی به مردم گفت         ٣٠
اين مردم گناه     «:  موسی دوباره به نزد خداوند رفت و عرض کرد                ٣١»  .توانم از خدا برای شما آمرزش بطلبم            ب

حاال از تو تقاضا      ٣٢.  آنها خدايی از طال برای خود درست کرده آن را پرستش نموده اند                   .  بزرگی مرتکب شده اند   
ا ببخشی، پس اسم مرا هم از دفتری که نوشته ای،            اّما اگر حاضر نيستی که گناه آنها ر        .  می کنم، گناه آنها را ببخشی     

 » .پاک کن
حاال برو و   ٣٤.  من نام کسانی را که بضد من گناه کرده اند از دفتر خود پاک می کنم                «:  خداوند در جواب فرمود   ٣٣

ولی .  به خاطر داشته باش که فرشتٔه من تو را راهنمايی خواهد کرد               .  قوم را به جايی که به تو گفته ام رهبری کن               
 » .موقع آن هم خواهد رسيد که من قوم را به خاطر گناهی که کرده اند مجازات کنم

پس خداوند آن قوم را به خاطر اينکه هارون را مجبور کرده بودند که گوسالٔه طاليی برای آنها بسازد، به                                   ٣٥
 . بيماری مبتال نمود

٣٣  
 کوچ از کوه سينا 

 که آنها را از مصر بيرون آورده ای از اين مکان کوچ کنيد و به                         تو و اين قومی     «:  خداوند به موسی فرمود     ١
من فرشته ای را می فرستم تا       ٢سرزمينی که قول داده ام به ابراهيم و اسحاق و يعقوب و فرزندان آنها بدهم، برويد                       
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شما بيرون خواهم   تمام کنعانيان، اموريان، ِحّتيان، فرزيان، حويان و يبوسيان را از سر راه                 .  شما را راهنمايی کند    
اّما من خودم با شما نخواهم آمد، زيرا شما مردمی  سرکش                   .  شما به سرزمينی غنی و حاصلخيز می رويد          ٣.  کرد

 » .هستيد و ممکن است شما را در راه نابود کنم
٥.  هنگامی که مردم اين سخنان سخت را شنيدند، ماتم گرفتند و از جواهرات و آالت زينتی خود استفاده نکردند                     ٤

شما مردم گردنکشی هستيد و من اگر حّتی يک لحظه با شما بيايم                 «:  خداوند به موسی دستور داد که به آنها بگويد          
٦»  .حال شما جواهرات خود را از خود دور کنيد تا من تصميم بگيرم با شما چه کار کنم                    .  شما را نابود خواهم کرد     

 . ز جواهرات خود استفاده نکردندپس قوم اسرائيل بعد از اينکه کوه سينا را ترک کردند ا

 خيمٔه مقّدس خداوند 
هروقت قوم بنی اسرائيل اردوگاه برپا می کردند، موسی خيمٔه مقّدس را برمی داشت و دور از اردوگاه نصب                            ٧

هرکسی که می خواست با خداوند راز و نياز کند به آن خيمه               .  می گفتند»  خيمٔه مقّدس خداوند  «آن خيمه را     .  می کرد
هروقت که موسی به طرف خيمه می رفت تمام مردم در مقابل چادر های خود می ايستادند تا موسی داخل                   ٨.  فتمی ر

بعد از اينکه موسی به داخل خيمه می رفت، ستون ابر پايين می آمد و در مقابل در خيمه می ايستاد و                            ٩.  خيمه شود 
ستون ابر را در مقابل در خيمه می ديدند، همگی           همين که مردم     ١٠.  خداوند از داخل ابر با موسی گفت وگو می کرد         

خداوند با موسی روبه رو صحبت می کرد، همان طوری که يک نفر با دوست خود صحبت                             ١١.  سجده می آردند  
سپس موسی به طرف اردوگاه برمی گشت اّما آن مرد جوان يعنی يوشع پسر نون که معاون موسی بود، در                     .  می کند

 . خيمه می ماند

 . ل می دهد که با قوم خود باشدخداوند قو
اين درست است که تو به من فرموده ای که اين قوم را به آن سرزمين رهبری                  «:  موسی به خداوند عرض کرد    ١٢

تو فرموده ای که مرا خوب می شناسی و از من خشنود . کنم، اّما به من نگفته ای که چه کسی را با من خواهی فرستاد     
همچنين .   نقشٔه خود را به من بگو تا بتوانم تو را خدمت نموده و ُخشنود بسازم                         پس اگر اين طور است     ١٣.  هستی

 » .به خاطر آور که تو اين قوم را انتخاب کرده ای تا از آن تو باشند
 » .من با تو خواهم آمد و تو را پيروز خواهم ساخت«: خداوند فرمود١٤
اگر تو با ما نيايی     ١٦.  را از اين مکان بيرون نبر      چنانچه با ما نخواهی آمد، ما        «:  موسی در جواب عرض کرد     ١٥

از کجا معلوم خواهد شد که از من و قوم خود راضی هستی؟ حضور تو با ما موجب افتخار ما بر ساير ملل روی                             
 » .زمين می باشد

 تو  من همان طور که تو گفته ای انجام خواهم داد، زيرا تو را خوب می شناسم و از                    «:  خداوند به موسی فرمود    ١٧
 » .راضی هستم

 » .بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببينم«: آنگاه موسی درخواست کرد١٨
من نام مقّدس خود را به تو اعالم               .  من تمام درخشندگی خود را در مقابل تو می گسترانم                «:  خداوند فرمود  ١٩
. نمی گذارم که روی مرا ببينی    ولی من   ٢٠.  و بر هرکه بر گزينم رأفت، رحمت خواهم کرد       .  من، خداوند هستم  .  می کنم

اينجا در کنار من جايی است که تو می توانی روی              ٢١.  زيرا کسی نمی تواند روی مرا ببيند و بعد از آن زنده بماند                
وقتی که نور درخشان حضور من عبور می آند، تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را                     ٢٢.  يک صخره بايستی  

و بعد از آن دست خود را برمی دارم و تو می توانی از پشت مرا ببينی ولی                    ٢٣نم  با دست خود می پوشانم تا عبور ک        
 » .روی مرا نمی توانی ببينی

٣٤  
 دومين الواح سنگی 

 ) ٥ -١:١٠تثنيه (
دو لوح سنگی را آماده کن و من همان احکامی را که در لوح های اولی نوشته شده                       «:  خداوند به موسی فرمود    ١

فردا صبح آماده باش و به کوه سينا برو و بر قّلٔه کوه در حضور من حاضر                  ٢.  کستی، می نويسم بودند و تو آنها را ش     
به هيچ گّله و رمه ای هم اجازه نده که در                .  هيچ کس نبايد با تو بيايد و کسی هم در اطراف کوه ديده نشود                     ٣.  شو

 مانند لوح های اول آماده کرد و         پس موسی همان طور که خداوند فرموده بود دو لوح سنگی             ٤»  .نزديکی کوه بچرد  
 . صبح هنگام برخاست و لوح ها را با خود گرفته باالی کوه سينا رفت
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٦خداوند در يک ستون ابر پايين آمد و در برابر او ايستاد و نام مقّدس خود، يعنی خداوند را به او اعالم کرد                                 ٥

 مهربان و دير خشم و سرشار از محّبت پايدار و             من خداوند خدای بخشنده و    «:  خداوند از برابر او گذشت و ندا داد        
بر هزاران نسل محّبت پايدار خود را نگه می دارم و بخشايندٔه خطا و گناه هستم، اّما گناه را بدون                       ٧.  وفاداری هستم 

  ».جزا نمی گذارم، بلکه انتقام خطاهای پدران را از پسران و پسراِن پسران ايشان را تا نسل سوم و چهارم می گيرم
خداوندا، اگر به راستی در درگاه تو قبول شده ام، تمّنا می کنم که تو نيز               «:  آنگاه موسی سر به سجده نهاده گفت      ٩-٨

البّته می دانم که اين قوم، مردم نافرمان و سرکشی هستند، ولی باز از پيشگاهت التماس می کنم که                      .  همراه ما باشی  
 » .ت بپذيریگناه و خطای ما را ببخشی و ما را به پيشگاه

 تجديد پيمان 
 ) ١٧ -١:١٦؛ ٥-١:٧؛ تثنيه ١٩-١٤:٢٣خروج (

من اکنون با شما پيمان می بندم و در مقابل چشمان تمام قوم چنان معجزاتی نشان                «:  خداوند در جواب او فرمود    ١٠
وند را خواهند ديد،    و تمام مردم اسرائيل قدرت خدا     .  می دهم که در هيچ جای دنيا و در بين هيچ مّلتی ديده نشده باشد              

آنگاه .  احکامی را که من امروز به شما می دهم اطاعت کنيد         ١١.  زيرا من کاری عجيب در ميان شما انجام خواهم داد          
اّما هوشيار باشيد   ١٢.  من تمام اموريان، کنعانيان، ِحّتيان، فرزيان، حويان و يبوسيان را از سر راه شما دور می کنم                   

بلکه تو بايد قربانگاههای    ١٣.  با مردم آنجا پيمان نبنديد، مبادا در دام ايشان گرفتار شويد           که به سرزمينی که می رويد      
 . آنها را ويران کنی، ستونهای ايشان را بشکنی و نشانه های الهٔه اشره را از بين ببری

مين پيمان   هيچ گاه نبايد با مردم آن سرز          ١٥.  خدايان ديگر را پرستش نکنيد، زيرا من، خداوند غيور هستم                  «١٤
ببنديد، زيرا وقتی آنها برای خدايان خود قربانی می کنند، شما را دعوت می کنند که به آنها بپيونديد و از قربانی آنها                       

چون دختران ايشان را برای پسران خود بگيريد، وقتی آن دختران ُبتهای خود را پرستش کنند، پسران                   «١٦.  بخوريد
 . مايندشما را نيز به بت پرستی وادار می ن

 . خدايان ساخته شده را عبادت نكنيد«١٧
اين مراسم را در زمان معّين، يعنی در ماه ابيب،              .  هفت روز نان فطير بخوريد      .  عيد فطير را برگزار کنيد      «١٨

 . طبق دستوری که به شما داده ام برگزار نماييد، زيرا در همين ماه بود که شما از مصر خارج شديد
به عوض نخستزادٔه االغ، يک     ٢٠.  هر نخستزاده نر از حيوانات گّلٔه شما به من تعّلق دارد           هر پسر نخستزاده و     «١٩

. برای هر پسر نخستزاده بايد فديه بدهيد      .  بّره بدهيد و اگر نمی خواهيد بّره بدهيد، گردن نخستزادٔه نر االغ را بشکنيد             
 . هيچ کس نبايد دست خالی به حضور من بيايد

حّتی در موسم شخم و درو هم نبايد در روز هفتم کار                .  در روز هفتم استراحت نماييد     شش روز کار کنيد و        «٢١
 . کنيد
 . عيد خيمه ها را که آغاز پاييز است هر ساله برگزار کنيد. عيد نوبر محصوالت را جشن بگيريد«٢٢
در اين سه    ٢٤.  سه مرتبه در سال، همٔه مردان و پسران شما به حضور خداوند خدای اسرائيل حاضر شوند                       «٢٣

مرتبه ای که به حضور من می آييد، هيچ يک از اقوامی که من آنها را از سر راه شما دور کرده ام به سرزمين شما                              
 . حمله نخواهد کرد

گوشت . نانی را که با خميرمايه پخته شده باشد همراه خون حيوانی که برای من قربانی شده، با هم تقديم نکنيد            «٢٥
 .  صبح نگه نداريدقربانی عيد فصح را تا

ُبزغاله را در شير مادرش        .  هر سال بهترين نوبر محصوالت خود را به خانٔه خداوند خدای خود بياوريد                      «٢٦
 » .نپزيد
احکامی را که به تو دادم بنويس، زيرا اينها شرايط پيمانی هستند که با تو و قوم                           «:  خداوند به موسی فرمود     ٢٧

او در تمام اين مّدت نه چيزی خورد و نه            .  ه روز با خداوند در باالی کوه ماند       موسی چهل شبان  ٢٨»  .اسرائيل بسته ام 
 .  را نوشت- ده حكم-چيزی نوشيد، او بر روی لوح های سنگی کلمات پيمان 

 پايين آمدن موسی از کوه سينا 
ا خدا   وقتی موسی با دو لوحٔه سنگی از کوه پايين آمد، متوّجه نشد که چهره اش در اثر صحبت کردن ب                                         ٢٩

اّما ٣١.  و چون هارون و مردم اسرائيل چهرٔه درخشان موسی را ديدند، از ترس به او نزديک نشدند                    ٣٠.  می درخشيد
بعد از  ٣٢.  پس هارون و رهبران قوم پيش او رفتند و موسی با آنان گفت وگو کرد                   .  موسی آنها را پيش خود خواند       

٣٣.  برکوه سينا به او فرموده بود به اّطالع آنها رسانيد              آنکه همگی در حضور او جمع شدند، آنچه را که خداوند                  

هروقت موسی در خيمٔه مقّدس خداوند می رفت که با او       ٣٤.  چون سخنان موسی تمام شد روی خود را با نقاب پوشاند          
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بعد همٔه احکامی  را که از خداوند               .  گفت وگو کند تا وقتی که خارج می شد نقاب را از روی خود برمی داشت                          
موسی تا زمانی که دوباره برای        .  مردم چهرٔه تابان او را می ديدند       ٣٥فت، برای مردم اسرائيل بيان می کرد،         می گر

 . مالقات خداوند می رفت، نقاب بر چهره داشت

٣٥  
 مقّررات روز سبت 

 آنها  اين است احکامی که خداوند داده و شما بايد از              «:  موسی تمام مردم اسرائيل را جمع کرد و به آنها گفت                 ١
هرکسی که  .  شش روز کار کنيد، اّما روز هفتم روز مقّدس و مخصوص خداوند و استراحت است                   ٢.  پيروی نماييد 

 » .و در روز سبت در خانه هايتان آتش روشن نکنيد٣. در آن روز کار کند بايد کشته شود

 هدايا برای خيمٔه حضور خداوند 
 ) ٩ -١:٢٥خروج (

برای خداوند از صميم    ٥.  اين است آنچه که خداوند امر فرموده است        «:  ل گفت بعد موسی خطاب به مردم اسرائي      ٤
آتان نفيس، نخهای پشم تابيده شده به رنگ ٦طال، نقره، برنز، : هدايای شما شامل اين چيزها باشد  .  قلب هديه بياوريد  

ه باشند، و چرم نفيس،     پوست قوچ که آن را رنگ قرمز زد        ٧ارغوانی، بنفش و قرمز، پارچٔه بافته شده از موی ُبز،            
سنگهای عقيق و قيمتی، برای تزئين       ٩روغن چراغ، ادويه برای روغن مسح، ُبخوِر خوشبو،           ٨چوب درخت اقاقيا،    

 . ردا و سينه پوش کاهن اعظم

 لوازِم خيمٔه مقّدس خداوند 
 ) ٤٣ -٣٢:٣٩خروج (

١١:  از قبيل .  ر فرموده است بسازند    همٔه صنعتگران ماهر آه در ميان شما هستند چيزهايی را که خداوند ام                 «١٠

صندوق پيمان و ميله ها برای حمل و نقل آن، سرپوش  ١٢خيمه و پوشش آن، چنگک ها، بندها، ستونها و پايه های آن؛           
قربانگاه ١٥چراغدان، چراغ و روغن؛        ١٤ميز، پايه ها، ظروف و نان مقّدس،            ١٣آن، پردٔه دروازٔه خيمه، پرده ها؛          

قربانگاه قربانی سوختنی،     ١٦ه های برنزی، روغن مسح، ُبخور خوشبو، پردٔه دروازٔه خيمه؛                   ُبخور، پايه ها، شبک    
پرده های اطراف حياط خيمه،      ١٧آتشدانهای برنزی، ميله های چوبی برای حمل و نقل آن، حوض و پايه های آن،                        

باسهای نفيس بافته شده برای        ل١٩ميخهای خيمه، ميخهای حياط و طنابهای آن             ١٨ستونها، پايه ها و پردٔه دروازه ها          
آاهنانی آه بايد به هنگام خدمت در مكان مقّدس آنها را بپوشند، يعنی لباس مقّدس برای هارون کاهن و پسرانش تا                         

 » .در هنگام انجام وظيفٔه کهانت از آنها استفاده کنند

 هدايای مردم 
يل بودند، برای خداوند هديه آوردند تا در خيمٔه         آنگاه تمام کسانی که ما   ٢١.  بعد همٔه مردم از حضور موسی رفتند      ٢٠

پس مرد و زن، با رضايت آمدند       ٢٢.  مقّدس خداوند، برای وظايف مربوط به آن و لباس های مقّدس به کار برده شوند              
هرکسی که آتان   ٢٣.  و حلقه، انگشتر، گوشواره، دستبند و هر قسم زيورات طال با خود آوردند و تقديم خداوند کردند                 

٢٤.  ، پشم ارغوانی، بنفش و قرمز، پارچٔه بافته شده از موی ُبز، پوست قرمز قوچ و چرم نفيس داشت آورد                          نفيس

همٔه زنهايی که در کارهای دستی مهارت داشتند،         ٢٥.  برخی هديه های نقره ای و برنزی و عّده ای چوب اقاقيا آوردند          
. ود ساخته بافته بودند به حضور خداوند تقديم کردند        پارچه های پشمی  ارغوانی، بنفش و قرمز و کتان نفيس را آه خ           

رهبران سنگهای عقيق و نگين های زينتی برای جامٔه مخصوص                 ٢٧.  آنها همچنين از موی ُبز نخ می ريسيدند            ٢٦
پس ٢٩.  همچنين عطرّيات، روغن چراغ، روغن مسح و ُبخور خوشبو هديه آوردند                ٢٨.  کاهنان و سينه پوش آوردند    

 . يل و رغبت اشيای نفيس را که خداوند به موسی امر کرده بود به عنوان هديه برای خداوند آوردندقوم اسرائيل با م

 صنعتگران برای خيمٔه مقّدس خداوند 
 ) ١١-١:٣١خروج (

خداوند، بصلئيل پسر اوری، نؤه حور، از طايفٔه يهودا را که ُپر از روح خدا و                            «:  موسی به مردم گفت     ٣٣-٣٠
، دانش و هنر است تعيين فرموده است تا نقشه و کارهای طال و نقره و برنز، حجاری،                                   دارای لياقت، ذکاوت    

خداوند به او و اهولياب، پسر اخيسامک از طايفٔه دان             ٣٤.  زرگری، حکاکی و امور نّجاری را اداره و مراقبت کند            
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 کارهای همٔه صنعتگران را از      و به آنها مهارت بخشيده که     ٣٥.  استعداد تعليم مهارتهای خود به ديگران را داده است        
قبيل طراحی و نساجی طراز در پارچه های پشمی  ارغوانی، بنفش و قرمز را که به عهده دارند و همچنان بافندگان                      

 . و ساير هنرمندان و صنعتگران را نظارت کنند

٣٦  
کاری عطا کرده است،      بصلئيل و اهولياب و ساير هنرمندانی که خداوند به ايشان استعداد و توانايی انجام                           «١

 » .مردم بيشتر از حد نياز هديه می آورند. مطابق دستورات خداوند برای ساختن خيمٔه حضور خداوند کار بکنند
موسی، بصلئيل و اهولياب و همٔه افراد ماهری را که استعداد خدايی داشتند و همٔه کسان ديگر را که مايل به                              ٢

همٔه مصالح و مواد ساختمانی را که مردم برای ساختن خيمٔه حضور                    موسی  ٣.  انجام اين کار بودند دعوت کرد         
پس آنگاه افراد ماهری که     ٤.  خداوند هديه داده بودند همراه با همٔه اشيايی که هر صبح دريافت می کرد به آنها می داد                

مان خدا را انجام      مردم بيش از آنچه نياز است تا فر           «:  و چنين گفتند   ٥کارها را انجام می دادند، نزد موسی رفتند             
 » .دهيم، هدايا می آورند

آنچه تا آن زمان آورده      ٧.  پس موسی به سراسر اردو فرمان فرستاد تا ديگر هديه ای برای خيمٔه مقّدس نياورند                   ٦
 . بودند بيشتر از نياز بود

 ساختن خيمٔه مقّدس 
 ) ٣٧-١:٢٦خروج (

ه های نفيس کتان و پشم های ارغوانی، بنفش و قرمز را با            ابتدا بافندگان ماهر برای خيمٔه مقّدس ده پرده از پارچ          ٨
طول هر پرده دوازده متر و عرض آن دو متر بود           ٩.  اشکال فرشتگان نگهبان، به صورت ماهرانه ای درست کردند       

ه سپس پنج پرده را به يكديگر دوختند و پنج پردٔه ديگر را نيز به همين ترتيب ب                     ١٠.  و همٔه آنها به يک اندازه بودند        
و بعد حلقه ها را مقابل      ١٢سپس پنجاه حلقه از کتان ارغوانی در کنارٔه هر يک از آن دو تّكه، ساختند                     ١١.  هم دوختند 
و به اين ترتيب با      .  همچنين پنجاه چنگک طاليی ساختند و پرده ها را به وسيلٔه چنگک به هم پيوستند                ١٣.  هم دوختند 

 . کميل شدپيوستن هر دو تّكه، خيمه به صورت يک پارچه ت
هر يازده پرده يک اندازه     ١٥.  در باالی سقف، پوشش ديگری انداختند که از يازده پردٔه پشم ُبز ساخته شده بودند               ١٤

پنج پرده را با هم پيوستند و شش پردٔه ديگر را                 ١٦.  و طول هر کدام از آنها سيزده متر و عرض آن دو متر بود                     
و همچنين پنجاه چنگک برنز را در          ١٨داد کنارٔه هر دو پارچه دوختند          پنجاه حلقه در امت    ١٧.  جداگانه به هم دوختند    

يکی از پوست قرمز شدٔه قوچ      .  آنها دو پوشش ساختند   ١٩.  پرده ها دوختند و به وسيلٔه آنها دو پارچه را به هم پيوستند             
 . و ديگری از چرم اعال تا به عنوان پوشش خارجی مورد استفاده قرار بگيرد

طول هر تخته چهار متر و عرض آن شصت و شش            ٢١.   هايی از چوب اقاقيا برای خيمه ساختند       بعد از آن تخته   ٢٠
همٔه تخته های خيمه را به همين    ٢٣.  هر تخته دو زبانه داشت که يکی را به ديگری مّتصل می ساختند           ٢٢.  سانتيمتر بود 

و هر  .  در زير بيست تخته ساختند    چهل پائه نقره ای    ٢٤.  خيمه بيست تخته در سمت جنوب خود داشت       .  ترتيب ساختند 
با چهل پائه   ٢٦.  همچنين بيست تخته در سمت شمال خيمه ساختند         ٢٥.  تخته با پايه اش به وسيلٔه دو زبانه پيوند می شد           

. سمت مغرب خيمه که قسمت عقبی آن بود، از شش تخته تشکيل شده بود                 ٢٧.  نقره ای، يعنی دو پايه برای هر تخته        
. اين ستونهای گوشه ها از پايين تا باال به يکديگر مّتصل بودند          ٢٩رای گوشه های عقب ساختند     دو ستون ديگر نيز ب    ٢٨

بنابراين هشت ستون با شانزده پائه نقره ای که دو پايه در              ٣٠.  دو ستون گوشٔه ديگر هم به همين طريق ساخته شدند            
 . زير هر ستون قرار گرفت، ساختند

رای تخته های هر دو طرف خيمه ساختند پنج پشت بند برای يک طرف خيمه                بعد پشت بندهايی از چوب اقاقيا ب      ٣١
پشت بند وسطی طوری ساخته       ٣٣.  و پنج پشت بند برای طرف ديگر و پنج پشت بند برای قسمت عقب در غرب                    ٣٢

تخته ها و پشت بندها را با روکشی از طالی           ٣٤.  شده بود که از يک سر تخته وسطی تا سر ديگر آن امتداد داشت                    
 . و حلقه ها هم از طالی خالص ساخته شده بودند. الص پوشانيده بودندخ

پردٔه داخلی از کتان نفيس و پشم به رنگهای آبی، بنفش و قرمز و با شکلهای فرشتگان نگهبان ساخته شده                                  ٣٥
چهار پرده با چهار چنگک طاليی از چهار ستون چوب اقاقيا که با روکشی طال پوشيده شده بودند و بر                            ٣٦.  بودند

همچنان پرده ای برای دروازٔه خيمه از کتان و پشمهای ارغوانی، بنفش و قرمز                      ٣٧.  پايه قرار داشتند آويزان بود       
پايه های ستونها برنزی و سرهای آنها       .  اين پرده به وسيلٔه پنج چنگک به پنج ستون بسته شده بود              ٣٨.  درست کردند 

 . از طال ساخته شده بودند
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٣٧  
  ساختن صندوق پيمان

 ) ٢٢ -١٠:٢٥خروج (
بصلئيل صندوق پيمان را از چوب اقاقيا ساخت که طول آن يک متر و ده سانتيمتر، عرض آن شصت و شش                            ١

آن را از درون و بيرون با طالی خالص پوشانيد و نواری              ٢.  سانتيمتر و ارتفاع آن نيز شصت و شش سانتيمتر بود           
دو ميله از   ٤.   گوشٔه آن، يعنی دو حلقه در دو طرف آن ساخت             حلقه های طاليی در چهار   ٣.  از طال به دور آن کشيد      

سرپوش صندوق را   ٦.  و در حلقه های دو طرف به منظور حمل و نقل گذاشت            ٥چوب اقاقيا را با طال روکش نموده          
دو فرشتٔه نگهبان از      ٧.  از طالی ناب به طول يک متر و ده سانتيمتر و عرض شصت و شش سانتيمتر ساختند                            

آنها با  .  يک فرشتٔه نگهبان در يک طرف و يکی در طرف ديگر آن بود                  ٨ش کاری شده ساخت،     طالی خالص چک   
فرشتگان نگهبان روبه روی هم،      ٩.  سرپوش صندوق طوری ريخته شده بودند که در حقيقت يک تّکٔه واحد بودند                     

  .بالهايشان باز و بر سرپوش صندوق گسترده شده بودند و روی آنها پايين به طرف سرپوش بود

 ساختن ميز مخصوص برای نان مقّدس 
 ) ٣٠-٢٣:٢٥خروج (

ميز را هم از چوب اقاقيا ساخت که طول آن هشتاد و هشت سانتيمتر، عرض آن چهل و چهار سانتيمتر و                                   ١٠
و آن را با طالی خالص پوشاند و دور آن را با روکشی از طالی ريخته                   ١١.  ارتفاع آن شصت و شش سانتيمتر بود       

. شيه ای به اندازٔه هفتاد و پنج ميليمتر به دور آن ساخت و تخته های آن را با قابی از طال تزئين کرد                     حا١٢.  تزئين کرد 
حلقه ها نزديک تخته ها و به       ١٤.  او چهار حلقٔه طاليی ساخت و آنها را در چهار گوشٔه باالی پايه ها نصب کرد                       ١٣

قاقيا به منظور حمل و نقل ميز ساخت و آنها را با               ميله هايی از چوب ا   ١٥.  منظور حمل و نقل ميز ساخته شده بودند        
ظروفی که برای هدايای نوشيدنی بر سر ميز قرار داده می شدند عبارت بودند از کاسه ها، پياله ها و                    ١٦.  طال پوشاند 

 . جامها و همگی از طالی خالص ساخته شده بودند

 ساختن چراغدان 
 ) ٤٠-٣١:٢٥خروج (

در دو ١٨. پايه، شاخه ها و جاچراغی ها يک تّكه بودند   .  و چکش کاری شده ساخت   چراغدانی هم از طالی خالص      ١٧
جاچراغی هر شاخه به    ١٩.  طرف آن شش شاخه قرار داشت، سه شاخه در يک طرف و سه شاخه در طرف ديگر                     

 پائه٢١-٢٠.  شش شاخه از چراغدان سر زده بود         .  شکل شکوفٔه بادام و هريک دارای گل و گلبرگ ساخته شده بود                 
اصلی چراغدان با چهار پياله به شکل شکوفٔه بادام با گل و گلبرگ آن تزئين يافته بود و همگی يک تّكه و از زير                              

گلبرگها و شاخه ها با چراغدان يک تّكه و از طالی خالص و چکش کاری                 ٢٢.  هر شاخه ها يک گلبرگ سر زده بود       
وزن همگی  ٢٤.  سينی های آنها از طالی خالص ساخت       بعد هفت چراغ آن را با انبرها و             ٢٣.  شده ساخته شده بودند    

 . آنها سی و پنج کيلوگرم طالی خالص بود

 ساختن قربانگاه ُبخور 
 ) ٥-١:٣٠خروج (

. طول و عرض آن چهل و پنج سانتيمتر و ارتفاع آن نود سانتيمتر بود              .  قربانگاه ُبخور را از چوب اقاقيا ساخت      ٢٥
سطح و پيرامون و شاخهای آن       ٢٦.   بودند که همه يک تّكه ديده می شدند         شاخهای چهار گوشٔه آن طوری ساخته شده       

دو حلقٔه طاليی به زير      ٢٧.  با طالی خالص پوشيده شده بودند و با قابی از طالی خالص گرداگرد آن را تزئين کرد                    
چوب اقاقيا ساخته   ميله ها از   ٢٨.  قاب نصب کردند که از آنها برای گرفتن ميله ها برای حمل و نقل آن استفاده می شد                  

 . و با طالی خالص پوشانيده شده بودند

 ساختن ُبخور و روغن مسح 
 ) ٣٨ -٢٢:٣٠خروج (

 . روغن مقّدس و ُبخور خالص را که مانند عطر بود، آماده کرد٢٩
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٣٨  
 ساختن قربانگاه برای قربانی سوختنی 

 ) ٨-١:٢٧خروج (
که ارتفاع آن يک متر و سی سانتيمتر و طول و آن دو متر و                قربانگاه قربانی سوختنی را از چوب اقاقيا ساختند         ١

شاخهايی هم در چهار گوشٔه خود داشت که شاخها و قربانگاه يک تّكه بودند و همه با برنز                          ٢.  بيست سانتيمتر بود   
٤.  ظروف قربانگاه، يعنی ديگ، خاک انداز، کاسه، چنگک و آتشدان آن، همه برنزی بودند                   ٣.  پوشانيده شده بودند   

چهار حلقٔه برنزی در چهار گوشٔه ٥. تشدان قربانگاه برنزی بود و پايين تر از لب و در نصف ارتفاع آن قرار داشت         آ
ميله ها را در    ٧.  ميله ها از چوب اقاقيا و با برنز پوشانده شده بودند                 ٦.  آتشدان برای گرفتن دو ميلٔه چوبی ساخت           

 . قربانگاه از تخته ساخته شده بود و درونش خالی بود. جا دادحلقه های دو طرف آتشدان برای حمل و نقل قربانگاه 

 ساختن حوض برنزی 
 ) ١٨:٣٠خروج (

حوض برنزی و پايه هايش را از آيينه هايی ساختند که زنهايی که در جلوی خيمٔه مقّدس خداوند خدمت می کردند                    ٨
 . هديه داده بودند

 حياط و ساير قسمت های خيمٔه مقّدس 
 ) ١٩-٩:٢٧خروج (

پردٔه سمت جنوب آن چهل و چهار متر و از کتان نفيس بافته              .  بعد شروع به درست آردن پرده  های حياط نمودند       ٩
چنگک ها و پشت بندهای   .  تعداد ستونهای آن بيست بود و اين ستونها بر بيست پائه برنزی قرار داشتند                  ١٠.  شده بود 

م به طول چهل و چهار متر و دارای بيست ستون و بيست پائه                پردٔه شمال آن ه   ١١.  ستونها از نقره ساخته شده بودند      
پردٔه سمت مغرب آن بيست و دو متر و                ١٢.  چنگک ها و پشت بندهای ستونهای آن هم نقره ای بودند             .  برنزی بود 

طول پردٔه سمت مشرق هم بيست و       ١٣.  چنگک ها و پشت بندهای ستونها از نقره بودند      .  دارای ده ستون و ده پايه بود      
پرده  های هر دو طرف دروازه شش متر و شصت سانتيمتر و هرکدام دارای سه ستون و سه پايه                     ١٥-١٤.  و متر بود  د

پايه های ستونها برنزی، اّما چنگک ها و          ١٧.  همٔه پرده  های اطراف حياط از کتان لطيف ساخته شده بودند                ١٦.  بود
 حياط از کتان نفيس و پشم به رنگهای آبی، بنفش و                     پردٔه دروازهٔ ١٨.  پشت بندها و سرپوش ستونها نقره ای بودند         

چهار ستون آن باالی چهار پائه برنزی قرار           ١٩.  طول آن ُنه متر و ارتفاع آن دو متر بود            .  قرمز، به هم تابيده بود     
 . تمام ميخهای خيمه و پردٔه آن برنزی بودند٢٠. چنگک ها، سرپوش ستونها و پشت بندها از نقره بودند. داشتند

 زهايی که در خيمٔه مقّدس به کار برده شد فل
اين فهرست مطابق سفارش      .  اين است فهرست مواد فلزيی آه در ساخت خيمٔه مقّدس خداوند به آار رفتند                         ٢١

 . موسی و توسط الويانی آه تحت نظارت ايتامار پسر هارون آاهن آار می آردند تهّيه شده بود
اهولياب پسر   ٢٣.   يهودا همه چيز را مطابق فرمان خداوند ساخت              و بصلئيل پسر اوری، نؤه حور از طايفهٔ              ٢٢

اخيسامک از طايفٔه دان آه حكاک و طراح و بافندٔه آتان لطيف از جنس پشم ارغوانی، بنفش و قرمز بود، به او                                
 . آمک می آرد

هزار و   وزن نقره سه       ٢٥.  مقدار طاليی که مردم هديه دادند در حدود يک تن، مطابق معيار رسمی  بود                              ٢٤
اين مبلغ مطابق سرشماری تعداد آنها، ششصد و سه هزار و             ٢٦چهارصد و سی آيلوگرم، مطابق معيار رسمی  بود           

مقدار نقره ای که برای صد پائه صد ستون خيمه و پردٔه آن به                 ٢٧.  پانصد و پنجاه نفر مرد بيست ساله يا باالتر بود            
نقره ای که برای    ٢٨.  نی سی و چهار کيلو برای هر پايه             کار رفت سه هزار و چهارصد و سی آيلوگرم بود، يع                   

مقدار برنزی که مردم     ٢٩.  ساختن چنگک ها، روپوش ستونها و سرهای آنها و پشت بندها مصرف شد سی کيلو بود                  
و از آن برای ساختن پايه ها، ورودی خيمٔه مقّدس         ٣٠.  هديه آوردند دو هزار و چهارصد و بيست و پنج آيلو گرم بود             

 . و ميخهای خيمه و حياط آن استفاده شد٣١، قربانگاه، شبکٔه برنزی و ظروف آن خداوند

٣٩  
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 تهّيه لباس کاهنان 
 ) ١٤-١:٢٨خروج (

با پشم ارغوانی، بنفش و قرمز جامه های فاخری برای آاهنانی آه بايد آنها را به هنگام خدمت در مكان مقّدس                          ١
 . برای هارون آن چنان آه خداوند به موسی فرموده بود دوختندآنها جامه های آهانت را . می پوشيدند، دوختند

از ٣.  جامٔه مخصوص کاهنان را از کتان نفيس و نخهای طال و پشم به رنگهای ارغوانی، بنفش و قرمز ساختند                     ٢
برای ٤.  طال رشته های نازک ساختند و در پارچه های ارغوانی، بنفش و قرمز به صورت ماهرانه ای به کار بردند                     

کمربند جامٔه مخصوص   ٥.  مٔه مخصوص کاهنان سرشانه هايی ساختند که از دو طرف شانه به هم وصل می شدند               جا
کاهنان از جنس خود آن با مهارت خاّصی برای دور کمر به همان ترتيب از طال و پارچه های نفيس ارغوانی،                                

يک تّكه بود، و آن را هم طبق دستور          بنفش و قرمز و کتان نفيس بافته شده که با جامٔه مخصوص کاهنان آن جامه                   
دو قطعه سنگ عقيق را که بر آنها نام طايفه  های اسرائيل حکاکی شده بودند، بر دو                     ٧-٦.  خداوند به موسی، ساختند    

 . قاب طال نشانده مطابق فرمان خداوند به موسی به دو سرشانه نصب کردند

 سينه پوش 
 ) ٣٠-١٥:٢٨خروج (

آن را دوال به صورت مّربع بيست و دو در بيست و             ٩اهرانه ای از همان مواد ساختند      سينه پوش را هم به طور م      ٨
سنگهای رديف اول عقيق قرمز،       .  چهار رديف از سنگهای قيمتی را در آن نصب کردند               ١٠.  دو سانتيمتر دوختند   

 عقيق سفيد و      در رديف سوم فيروزه،     ١٢.  رديف دوم دارای زمّرد، ياقوت و الماس بود           ١١.  ياقوت زرد و لعل بود      
سنگها در يک   .  سنگهای رديف چهارم ياقوت کبود، عقيق جگری و يشم بودند         ١٣.  ياقوت ارغوانی نصب کرده بودند    

تعداد سنگها دوازده و بر هر کدام آنها نام يكی از پسران يعقوب را حکاکی      ١٤.  قاب طاليی زربفت، نصب شده بودند     
برای سينه پوش زنجيرهايی از طالی خالص مانند ريسمان           ١٥.  ل باشند کرده بودند تا نمايانگر دوازده طايفٔه اسرائي         

دو ريسمان طال را    ١٧.  دو طوق طال و دو حلقٔه طال هم ساختند و دو حلقه را به دو گوشٔه سينه پوش بستند                   ١٦.  ساختند
 از جلو به دو      دو سر ديگر زنجير را به دو طوق بستند، يعنی            ١٨.  به دو حلقٔه انتهای دو بند سينه پوش وصل کردند           

دو حلقٔه طاليی برای دو گوشٔه پايين سينه پوش ساختند و در             ١٩.  سرشانه های جامٔه مخصوص کاهنان بسته شده بود       
دو حلقٔه طاليی ديگر هم ساختند که آنها در          ٢٠.  قسمت داخل آن يعنی در کنار جامٔه مخصوص کاهنان وصل کردند            

و سينه پوش را به وسيلٔه حلقه ها با نوار          ٢١.  کاهنان آويزان بودند  قسمت پايين سرشانه ها در جلوی جامٔه مخصوص          
ارغوانی به حلقه های جامٔه مخصوص کاهنان وصل کردند تا سينه پوش به صورت مطمئن به پيش بند وصل شود و                    

 . همان طوری که خداوند به موسی امر فرموده بود. باالی کمربند قرار گيرد

 ساير قسمت های لباس کاهنان 
 ) ٤٣ -٣١:٢٨خروج (

ردايی آه روی جامٔه مخصوص کاهنان قرار می گيرد را هم با هنر خاّصی از يک پارچٔه پشمی ارغوانی                                 ٢٢
دور ٢٤.  در وسط آن يک درز گذاشتند و حاشيه ای به دور تا دور درز دوختند تا مانع پاره شدن ردا شود                       ٢٣.  ساختند

 کتان نفيس و پشم تابيدٔه ارغوانی، بنفش و قرمز درست شده بودند،               دامن ردا را با زنگوله هايی به شکل انار که از           
هروقت هارون برای خدمت به معبد           ٢٦.  بين هر زنگوله  يک زنگ طال خالص آويزان کردند                 ٢٥.  تزئين کردند  

 . همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود. می رفت آن ردا را می پوشيد
همچنين، کمربندی از   ٢٩.  دستار، کاله و زيرجامه از کتان نفيس ساختند       ٢٨ن،  برای هارون و پسرانش نيز پيراه     ٢٧

نيم تاجی هم از طالی        ٣٠.  کتان نفيس و پشمهای ارغوانی، بنفش و قرمز طبق دستور خداوند به موسی ساختند                         
ر ارغوانی  اين نيم تاج را با يک نوا      ٣١.  »وقف شدٔه خداوند  «:  خالص ساختند و اين کلمات را روی آن حکاکی کردند         

 . در جلوی دستار نصب نمودند

 تکميل کار 
 ) ١٩ -١٠:٣٥خروج (

و سپس  ٣٣.  به اين ترتيب، کار ساختن خيمٔه مقّدس خداوند طبق فرمانی که خداوند به موسی داد تکميل شد                             ٣٢
 خيمٔه حضور خداوند، لوازم آن،         :  کارهايی را که تکميل کرده بودند نزد موسی آوردند که عبارت بودند از                             

٣٥پوششها از پوست قرمز رنگ شدٔه قوچ و چرم، پرده،             ٣٤چنگک ها، تخته ها، پشت بندها، ستونها و پايه های آنها،          
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٣٧سرپوش، ميز و ظروف آن و نان مقّدس تقديمی  به خدا،                   ٣٦صندوق پيمان خداوند و ميله های حمل و نقل آن،                

قربانگاه طاليی، روغن مسح، ُبخور، پردٔه          ٣٨چراغدانی از طاليی خالص با چراغها، تزئينات و روغن چراغ،                   
پرده های حياط، ستونها،    ٤٠قربانگاه برنزی، آتشدان و ميله ها و لوازم و حوض و پايه های آن،                      ٣٩ورودی خيمه،    

و ٤١.  پايه ها، پردٔه دروازٔه حياط، طنابها، ميخها و همٔه ظروفی که در خيمٔه حضور خداوند به کار برده می شدند                            
طبق ٤٢. فيس برای خدمت در مکان مقّدس يعنی لباس کهانت برای هارون و پسرانش، برای خدمت کهانتلباسهای ن 

موسی تمام کارهايی را که انجام داده بودند            ٤٣.  امر خداوند به موسی، مردم اسرائيل همٔه کارها را تکميل کردند                
 . اوند به موسی داده بودبازرسی کرد و همه را برکت داد، زيرا همه چيز مطابق دستوری بود که خد

٤٠  
 برپا کردن و تقديس خيمٔه مقّدس خداوند 

صندوق پيمان خداوند آه     ٣.  در روز اول ماه اول، خيمٔه مقّدس خداوند را برپا کن               «٢:  خداوند به موسی فرمود    ١
 مخصوص  ميز را هم با ظروف آن بياور و در جای          ٤.  حاوی ده حكم است را در آن بگذار و آن را با پرده بپوشان               

قربانگاه طاليی را برای ُبخور خوشبو در         ٥.  همچنان چراغدان را بياور و چراغهايش را روشن کن            .  آن قرار بده   
قربانگاه قربانی سوختنی را پيش دروازٔه خيمٔه            ٦.  پردٔه ورودی خيمه را آويزان کن         .  مقابل صندوق پيمان بگذار     

حياط گرداگرد خيمه را     ٨.  ار بده و آن را از آب ُپر کن           حوض را بين خيمه و قربانگاه قر        ٧.  حضور خداوند بگذار  
 . مرتب کن و پردٔه دروازٔه حياط را آويزان نما

اثاث و لوازم آن را وقف خداوند کن تا پاک           .  روغن مسح را بگير و بر همٔه چيزهايی که در خيمه است بپاش              «٩
سپس بر  ١١.   را بپاش تا آنها مقّدس باشند        بر قربانگاه ُبخوِر خوشبو و ظروف آن هم روغن مسح            ١٠.  و مقّدس شوند  

 . حوض و پائه آن روغن مسح را بپاش و آن را وقف کن
لباس مقّدس را به تن     ١٣.  سپس هارون و پسرانش را پيش دروازٔه خيمٔه حضور خداوند آورده آنها را غسل بده               «١٢

 پسرانش را هم آورده پيراهنهايشان را       بعد١٤.  هارون کن و او را مسح نما تا برای وظيفٔه کهانت پاک و مقّدس شود                
آنها را هم مسح کن همان طور که پدرشان را مسح کردی؛ تا بتوانند به عنوان کاهن مرا خدمت                        ١٥.  به آنها بپوشان  

 » .مسح آنها برای هميشه بوده و به منزلٔه انتخاب دايمی  ايشان و نسلهای ايشان به مقام کهانت خواهد بود. نمايند
در روز اول ماه اول سال دوم که از مصر بيرون           ١٧.   آنچه را که خداوند فرموده بود تمامًا انجام داد         موسی همهٔ ١٦

پوشش را به   ١٩.  تخته ها را بر پايه ها قرار داد و ستونهايش را نصب کرد             ١٨.  آمدند، خيمٔه مقّدس خداوند برپا گرديد      
دو ٢٠.  ی  که خداوند به موسی دستور داده بود          همان طور.  روی خيمه گسترانيد و پوشش ديگر را روی آن انداخت             

ميله ها را در حلقه های      .  لوحٔه سنگی را که احکام ده گانٔه خداوند بر آنها نوشته شده بودند در صندوق قرار داد                             
صندوق را به داخل خيمه آورد و پرده را جلوی آن آويزان              ٢١.  صندوق جا داد و سرپوش را باالی صندوق گذاشت          

 . وری که خداوند فرموده بودهمان ط. نمود
و نان مقّدس را روی ميز به حضور خداوند تقديم            ٢٣.  سپس ميز را در قسمت شمالی خيمه بيرون پرده گذاشت           ٢٢
آنگاه چراغدان را در خيمٔه حضور خداوند آورد و در              ٢٤.  همان طوری که خداوند به موسی امر فرموده بود          .  کرد

چنانکه خداوند به موسی     .  چراغها را در حضور خداوند روشن نمود        ٢٥  .مقابل ميز در قسمت جنوب خيمه گذاشت        
ُبخور خوشبويی را بر روی     ٢٧.  قربانگاه طاليی را در خيمٔه حضور خداوند، مقابل پرده گذاشت          ٢٦.  امر فرموده بود  

٢٩.  ردپردٔه دروازٔه ورودی خيمه را آويزان ک           ٢٨.  همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود             .  آن دود کرد   

قربانگاه قربانی سوختنی را جلوی دروازٔه خيمه گذاشت و قربانی سوختنی و هدئه غّالت را به حضور خداوند تقديم        
سپس حوض را بين خيمٔه و قربانگاه قرار داد و آن را برای                 ٣٠.  طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود         .  کرد

هروقت آنها به خيمه و يا نزد       ٣٢.  دست و پای خود را شستند     موسی، هارون و پسرانش     ٣١.  شست وشو از آب ُپر کرد    
بعد حياط را گرداگرد      ٣٣.  همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود           .  قربانگاه می رفتند شست وشو می کردند     

يان به اين ترتيب موسی تمام کارها را به پا         .  خيمه و قربانگاه محصور کرد و پردٔه دروازٔه ورودی را آويزان نمود             
 . رسانيد

 ابر در باالی خيمٔه مقّدس 
 ) ٢٣-١٥:٩اعداد (

و موسی نتوانست به خيمٔه        ٣٥.  آنگاه ابری خيمٔه حضور خداوند را پوشاند و جالل خداوند خيمه را ُپر کرد                        ٣٤
هروقت که ابر از     ٣٦.  حضور خداوند داخل شود، زيرا ابر بر آن قرار گرفته و جالل خداوند آن را ُپر ساخته بود                        
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اگر ابر حرکت     ٣٧.  االی خيمه برمی خاست، بنی اسرائيل به راه خود ادامه می دادند و آن را تعقيب می کردند                               ب
در تمامی دوران آوارگی، قوم در طول روز ابر خداوند را باالی خيمه، و                ٣٨.  نمی کرد، مردم هم حرکت نمی کردند    

 . در طول شب آن را به صورت شعلٔه آتش مشاهده می کردند



 الويان
 

 کتاب الويان 
 معّرفی کتاب 

کتاب الويان، شرح مقّررات پرستش و مراسم مذهبی قوم کهن اسرائيل و دستوراتی برای کاهنانی که مسئول                           
 . انجام مراسم و قوانين بودند، می باشد

وم او در عبادت و زندگی بايد از چه روشهايی پيروی کنند تا                 موضوع اصلی کتاب، قّدوسّيت خداست و اينکه ق         
 . است، حفظ شود» خدای قّدوس اسرائيل«رابطه شان با او که 

:  می باشد که عيسی آن را دومين و بزرگترين حکم خواند                        ١٨:١٩مشهورترين کلمات اين کتاب در فصل               
 » .همسائه خود را مانند جان خود دوست بدار«

 ب تقسيم بندی کتا
  ٣٨:٧ -١:١قوانين هدايا و قربانی ها 

  ٢٠: ١٠-١: ٨دستگذاری هارون و پسرانش به مقام کهانت 
  ٣٣: ١٥ -١:١١قوانين مربوط به آداب و رسوم پاکی و ناپاکی 

  ٣٤ -١: ١٦روز کّفاره 
  ٣٤:٢٧ -١:١٧قوانين دربارٔه تقدس در زندگی و پرستش 

١  
 قربانی سوختنی 

به قوم اسرائيل بگو که وقتی کسی برای خداوند              ٢:  س، موسی را فرا خوانده به او فرمود           خداوند از خيمٔه مقدّ    ١
اگر برای قربانی سوختنی، گاو می آورد، آن گاو بايد نر و             ٣.  قربانی می کند، قربانی او بايد گاو، گوسفند يا ُبز باشد           

او ٤.   کند، تا مورد قبول خداوند قرار گيرد          او بايد قربانی را در برابر در ورودی خيمٔه مقّدس تقديم              .  بی عيب باشد 
آنگاه وی گاو را در حضور        ٥.  بايد دست خود را بر سر گاو بگذارد تا قربانی او پذيرفته و گناهانش بخشيده شود                      

خداوند ذبح کند و پسران هارون که کاهنان می باشند، خون آن را به چهار طرف قربانگاه که جلوی در ورودی                                
کاهنان، يعنی پسران هارون، هيزم را      ٧.  آنگاه پوست قربانی را بَکند و آن را تکه تکه کند          ٦.  پاشندخيمٔه مقّدس است ب   

سپس آن  ٩.  و تّکه های حيوان را با سر و چربی آن روی هيزم بگذارند              ٨بر قربانگاه بگذارند، آتش را روشن کنند،          
اين .   در آتش روی قربانگاه بسوزاند         شخص دل و روده و پاچه های حيوان را با آب بشويد و کاهن تمام آن را                            
 . قربانی سوختنی که بر آتش تقديم می شود مورد پسند خداوند قرار می  گيرد

و آن را در سمت شمال قربانگاه در             ١١اگر گوسفند يا ُبز را قربانی کند، آن حيوان بايد نر و بی عيب باشد                          ١٠
سپس آن  ١٢.  ن را به چهار طرف قربانگاه بپاشند           کاهنان، يعنی پسران هارون، خون آ          .  حضور خداوند ذبح کند      

آن ١٣.  شخص، قربانی را تکه تکه کند تا کاهن آن تّکه ها را با سر و چربی آن بر هيزم روی قربانگاه قرار دهد                                  
اين قربانی سوختنی   .  شخص بايد دل و روده و پاچٔه حيوان را با آب بشويد و کاهن همه را باالی قربانگاه بسوزاند                      

 . ش تقديم می شود، مورد پسند خداوند قرار می گيردکه بر آت
کاهن آن  ١٥.  اگر شخصی پرنده ای را برای قربانی می آورد، آن پرنده بايد يک قمری يا يک جوجه کبوتر باشد                    ١٤

همچنين ١٦.  بعد خون آن را بر پهلوی قربانگاه بريزد       .  را به قربانگاه بياورد و سرش را بَکند و در قربانگاه بسوزاند            
بعد، بالهای آن را    ١٧.  نگدان و مواد داخل آن را بيرون بياورد و به طرف شرق قربانگاه، در خاکستردانی بيندازد                  س

. آنگاه کاهن آن را بر هيزم باالی قربانگاه بسوزاند         .  بگيرد و پرنده را از وسط پاره کند، اّما پرنده نبايد دو تّكه شود               
 .  مورد پسند خداوند قرار می گيرداين قربانی سوختنی که بر آتش تقديم می شود

٢  
 هديه غّالت 

هرگاه کسی برای خداوند غّالت هديه می آورد، ابتدا بايد آن را به آرد تبديل کند، روغن زيتون بر آن بريزد و                             ١
 آن  کاهن يک مشت از آن را با روغن و ُکنُدر که نمونٔه تمام               .  همٔه آن هديه به کاهن داده شود       ٢.  ُکنُدر بر آن بگذارد   
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بقّئه آرد به    ٣.  بوی اين هديه که بر آتش تقديم می شود، مورد پسند خداوند است                    .  هديه است بر قربانگاه بسوزاند       
اين قسمت نيز که به کاهنان داده می شود، بسيار مقّدس است؛ زيرا از هديه ای گرفته                   .  پسران هارون تعّلق می  گيرد   

 . شده که به خداوند تقديم شده است
 آردی در تنور پخته شده باشد، بايد از خمير بدون مايه و آرد مرغوب تهّيه و با روغن زيتون مخلوط                         اگر هديهٔ ٤

 . از نان فطيری که روی آن با روغن زيتون چرب شده هم می توان به عنوان هديه استفاده کرد. شده باشد
.  با روغن زيتون مخلوط شده باشد      هرگاه هدئه آردی بر ساج پخته شود، بايد از آرد مرغوب، بدون خميرمايه و               ٥
 . آن را بايد تکه تکه کرد و بر آن روغن ريخت تا به عنوان هدئه آردی تقديم شود٦

هديه های آردی بايد به کاهن     ٨.  اگر هدئه نان پخته شده در تابه باشد، بايد با آرد و روغن زيتون درست شده باشد                 ٧
کاهن بايد يک قسمت از هديه را به عنوان             ٩.   حضور خداوند تقديم کند      داده شوند تا آنها را به قربانگاه ببرد و به              

باقيماندٔه ١٠.  بوی اين هديه که بر آتش تقديم می شود، مورد پسند خداوند قرار می گيرد                  .  نمونه بر قربانگاه بسوزاند    
قّدس است؛ زيرا قسمتی    اين قسمت نيز که به آنها داده می شود، بسيار م          .  هدئه آردی به هارون و پسرانش تعّلق دارد       
 . از هديه ای است که به خداوند تقديم شده است

استفاده از خميرمايه و . همٔه هديه های غّالت که به خداوند تقديم می شوند بايد از خمير بدون مايه تهّيه شده باشند        ١١
ا که برای خداوند      هدئه نوبر محصول ر     ١٢.  عسل برای هديه ای که به حضور خداوند تقديم می شود، جايز نيست                  

همٔه هديه های آردی بايد نمک دار باشند، زيرا نمک، يادگار پيمانی است که            ١٣.  می آوريد، نبايد بر قربانگاه بسوزانيد    
هرگاه از نوبر محصول خود برای خداوند هدئه         ١٤.)  پس به همٔه هديه های آردی، نمک بزنيد       (خداوند با شما بست،      

بعد بر آن روغن     ١٥.  نه ها را از خوشه های تازه جدا کنيد، آنها را بکوبيد و برشته کنيد                  آردی تقديم می کنيد، بايد دا      
سپس کاهن قسمتی از دانه های کوبيده شده را با روغن و ُکنُدر به عنوان              ١٦.  زيتون بريزيد و روی آن، ُکنُدر بگذاريد      

 . نمونه، بر آتش بسوزاند و به خداوند تقديم کند

٣  
 قربانی سالمتی 

رگاه کسی بخواهد برای خداوند قربانی سالمتی تقديم کند، می تواند از گاو نر يا ماّده ای که سالم و بی عيب                                ه١
دست خود را بر سر حيوان بگذارد و در برابر در خيمٔه مقّدس آن را قربانی کند و کاهنان،                              ٢.  باشد، استفاده کند   

سپس او چربی داخل شکم، تمام چربی و روده ها،         ٥-٣شند  يعنی پسران هارون خون قربانی را به اطراف قربانگاه بپا         
آنگاه کاهنان  .  قلوه ها و چربی روی آنها و بهترين قسمت جگر را، به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند جدا کند                      

ند اين قربانی که بر آتش تقديم می شود، مورد پسند خداو              .  آنها را برای خداوند، بر هيزم باالی قربانگاه بسوزانند             
 . قرار می  گيرد

اگر کسی گوسفند يا ُبز را برای قربانی سالمتی می آورد، فرقی نمی کند که آن حيوان نر است يا ماده، اّما بايد                             ٦
آن شخص بايد دست خود را بر سر قربانی بگذارد، در برابر               ٨هرگاه قربانی گوسفند باشد،      ٧.  سالم و بی عيب باشد    

سپس او چربی، تمام دنبه،     ٩.  بعد کاهنان خون آن را به چهار طرف قربانگاه بپاشند         در خيمٔه مقّدس آن را ذبح کند و         
قلوه ها و چربی روی آنها و بهترين قسمت جگر را به عنوان قربانی سوختنی برای                   ١٠روده ها و چربی روی آنها،       

 به عنوان هديه برای        آنگاه کاهن همٔه آنها را که اکنون به صورت يک خوراک درآمده اند،                    ١١.  خداوند تقديم کند   
 . خداوند بر قربانگاه بسوزاند

دست خود را بر سر حيوان بگذارد و آن را در برابر دروازٔه                   ١٣هرگاه کسی ُبزی را برای قربانی می آورد،           ١٢
١٥سپس او همٔه  چربی اعضای داخلی،       ١٤.  کاهنان خون قربانی را به گرداگرد قربانگاه بپاشند       .  خيمٔه مقّدس ذبح کند   

کاهن همٔه آنها را که اکنون به صورت يک              ١٦.   ها و چربی روی آنها و بهترين قسمت جگر آن را تقديم کند                    قلوه
. تمام چربی آن حيوان به خداوند تعّلق دارد        .  خوراک درآمده اند، به عنوان هديه به خداوند بر آتش قربانگاه بسوزاند            

اين قانونی ابدی است     .  وردن چربی قربانی پرهيز کند     هيچ اسرائيلی هرگز نبايد خون بخورد، همچنين بايد از خ            ١٧
 . که تمام اسرائيلی ها در هر جا که زندگی کنند بايد آن را نگاه دارند

٤  
 قربانی گناه ناخواسته 

به قوم اسرائيل بگو که هرگاه کسی ناخواسته گناه کند و يکی از احکام خداوند را که                    ٢:  خداوند به موسی فرمود   ١
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 : ست بجا نياورد، بايد طبق اين مقّررات عمل کندبه آنها داده ا
پس او بايد برای کفارٔه گناه خود، يک         .  اگر از کاهن اعظم گناهی سر بزند، همٔه قوم گناهکار محسوب می شوند             ٣

گوساله را در برابر دروازٔه خيمٔه مقّدس بياورد، دست           ٤.  گوسالٔه نر را که سالم و بی عيب باشد به خداوند تقديم کند              
آنگاه کاهن اعظم خون قربانی را به خيمٔه مقّدس            ٥.  خود را بر سر آن بگذارد و در حضور خداوند آن را ذبح کند                  

بعد در  ٧.  در آنجا انگشت خود را در خون فرو برد و آن را هفت بار در برابر پردٔه جايگاه مقّدس بپاشد                               ٦ببرد،  
بقّئه خون را   .  ور، که در داخل خيمٔه مقّدس است بمالد       حضور خداوند کمی از آن خون را بر چهار شاخ قربانگاه ُبخ           

بعد کاهن تمام چربی قربانی       ٨.  در پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزديک در ورودی خيمٔه مقّدس است، بريزد                   
و همه را بر      ١٠قلوه ها و چربی روی آنها و بهترين قسمت جگر آن را جدا کند                         ٩گناه و چربی اعضای داخلی،          

اّما بايد پوست، گوشت، کّله، پاچه،            ١٢-١١.  قربانی سوختنی، مثل چربی گاو قربانی سالمتی، بسوزاند                قربانگاه   
اعضای داخلی، دل، روده و سرگين قربانی را به يک محل پاک، در بيرون اردوگاه، جايی که خاکستر را                                           

 . می اندازند، ببرد و روی هيزم بسوزاند
رتکب گناه شوند و يکی از احکام خداوند را بجا نياورند، با وجودی که خطا        هرگاه تمام قوم اسرائيل ناآگاهانه م     ١٣

وقتی گناه ايشان آشکار گردد، آنها بايد گوسالٔه نری را به عنوان قربانی          ١٤.  عمدی نباشد، گناهکار محسوب می شوند    
له بگذارند و در آنجا       رهبران قوم به حضور خداوند دستهای خود را بر سر گوسا               ١٥.  گناه به خيمٔه مقّدس بياورند      

و انگشت خود را در خون فرو برد و           ١٧بعد کاهن اعظم خون گوساله را به خيمٔه مقّدس بياورد              ١٦.  سرش را ببرند  
سپس کمی از خون را بر چهار شاخ قربانگاه ُبخور که در داخل                    ١٨.  آن را هفت بار در جلوی پرده مقّدس بپاشد             

سپس تمام چربی آن را بگيرد      ١٩.  ون را نزديک در ورودی خيمٔه مقّدس بپاشد        خيمٔه مقّدس است، بمالد و باقيماندٔه خ       
به اين ترتيب   .  کاهن همان کاری را که با گوسالٔه قربانی گناه کرد، با اين گوساله هم بکند               ٢٠.  و بر قربانگاه بسوزاند   

ا به بيرون اردوگاه ببرد، آن        بعد گوسالٔه قربانی شده ر     ٢١.  تاوان گناهان قوم داده می شود و همگی بخشيده می شوند           
 . با اين قربانی، تمام قوم از گناه پاک می شوند. را مثل گوسالٔه اول بسوزاند

هرگاه يکی از حاکمان ناآگاهانه مرتکب گناه شود و يکی از احکام خداوند را زير پا گذارد، گناهکار محسوب                      ٢٢
دست ٢٤.  ا که سالم و بی عيب باشد برای قربانی بياورد           هنگامی که از گناه خود آگاه شود، يک ُبز نر ر            ٢٣.  می گردد

. خود را بر سر ُبز بگذارد و در قسمت شمالی قربانگاه در جايی که قربانی سوختنی را ذبح می کنند، سرش را ببرد                       
ه بعد کاهن کمی از خون حيوان را با انگشت خود بر چهار شاخ قربانگا    ٢٥.  اين قربانی ای است که گناه را برمی دارد      

تمام چربی آن را، مثل چربی قربانی سالمتی          ٢٦.  قربانی سوختنی بمالد و باقيماندٔه خون را در پای قربانگاه بريزد              
 . به اين ترتيب کاهن تاوان گناه او را می دهد و گناه آن حاکم بخشيده می شود. بر قربانگاه بسوزاند

.  احکام خداوند سرپيچی نمايد، مقّصر شمرده می شود       هرگاه يکی از مردم عادی ناآگاهانه گناه کند و از يکی از           ٢٧
آنگاه دست  ٢٩.  وقتی به گناه خود پی ببرد، يک ُبز ماده را که سالم و بی عيب باشد، برای تاوان گناه خود بياورد                          ٢٨

 کاهن٣٠.  خود را بر سر قربانی بگذارد و در قسمت شمالی قربانگاه جايی که قربانی سوختنی را می ُکشند، ذبح کند                      
کمی از خون حيوان را با انگشت خود به چهار شاخ قربانگاه قربانی سوختنی بمالد و باقيماندٔه خون را در پای                                  

کاهن تمام چربی آن را مثل چربی قربانی سالمتی جدا کند و بر سر قربانگاه بسوزاند و بوی آن                      ٣١.  قربانگاه بريزد 
 . تاوان گناه آن شخص را می دهد و او از گناه پاک می شودبه اين ترتيب کاهن . مورد پسند خداوند قرار می  گيرد

٣٣.  هرگاه آن شخص بخواهد بّره ای را برای گناه قربانی کند، يک بّرٔه ماّده را که سالم و بی عيب باشد بياورد                        ٣٢

آنگاه دست خود را بر سر حيوان بگذارد و آن را در قسمت شمالی قربانگاه در جايی که قربانی سوختنی را                                         
بعد کاهن کمی از خون حيوان را با انگشت خود به چهار شاخ قربانگاه قربانی سوختنی بمالد                    ٣٤.   کشند، ذبح کند  می

سپس تمام چربی آن را، مثل چربی بّرٔه قربانی سالمتی جدا کند، و                  ٣٥.  و باقيماندٔه خون را در پای قربانگاه بريزد          
به اين ترتيب کاهن     .  د تقديم می گردند، بر قربانگاه بسوزاند       کاهن آن را همراه قربانی هايی که بر آتش برای خداون             

 . قربانی گناه او را به خدا تقديم می کند و او بخشيده خواهد شد

٥  
 موارد قربانی گناه 

اگر کسی از گناه کس ديگری اّطالع داشته باشد و از آنچه که ديده و يا آگاه شده است، در دادگاه شهادت ندهد،                            ١
 .  می شودگناهکار شمرده

اگر کسی ندانسته به الشٔه يک حيوان مرده، که نظر به حکم شريعت ناپاک محسوب می شود، دست بزند و بعد                         ٢
 . متوّجه گردد که اشتباه کرده است، خطاکار می باشد
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 . اگر کسی ندانسته نجاست انسان را لمس کند، هنگامی که متوّجه اشتباه خود گردد، گناهکار محسوب می شود٣
 . ر کسی نسنجيده برای انجام کار خوب يا بد خود سوگند ياد کند و بعد متوّجه اشتباه خود شود، گناهکار استاگ٤
و برای کفارٔه گناه خود، يک         ٦.  اگر کسی در يکی از اين موارد خطاکار باشد، بايد به گناه خود اعتراف کند                       ٥

 .  کاهن آن را برايش قربانی کندگوسفند يا ُبز ماده را برای قربانی به حضور خداوند بياورد و
اگر تنگدستی نتواند گوسفند يا ُبزی را تهّيه کند، به جای آن می تواند دو قمری يا دو جوجه کبوتر بياورد يکی را                       ٧

آنها را به کاهن بدهد و او اول پرنده ای را که برای قربانی               ٨.  جهت قربانی گناه و ديگری را برای قربانی سوختنی         
بعد کمی از خون قربانی گناه را بر کنار قربانگاه          ٩.  ت بگيرد و بدون کنده شدن سر، گردنش را بشکند         گناه آورده اس  

سپس پرنده دوم را طبق مقّررات          ١٠.  اين قربانی برای کّفاره گناه است         .  بپاشد و بقّيه را در پای قربانگاه بريزد             
کّفاره گناهی را که آن شخص مرتکب شده است، به اين ترتيب، کاهن     .  شريعت، به عنوان قربانی سوختنی تقديم کند      
 . می پردازد و آن شخص از گناه پاک می شود

اگر باز هم قدرت خريد دو قمری يا دو کبوتر را نداشته باشد، می تواند يک کيلو آرد مرغوب جهت قربانی گناه            ١١
بعد ١٢.  ، زيرا اين، قربانی گناه می باشد      بياورد، اّما نبايد آن را با روغن زيتون مخلوط کند و يا ُکنُدر بر آن بگذارد                    

اين .  آرد را به کاهن بدهد و او يک مشت آرد را به عنوان يادبود بردارد، و برای خداوند بر روی قربانگاه بسوزاند                      
به اين ترتيب، کاهن کفارٔه گناه او را در هر کدام از اين موارد می پردازد و گناه آن شخص                            ١٣.  قربانی گناه است   

 . باقيماندٔه اين آرد درست مانند قربانی غّالت، به کاهن تعّلق دارد. می شودبخشيده 

 قربانی جبران خطا 
اگر شخصی ناخواسته در ادای نذری که در نظر خداوند مقّدس است، کوتاهی کرده      ١٥:  خداوند به موسی فرمود   ١٤

قيمت آن  .  جبران خطا برای خداوند بياورد     باشد، او بايد قوچ يا ُبزی را که سالم و بی عيب باشد، به عنوان قربانی                     
او به عالؤه پرداخت نذر بايد بيست درصد به آن بيافزايد و به کاهن               ١٦.  قوچ بايد مطابق نرخ رسمی تعيين شده باشد       

 . کاهن با آن قربانی تاوان خطای او را داده و او از گناه پاک می شود. بدهد
ز احکام خداوند غفلت ورزد، مجرم می باشد و بايد جرم آن را                 هرگاه شخصی ناخواسته از بجا آوردن يکی ا          ١٧

به عنوان قربانی جبران خطا او بايد يک قوچ يا ُبز سالم و بی عيب، که قيمت آن به نرخ رسمی تعيين                             ١٨.  بپردازد
اين، ١٩.  شدکاهن آن قربانی را به عنوان کفارٔه گناه ناخواستٔه او تقديم کند و او بخشيده خواهد                           .  شده باشد بياورد   

 . قربانی جبران خطاست، به خاطر گناهی که او عليه خداوند مرتکب شده است

٦  
هرگاه شخصی در مقابل خداوند مرتکب گناهی شود و از پس دادن                   ٢:  خداوند اين دستورات را به موسی داد          ١

يا مال همسايه را به زور      چيزی که نزد او گرو گذاشته شده خودداری کند، يا در امانت خيانت نمايد، يا دزدی کند،                    
وقتی که گناه او ثابت شود، بايد       ٥-٤و يا چيزی را که يافته است، پنهان کند و قسم بخورد که پيش او نيست،                     ٣بگيرد  

برای اينکه خطای او جبران گردد، يک         ٦.  چيزی را که دزديده به عالؤه بيست درصد قيمت اصل مال، بازگرداند               
يب و قيمت آن مطابق نرخ رسمی  باشد، برای کاهن ببرد تا به حضور خداوند قربانی                   قوچ يا ُبز را که سالم و بی ع        

کاهن با اين قربانی در حضور خداوند، گناه او را کّفاره می کند و بخشيده خواهد                ٧.  کند و خطايش بخشيده خواهد شد     
 . شد

 مقّررات قربانی سوختنی 
قربانی :  ه مقّررات قربانی سوختنی به اين قرار می باشند       به هارون و پسرانش بگو ک     «٩:  خداوند به موسی فرمود   ٨

بعد کاهن لباس زير و ردای کتانی سفيد بپوشد و           ١٠.  سوختنی بايد تمام شب بر قربانگاه بماند و آتش هم روشن باشد             
سپس لباس خود را عوض کند و خاکستر را           ١١.  خاکستر قربانی سوختنی را جمع کند و در پهلوی قربانگاه بگذارد             

آتش باالی قربانگاه، هميشه افروخته باشد و هيچ گاه خاموش نشود          ١٢.  يرون اردوگاه ببرد و در يک  جای پاک بريزد       ب
و کاهن هر صبح، هيزم تازه بر آن بگذارد و قربانی سوختنی را باالی آن قرار دهد و چربی قربانی سالمتی را بر                         

 . بماند و خاموش نشودآتش باالی قربانگاه بايد هميشه روشن ١٣. آن بسوزانند

 مقّررات هدئه آردی 
پسران هارون وقتی هدئه آردی را به حضور خداوند تقديم            :  مقّررات هدئه آردی به اين ترتيب اجرا می شوند        «١٤

بعد يک مشت از آرد مرغوب و آميخته با روغن و ُکنُدری که باالی آن                 ١٥.  می کنند، بايد روبه روی قربانگاه بايستند    
باقيماندٔه آن به   ١٧-١٦.  بوی اين هديه مورد پسند خداوند قرار می  گيرد         .  ه عنوان نمونه بر قربانگاه بسوزاند      است را ب  
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کاهنان تعّلق دارد تا از آن برای خوراک خود استفاده کنند و بايد بدون خميرمايه ُپخته شود و در يک  جای پاک،                                 
آردی را که بر آتش تقديم می شود، خداوند به کاهنان داده            اين قسمت هدئه    .  يعنی در صحن خيمٔه مقّدس خورده شود       

فرزندان ذکور هارون نسل به نسل می توانند از اين         ١٨.  است و مثل قربانی گناه و قربانی جبران خطا مقّدس می باشد          
 » .قسمت قربانی بخورند، اّما اگر کس ديگری به آن قربانی دست بزند، قّدوسّيت آن به او آسيب خواهد رسانيد

هارون و هر کدام از پسرانش در روزی که به مقام کهانت تقديس می شوند،                «٢٠:  خدا همچنين به موسی فرمود    ١٩
نصف آن را در صبح و نصف ديگر          .  به حضور خداوند بياورند    )  به اندازٔه هدئه آردی روزانه     (بايد يک کيلو آرد      

 بر ساج پخته شود، بعد آن را تکه تکه کنند و به عنوان             آرد بايد با روغن مخلوط، و     ٢١.  آن را در وقت شام تقديم کنند      
هر کدام از پسران هارون     ٢٢.  بوی اين قربانی خداوند را خشنود می کند      .  قربانی آردی به حضور خداوند تقديم گردد       

در روزی که به عنوان کاهن انتخاب می شود، همين هديه را بايد به حضور خداوند تقديم کند و اين، يک فريضٔه                              
 » .همٔه هديه های آردی بايد کامًال بسوزند و خورده نشوند٢٣. بدی برای آنها می باشدا

 قربانی گناه 
در قسمت  :  پسران هارون بايد اين مقّررات را در مورد قربانی گناه رعايت کنند              «٢٥:  خداوند به موسی فرمود    ٢٤

اين قربانی،  .  در حضور خداوند ذبح کنند       شمال قربانگاه جايی که قربانی سوختنی تقديم می شود قربانی گناه را                     
کاهنی که حيوان را قربانی می کند، گوشت آن را در صحن خيمٔه مقّدس، که مکانی مقّدس                         ٢٦.  بسيار مقّدس است   

و .  هرکس و هر چيزی که به گوشت آن قربانی دست بزند، قّدوسّيت آن به او آسيب خواهد رسانيد                   ٢٧.  است، بخورد 
ظرف ِگلی را که گوشت قربانی در       ٢٨.  بانی آلوده شود، بايد آن را در مکانی مقّدس بشويد         اگر لباس کسی با خون قر     

آن پخته می شود بايد بشکنند، اّما اگر گوشت قربانی در يک ظرف فلزی پخته شود، بايد آن ظرف را پاک کنند و با                         
اّما گوشت   ٣٠.   بسيار مقّدس است      اين قربانی  .  تمام پسران کاهنان می توانند از آن قربانی بخورند              ٢٩.  آب بشويند  

قربانی گناه که خون آن برای کّفارٔه گناه به خيمٔه مقّدس آورده می شود، خورده نشود، بلکه تمام آن را در آتش                                     
 . بسوزانند

٧  
 قوانين پرداخت قربانی جبران خطا 

در آن جايی که      ٢:   باشدقوانين پرداخت قربانی جبران خطا، که قربانی بسيار مقّدسی است، از اين قرار می                      «١
مراسم قربانی سوختنی را انجام می دهند، بايد قربانی تاوان جرم ذبح شود و خون آن بر چهار طرف قربانگاه                                   

بعد تمام چربی آن را با دنبه، چربی روی اجزای داخل شکم، قلوه ها و چربی روی آنها و بهترين                          ٤-٣.  پاشيده شود 
سپس کاهن همه را به عنوان قربانی جبران خطا برای خداوند بر ٥. قرار بدهدقسمت جگر را جدا کند و بر قربانگاه    

اين قربانی بسيار   .  هريک از مردان خانوادٔه کاهنان می تواند گوشت اين قربانی را بخورد            ٦.  روی قربانگاه بسوزاند  
 . مقّدس است

ی حق کاهنی است که آن را           گوشت قربان .  مقّررات قربانی گناه و قربانی جبران خطا جرم يکسان می باشد                «٧
همٔه قربانی های  ٩.  همچنين پوست قربانی سوختنی به کاهنی که مأمور گذراندن آن است تعّلق می  گيرد                ٨.  می گذراند

و هر قربانی    ١٠.  آردی که در تنور، تابه و يا بر ساج پخته می شوند، متعّلق به کاهنی است که آنها را می گذراند                             
 . اه خشک، بايد بين پسران هارون به طور مساوی تقسيم شودآردی، خواه روغنی باشد خو

 مقّررات قربانی سالمتی 
اگر کسی بخواهد قربانی     ١٢:  مقّررات قربانی سالمتی که برای خداوند تقديم می شود به اين ترتيب می باشند                  «١١

، هديه ای از نان بدون         شکرگزاری به خداوند تقديم کند، او می بايد به همراه حيوانی که برای قربانی می آورد                            
خميرمايه نيز بياورد، يعنی قرص هايی از آرد مخلوط با روغن زيتون و کلوچه ای که بر آن روغن زيتون ماليده                            

در ضمن بايد با اين قربانی، نانهايی که با                ١٣.  شده باشد و کيک هايی که از آرد و روغن زيتون تهّيه شده باشد                      
و از هر قسم نان يک قسمت را به عنوان هدئه مخصوص برای خداوند              ١٤.  م گردد خميرمايه پخته شده باشند نيز تقدي     

گوشت ١٥.  اين قسمت به کاهنی تعّلق می  گيرد که خون حيوان قربانی شده را بر روی قربانگاه می پاشد                       .  تقديم کند 
ا صبح روز بعد     حيوان قربانی سالمتی بايد در همان روزی که برای شکرگزاری تقديم می گردد، خورده شود و ت                     

 . باقی نماند
هرگاه قربانی دلخواه و يا نذری باشد، گوشت آن بايد در همان روزی که آن را تقديم می کند، خورده شود،                             «١٦

اّما اگر چيزی از آن، تا روز سوم باقی بماند، بايد           ١٧.  ولی اگر چيزی از قربانی باقی بماند روز ديگر آن را بخورند           
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هرگاه گوشت قربانی در روز سوم خورده شود، خداوند آن قربانی را نمی پذيرد و به                           ١٨.  در آتش سوزانده شود     
١٩.  حساب نمی آورد، زيرا گوشت آن مکروه شده است و هرکسی که آن را بخورد، خطاکار محسوب می شود                               

 . گوشتی را که با يک چيز ناپاک تماس می گيرد، نبايد خورد و بايد آن را در آتش بسوزانند
اّما هرگاه کسی که پاک نباشد از گوشت قربانی         ٢٠.  بانی را تنها کسانی که پاک هستند می توانند بخورند        گوشت قر «

همچنين اگر کسی به يک چيز         ٢١.  سالمتی که برای خداوند تقديم می شود بخورد، بايد از بين قوم خدا طرد گردد                     
 و آنگاه گوشت قربانی سالمتی را که برای          -ر خواه نجاست انسان باشد يا حيوان، يا هر چيز ديگ          -ناپاک دست بزند    

 » .خداوند تقديم شده است بخورد، آن شخص بايد از بين قوم خدا طرد گردد
شما نبايد چربی گاو، گوسفند يا ُبز را           «٢٣:  خداوند به موسی فرمود که اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهد                ٢٢

 يک جانور وحشی دريده شده باشد، هرگز خورده نشود، بلکه             چربی حيوان ُمرده و يا حيوانی که توسط        ٢٤.  بخوريد
چربی حيوانی که بر آتش برای خداوند تقديم شده باشد، نبايد خورده              ٢٥.  از آن چربی برای کار ديگری استفاده شود        

همچنين شما هرگز خون نخوريد، چه خون پرنده         ٢٦.  شود و هرکسی که آن را بخورد از بين قوم خداوند طرد گردد              
 » .هرکس که خون بخورد بايد از بين قوم خدا طرد شود٢٧. شد چه چهارپابا

کسی که می خواهد قربانی سالمتی بدهد،     «٢٩:  خداوند به موسی فرمود که اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهد            ٢٨
 آتش برای   و با دست خود آن قربانی را بر        ٣٠.  بايد يک قسمت آن را به عنوان هدئه مخصوص برای خداوند بياورد             

بعد کاهن چربی را بر قربانگاه بسوزاند،         ٣١.  خداوند تقديم کند و چربی و سينٔه آن را به حضور خداوند تکان بدهد                  
ران راست قربانی بايد به عنوان سهميه مخصوص به کاهنی که خون و چربی               ٣٣-٣٢.  اّما سينه، سهم کاهنان می باشد    

زيرا خداوند سينه و ران قربانی سالمتی را از قوم اسرائيل گرفته آنها              ٣٤.  قربانی سالمتی را تقديم می کند، داده شود      
٣٥.  را به عنوان سهمئه مخصوص به کاهنان داده است، بنابراين قوم اسرائيل بايد آنها را هميشه به کاهنان بدهند                          

 هايی که بر    وقتی که هارون و پسرانش از جانب خداوند به خدمت کهانت منصوب می شوند اين قسمت از قربانی                         
در روزی که آنها برای اين خدمت کهانت انتخاب شدند،           ٣٦.  آتش برای خداوند تقديم شده، به آنها تعّلق خواهد گرفت          

 » .خداوند به قوم اسرائيل فرمان داد تا اين قسمت از قربانی هميشه به کاهنان تعّلق بگيرد
ی، غّالت، پرداخت قربانی جبران خطا، تقديس و              اينها مقّرراتی هستند که بايد در مورد قربانی های سوختن               ٣٧

که خداوند بر کوه سينا، در بيابان به موسی داد تا قوم اسرائيل طبق آن مقّررات،                                       ٣٨سالمتی رعايت شوند        
 . قربانی های خود را تقديم کنند

٨  
 دستگذاری هارون و پسرانش 

 ) ٣٧-١:٢٩خروج (
 با لباس مخصوص کهانت، روغن تدهين، گوسالٔه قربانی گناه،    هارون و پسرانش را   «٢:  خداوند به موسی فرمود   ١

و تمام قوم اسرائيل را هم در آنجا          ٣دو قوچ و يک سبد نان بدون خميرمايه، جلوی در ورودی خيمٔه مقّدس بياور،                    
 » .جمع کن

کاری را    «:موسی به آنها گفت   ٥موسی طبق دستور خداوند رفتار نمود و وقتی که همٔه قوم اسرائيل جمع شدند،                 ٤
 » .که حاال می خواهم بکنم مطابق فرمان خداوند است

و پيراهن و ردا را به تن هارون کرد و                 ٧پس موسی، هارون و پسرانش را آورد و آنها را با آب غسل داد                          ٦
بعد جامٔه مخصوص کاهنان را به وی داد که روی لباس خود بپوشد و کمربندی را که با           .  کمربند را به کمرش بست    

٩. بعد سينه پوش را بر او بست و اوريم و ُتميم را در آن گذاشت        ٨.  ت خاّصی بافته شده بود به دور کمرش ببندد        مهار

 . سپس طبق فرمان خداوند دستار را به سر هارون بست و بر جلوی دستار، نيم تاجی از طال قرار داد
بعد قدری از ١١. بود پاشيد و تقديس کرد   آنگاه موسی، روغن مسح را بر خيمٔه مقّدس و همٔه چيزهايی که در آن               ١٠

قدری ١٢.  آن روغن را هفت مرتبه به قربانگاه و تمام ظروف آن، حوضچه و پايه اش پاشيد و آنها را هم وقف نمود                         
بعد موسی، طبق امر    ١٣.  از روغن تدهين را بر سر هارون ريخت و او را برای وظيفٔه کهانت مسح و تقديس کرد                      

ا آورد و پيراهن را به آنها پوشاند، کمربند را به کمر ايشان بست و کاله را بر سر آنها                             خداوند، پسران هارون ر    
 . گذاشت
بعد موسی،  ١٥.  هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند             .  آنگاه موسی، گاو قربانی گناه را آورد         ١٤

 ماليد و باقيماندٔه خون را در پای             سر گاو را بريد و کمی از خون آن را با انگشت خود بر چهار شاخ قربانگاه                           
سپس موسی تمام چربی داخل شکم، بهترين قسمت جگر         ١٦.  قربانگاه ريخت و آن را وقف نمود و برايش کّفاره کرد           
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اّما بقّئه گاو را با پوست، گوشت و روده های آن به                 ١٧.  و قلوه ها را با چربی روی آنها بر روی قربانگاه سوزاند                
 . و طبق دستور خداوند، همه را سوزاندبيرون اردوگاه برد 

و موسی  ١٩.  بعد موسی، قوچ قربانی سوختنی را آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند                    ١٨
وقتی قوچ را قطعه قطعه کرد آنها را با کّله و چربی             ٢٠.  آن را ذبح کرد و خون آن را به دور تا دور قربانگاه پاشيد                

 اجزای داخلی حيوان را و پاچه های آن را با آب شست، همه را بر قربانگاه سوزاند و                                     سپس٢١.  قوچ سوزاند  
همان طوری که خداوند فرموده بود، آن را به عنوان قربانی سوختنی بر آتش تقديم کرد و بوی اين قربانی مورد                               

 . پسند خداوند بود
. پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند       آنگاه يک قوچ ديگر را به منظور تقديس کاهنان آورد و هارون و               ٢٢
موسی آن را ذبح کرد و قدری از خون آن را بر نرمٔه گوش راست و شصت دست راست و شصت پای راست                              ٢٣

بعد پسران هارون را آورد کمی از خون قوچ را بر نرمٔه گوش راست، شصت دست راست و                              ٢٤.  هارون ماليد 
آنگاه چربی، دنبه، تمام     ٢٥.  ٔه خون را بر چهار طرف قربانگاه ريخت          شصت پای راست پسران هارون ماليد و بقيّ          

آنگاه از سبد نانهای     ٢٦.  چربی اجزای داخلی، بهترين قسمت جگر، قلوه ها با چربی روی آنها و ران آن را گرفت                      
ان بدون خميرمايه که به خداوند تقديم شده بود، يک قرص نان روغنی و يک نان نازک برداشت و آنها را بر ر                                 

سپس همٔه آنها را بر دستهای هارون و پسرانش گذاشت تا به عنوان هدئه مخصوص، تکان دهند                    ٢٧.  راست گذاشت 
آنگاه موسی همه را از دست آنها گرفت و بر قربانگاه سوزاند و به عنوان قربانی                          ٢٨.  و برای خداوند تقديم کنند      

بعد موسی، سينٔه قوچ را گرفت و به        ٢٩.   خوشايند بود  انتصاب روحانی بر قربانگاه سوزاند که بوی آن برای خداوند          
 . مطابق فرمان خدا، اين قسمِت قربانی سهم موسی بود. عنوان هدئه مخصوص به حضور خداوند تکان داد

آنگاه موسی، مقداری از روغن مسح با کمی از خونی را که بر قربانگاه بود به هارون و لباس او و لباس                                    ٣٠
 . ن ترتيب موسی، هارون و پسرانش و لباسهايشان را تقديس کردبه اي. پسرانش پاشيد

همان طور که خداوند فرموده، گوشت را در برابر دِر ورودِی خيمٔه مقّدس             «:  موسی به هارون و پسرانش گفت     ٣١
که تا روزی    ٣٣.  باقيماندٔه گوشت و نان را در آتش بسوزانيد          ٣٢.  بپزيد و همان جا با نانی که در سبد است، بخوريد              

ما ٣٤.  مّدت تقديس شما به سر نرسد، نبايد از ورودی خيمٔه مقّدس خارج شويد که اين مّدت هفت روز می باشد                                  
شما بايد هفت شبانه روز در کنار دروازٔه خيمٔه         ٣٥.  امروز دستورات خداوند را بجا آورديم تا گناهان شما پاک شوند            

وگرنه خواهيد ُمرد، اين دستور خداوند          .  ذاشته، انجام دهيد   مقّدس بمانيد و وظايفی را که خداوند به عهدٔه شما گ                   
 . پس، هارون و پسرانش هر آنچه خداوند توسط موسی امر فرموده بود، انجام دادند٣٦» .است

٩  
 هدئه قربانی هارون 

در روز هشتم، يک روز پس از به انجام رسيدن مراسم انتصاب روحانی، موسی، هارون و پسرانش را همراه                      ١
يک گوساله و يک قوچ را که سالم و بی عيب باشند، بگير و              «:  و به هارون گفت   ٢رهبران قوم اسرائيل جمع کرد      با  

و به قوم    ٣گوساله را برای قربانی گناه و قوچ را برای قربانی سوختنی ذبح کن،                          .  به حضور خداوند تقديم نما       
 بّره را که هر دو يک ساله، بی عيب و سالم                 يک ُبز نر را برای قربانی گناه و يک گوساله و يک                 :  اسرائيل بگو 

همچنين آنها بايد يک گاو و يک قوچ را برای قربانی سالمتی با مقداری               ٤.  باشند، به عنوان قربانی سوختنی بياورند     
آرد که با روغن زيتون مخلوط شده باشد، به عنوان هدئه آردی بياورند و به حضور خداوند تقديم نمايند، زيرا                                   

 » .وند بر آنان ظاهر خواهد شدامروز خدا
آنها تمام چيزهايی را که موسی دستور داده بود، پيش خيمٔه مقّدس آوردند و تمام قوم اسرائيل برای پرستش                                ٥

خداوند به شما تمام اين دستورات را داده است که اوامر او را بجا  «:  موسی به آنها گفت   ٦.  خداوند در آنجا جمع شدند    
به قربانگاه برو و قربانی های گناه و       «:  سپس موسی به هارون گفت    ٧»  . بر شما پرتو افکند    آوريد، تا نور حضور او    

سوختنی را تقديم کن، تا گناهان تو و مردم پاک شوند، اين قربانی ها را همان طور که خداوند گفته است تقديم کن تا                          
 » .گناهان مردم پاک شوند

پسرانش خون قربانی را برای او        ٩.  نی گناه خود را ذبح کرد       پس هارون نزديک قربانگاه رفت و گوسالٔه قربا          ٨
آوردند و او انگشت خود را در آن فرو برد و به چهار شاخ قربانگاه ماليد و باقيماندٔه خون را در پای قربانگاه                                      

وشت اّما گ ١١.  چربی، قلوه ها و بهترين قسمت جگر را طبق فرمان خداوند به موسی، بر قربانگاه سوزانيد               ١٠.  ريخت
 . و پوست قربانی را در بيرون اردوگاه در آتش سوزاند

بعد از آن، هارون، قربانی سوختنی را گذرانيد و پسرانش خون قربانی را پيش او بردند و او آن را به چهار                             ١٢
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سپس کّله و ديگر اجزای حيوان را برای هارون آوردند و او همه را در باالی قربانگاه                          ١٣.  طرف قربانگاه پاشيد   
 . اجزای داخلی حيوان را با پاچه های آن شست و در قربانگاه سوزاند١٤. وزاندس

او ُبز قربانی گناه مردم را گذرانيده، مثل قربانی گناه خود، برای                   .  بعد هديه های مردم را پيش هارون بردند          ١٥
بعد هدئه  ١٧.  د تقديم کرد   و طبق مقّررات، قربانی سوختنی آنها را به حضور خداون              ١٦.  کفارٔه گناه مردم تقديم نمود      

اين کار را عالوه بر قربانی سوختنی روزانه            .  (آرد را آورد و يک مشت از آن را گرفت و بر قربانگاه سوزاند                     
سپس هارون، گاو و قوچ را به عنوان قربانی سالمتی قوم گذرانيد و پسرانش خون قربانی را برای او                   ١٨.)  انجام داد 

بعد چربی، دنبه، چربی روی اجزای داخلی، قلوه ها و بهترين             ١٩.   قربانگاه پاشيد  بردند و او آن را در چهار طرف         
. بر سينٔه حيوان قرار داده، نزديک قربانگاه برد و تمام چربی را بر قربانگاه سوزاند                 ٢٠قسمت جگر گاو و قوچ را        

 .  تکان داداّما سينه و ران راست را، طبق دستور موسی، به عنوان هدئه مخصوص در حضور خداوند٢١
بعد از پايان مراسم، هارون دستهای خود را به طرف قوم اسرائيل دراز کرده، آنها را برکت داد و از قربانگاه                      ٢٢

هنگامی که از آنجا بيرون آمدند، مردم را برکت دادند         .  سپس موسی و هارون به خيمٔه مقّدس داخل شدند        ٢٣.  پايين آمد 
آنگاه آتشی از حضور خداوند برخاست، چربی و قربانی سوختنی را             ٢٤.  يدو جالل خداوند بر تمام مردم ظاهر گرد        

 . چون قوم آن صحنه را ديدند، با فرياد به روی زمين به سجده افتادند. که بر قربانگاه قرار داشت، بلعيد

١٠  
 گناه ناداب و ابيهو 

روخته در آن گذاشتند و ُکنُدر بر        ناداب و ابيهو، پسران هارون، هر کدام منقل خويش را برداشته و زغالهای اف                 ١
ناگهان آتشی  ٢.  اّما اين آتش مقّدس نبود زيرا که خداوند به آنها امر نکرده بود             .  آن دود کرده و به خداوند تقديم کردند       

خداوند «:  آنگاه موسی به هارون گفت    ٣.  از حضور خداوند پيدا شد و آنها را سوزاند و هر در حضور خداوند ُمردند               
اّما »  .هرکسی خدمت مرا می کند، بايد به قّدوسّيت من احترام بگذارد تا در حضور قوم خود جالل يابم                 :  چنين فرمود 

 . هارون خاموش ماند
بياييد و جنازه های   «:  بعد موسی ميشائيل و الصافان، پسران ُعزيئيل، عموی هارون را فرا خوانده به آنها گفت                   ٤

پس آنها آمدند و از لباس جنازه ها گرفته، آنها را           ٥»  .رج اردوگاه ببريد  پسران عمويتان را از اين مکان مقّدس به خا         
 . طبق دستور موسی از اردوگاه بيرون بردند

موهايتان را شانه کنيد و جامٔه خود را پاره نکنيد،            «:  بعد موسی به هارون و پسرانش، العازار و ايتامار فرمود           ٦
 اّما قوم اسرائيل اجازه دارند که به خاطر اين دو نفر، که با آتشی که                .مبادا بميريد و غضب خدا بر سر تمام قوم بيايد         

شما نبايد از دروازٔه خيمٔه مقّدس بيرون برويد وگرنه می ميريد، زيرا روغن             ٧.  خداوند فرستاد مردند، عزاداری کنند    
 . پس آنها طبق دستور موسی رفتار کردند» .مسح خداوند بر سر شماست

 قوانين برای کاهنان 
هرگز بعد از خوردن مشروب وارد خيمٔه مقّدس نشويد؛ زيرا خواهيد مرد و اين                     «٩:  خداوند به هارون فرمود    ٨

شما بايد فرق بين مقّدس و غير مقّدس و پاک و ناپاک را                 ١٠.  قانون دايمی برای تو و پسرانت و نسلهای آينده است            
 » .م، بايد به تمام قوم اسرائيل تعليم بدهیو همٔه احکامی را که من به وسيلٔه موسی به تو داد١١بدانيد، 
از هدئه آردی که بر آتش تقديم شده بود، نان بدون             «:  بعد موسی به هارون و پسرانش، العازار و ايتامار گفت           ١٢

شما بايد آن را در مکانی مقّدس         ١٣.  خميرمايه بپزيد و در کنار قربانگاه بخوريد، زيرا اين هديه بسيار مقّدس است                 
اّما تو و خاندانت      ١٤.   اين هدايا سهم تو و پسرانت از قربانی ای که بر آتش به خداوند تقديم شده، هستند                            بخوريد،

اجازه داريد که سينه و ران را که به عنوان هدئه مخصوص برای خداوند تقديم می شود بخوريد و بايد در يک  جای                         
١٥.  از قربانی سالمتی قوم اسرائيل داده شده است          پاک خورده شود، زيرا اين هديه به عنوان سهم تو و پسرانت،                   

مردم بايد ران و سينٔه قربانی را هنگام تقديم چربی بر آتش، بياورند و به عنوان هدئه مخصوص به حضور خداوند                       
 » .طبق فرمان خداوند آن ران و سينه، هميشه سهم تو و فرزندانت می باشند. تکان بدهند

در نتيجه از العازار و ايتامار         .  گناه را گرفت، آگاه شد که سوزانده شده است             وقتی موسی سراغ ُبز قربانی         ١٦
چرا شما قربانی گناه را در مکانی پاک نخورديد؟ زيرا اين قربانی مقّدسترين                                   «١٧:  خشمگين شد و پرسيد        

 جايگاه مقّدس    چون خون آن به داخل      ١٨.  قربانی هاست که به شما داده شده است تا کّفارٔه گناهان قوم اسرائيل باشد                  
 » .برده نشده بود، طبق دستور من بايد قربانی را در همان جا می خورديد

با وجودی که آنها قربانی گناه و قربانی سوختنی را تقديم کردند اين واقعٔه هولناک                      «:  هارون به موسی گفت    ١٩
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وقتی موسی دليل   ٢٠»  ی شد؟برای من رخ داد، پس اگر گوشت قربانی را می خوردم، آيا خداوند از کار من راضی م                 
 . او را شنيد، قانع شد

١١  
 حيوانات قابل خوردن 

 ) ٢١-٣:١٤تثنيه (
هر حيوانی که شکافته ُسم باشد و        «٣:  که به قوم اسرائيل چنين دستور بدهند       ٢خداوند به موسی و هارون فرمود        ١

وش را نبايد خورد، زيرا اين         ولی گوشت شتر، گورکن و خرگ         ٦-٤.  نشخوار کند، می توانيد گوشت آن را بخوريد          
همچنين گوشت خوک نيز حرام است، چرا که هرچند              ٧.  حيوانات گرچه نشخوار می کنند، ولی شکافته ُسم نيستند           

گوشت آنها را نبايد بخوريد و به الشٔه آنها نبايد دست بزنيد، زيرا آنها ناپاک               ٨.  شکافته ُسم است، اّما نشخوار نمی کند     
 . هستند
 آنهايی را می توانيد بخوريد که       - چه در رودخانه و چه در دريا       -واناتی که در آب زندگی می کنند        از گوشت حي  «٩

١١.  ولی هر حيوانی که در آب زندگی می کند ولی باله و فلس نباشد، نبايد خورده شود                      ١٠.  باله و فلس داشته باشند      

باز ١٢.  خوريد و يا به الشٔه آنها دست بزنيد            اين گونه حيوانات ناپاک شمرده می شوند و شما نبايد گوشت آنها را ب                   
 . می گويم که گوشت حيوانات آبی که باله و فلس نداشته باشند، ناپاک می باشند

عقاب، جغد، باز، شاهين، الشخور، کرکس، کالغ، شترمرغ،            :  پرندگانی را که نبايد بخوريد عبارتند از          «١٩-١٣
 . ه غاز، هدُهد و خفاشمرغ دريايی، لک لک، مرغ ماهيخوار، مرغ سقا، قر

مگر آنهايی که می جهند مانند ملخ، جيرجيرک و انواع ديگر آنها            ٢٢-٢١.  خوردن حشرات بالدار هم حرام است      «٢٠
 . حشرات بالدار و خزنده که چهار پا دارند ناپاک هستند٢٣. را می توان خورد

همچنين هرکسی که يکی از اجزای      ٢٥.  شدهرکسی که به الشٔه اين حيوانات دست بزند، تا شامگاه ناپاک می با            «٢٤
هر حيوانی که   ٢٦.  الشٔه اين حيوانات را بردارد، بايد لباس خود را بشويد و آن شخص تا شامگاه ناپاک خواهد بود                       

هر حيوان چهارپا   ٢٧.  شکافته ُسم نباشد و نشخوار نکند ناپاک است و هرگاه کسی به آن دست بزند، ناپاک می شود                     
و ٢٨.  ود خوردنش جايز نيست و هرکسی که به الشٔه آن دست بزند، تا شامگاه ناپاک می باشد                      که روی پنجه راه ر     

 . اگر الشٔه او را بردارد بايد لباس خود را بشويد و تا شامگاه ناپاک خواهد بود
هرکسی که به الشٔه اين حيوانات       ٣١.  موش کور، موش صحرايی، موش خانگی و مارمولک ناپاک هستند           «٣٠-٢٩

اگر الشٔه آنها بر اشيای چوبی، لباس، چرم، جوال و ظروف بيفتد، آنها                ٣٢.  ند، تا شامگاه ناپاک خواهد بود      دست بز 
اگر الشٔه يکی از اين       ٣٣.  پس بايد آنها در آب قرار داده شوند، اّما تا شامگاه ناپاک خواهند بود                     .  را ناپاک می کند   

اگر آب اين ظرف بر خوراکی       ٣٤.  و بايد آن را شکست     حيوانات در يک ظرف ِگلی بيفتد، آن ظرف ناپاک می شود             
اگر الشٔه  ٣٥.  بريزد، آن خوراک ناپاک می شود و هر نوع نوشيدنی که در آن ظرف باشد نيز ناپاک به حساب می آيد                    

اّما اگر الشه در چشمه يا حوضی        ٣٦.  يکی از اين حيوانات در تنور يا اجاق بيفتد، آن اجاق يا تنور را بايد شکست                    
اگر الشه بر دانه هايی    ٣٧.  د، آب آن ناپاک نمی شود، ولی کسی که الشه را از آب بيرون می آورد، ناپاک می گردد                بيفت

اّما اگر دانه ها در آب، تر شده باشند و آن وقت             ٣٨که برای کاشتن به کار می روند بيفتد، آن دانه ها ناپاک نمی شوند،              
 . ندالشه بر آنها بيفتد، آن دانه ها ناپاک می شو

هرگاه حيوانی که گوشت آن قابل خوردن است بميرد و کسی به آن دست بزند، آن شخص تا شامگاه ناپاک                            «٣٩
هرکسی که از گوشت آن بخورد و يا الشٔه آن را بردارد، بايد لباس خود را بشويد و او تا شامگاه                                ٤٠.  خواهد بود 

 . ناپاک خواهد بود
سينه می خزند، چهارپا و يا آنهايی که پاهای زياد دارند، قابل خوردن                همٔه حيواناتی که بر روی زمين با          «٤٢-٤١
زيرا من خداوند خدای شما هستم و شما بايد خود را تقديس             ٤٤.  شما نبايد با خوردن آنها خود را ناپاک کنيد        ٤٣.  نيستند

وردم تا خدای شما     من همان خداوندی هستم که شما را از سرزمين مصر بيرون آ               ٤٥.  کنيد و مانند من مقّدس باشيد       
 » .باشم، بنابراين همان طوری که من قّدوس هستم، شما هم بايد مقّدس باشيد

اين قوانين بايد در مورد حيوانات، پرندگان، جانوران آبی، خزندگان و هر جنبندٔه ديگر روی زمين رعايت                            ٤٦
 . بدانيدشما بايد فرق بين حيوانات پاک و ناپاک و بين گوشت پاک و ناپاک را ٤٧. شوند

١٢  
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 پاکی زنان بعد از زايمان 
وقتی زنی پسری بزايد، آن زن مّدت هفت          ٢:  خداوند به موسی فرمود که اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهد               ١

در روز هشتم طفل بايد ختنه        ٣.  روز ناپاک خواهد بود، همان گونه که در هنگام عادت ماهانٔه خود ناپاک می باشد                   
و تا آن زمان     .  ّدت سی و سه روز صبر کند تا از خونريزی خود به صورت کامل پاک گردد                     آن زن بايد م    ٤.  شود

 . نبايد به چيزهايی که مقّدس می باشند، دست بزند و يا به خيمٔه مقّدس داخل شود
اگر فرزندش دختر باشد، آن زن تا دو هفته ناپاک خواهد بود، همان گونه که در هنگام عادت ماهانه خود ناپاک                        ٥
 . او بايد مّدت شصت و شش روز صبر کند تا از خونريزی خود بکّلی پاک شود. ستا

هنگامی که زمان طهارت او تمام شد، چه پسر زائيده باشد چه دختر، او بايد يک بّره يک ساله را برای قربانی                          ٦
تا او آن   ٧ش کاهن ببرد    سوختنی و يک کبوتر يا يک قمری را به عنوان قربانی گناه به جلوی دروازٔه خيمٔه مقّدس پي                  

هر زنی که از     .  آن وقت از خونريزی زايمان پاک می شود         .  را به حضور خداوند تقديم کند و برايش کّفاره نمايد              
 . زايمان فارغ شده است، بايد از اين مقّررات پيروی کند

و قمری، يکی را برای      اگر آن زن تهی دست باشد و نتواند که بّره را قربانی کند، در عوض بايد دو کبوتر يا د                        ٨
کاهن بايد با تقديم اين قربانی ها برای او کّفاره کند و به اين                  .  قربانی سوختنی و ديگری را جهت قربانی گناه ببرد           

 . ترتيب زن دوباره پاک می شود

١٣  
 قوانين بيماری پوستی 

وش يا لکه ای ديده شود،      اگر در پوست بدن شخصی ُدَمل، ج        ٢:  خداوند به موسی و هارون اين دستورات را داد          ١
کاهن لکه را معاينه     ٣.  ممکن است آن شخص مبتال به جذام باشد و بايد او را پيش هارون يا يکی از کاهنان ببرند                         

اگر موهايی که در لکه هستند سفيد شده و خود لکه از پوست اطراف آن عميقتر باشد، پس آن شخص                        .  خواهد کرد 
اّما اگر لکه سفيد شده و از پوست اطراف آن عميقتر و موی آن               ٤.  اک اعالم کند  مبتال به جذام است و کاهن او را ناپ        

کاهن بعد از هفت روز او را دوباره           ٥.  سفيد نباشد، کاهن آن شخص را برای هفت روز جدا از ديگران نگه دارد                   
ر او را جدا نگه      معاينه کند و اگر ديد که لکه تغيير نکرده و بزرگتر نشده است، آنگاه کاهن برای هفت روز ديگ                          

اگر لکه کم رنگ بود و بزرگ نشده بود، پس کاهن بايد او را                .  بعد از هفت روز کاهن باز او را معاينه کند           ٦.  دارد
پاک اعالم نمايد، زيرا آن لکه يک زخم سطحی است و آن شخص بايد فقط لباس خود را بشويد و آن وقت پاک                                    

.  پاک اعالم کرد، لکه بزرگتر گردد، بايد دوباره پيش کاهن برود            اگر پس از آن که کاهن او را        ٧.  محسوب می گردد 
کاهن باز او را معاينه کند و اگر ديد که لکه بزرگ شده است، پس آن شخص مبتال به جذام است و ناپاک اعالم                                ٨

 . شود
ت َوَرم کرده   کاهن او را معاينه کند و اگر پوس       ١٠اگر کسی مبتال به مرض جذام باشد، بايد پيش کاهن برده شود،              ٩

پس مرض او ُمزمن است و کاهن بايد او را ناپاک اعالم کند و ديگر نبايد او را برای                     ١١و موی آن سفيد شده باشد،        
اگر معلوم گردد که مرض به سر تا پای بدنش سرايت               ١٢.  معاينات بيشتر نگه داشت، چونکه او واقعًا ناپاک است           

ه کند و درصورتی که مرض تمام بدنش را پوشانده باشد، بايد او را پاک                بايد کاهن او را دوباره معاين     ١٣کرده است،   
پس ١٥.  اّما اگر در بدنش زخم تازه ای پيدا شده باشد، او ناپاک است                ١٤.  اعالم کند، چون تمام بدنش سفيد شده است          

اّما اگر زخم تازه     ١٦.  ندکاهن زخم او را معاينه کند و اگر واقعًا زخم او تازه باشد، آنگاه بايد او را ناپاک اعالم ک                            
کاهن او را معاينه کند و اگر زخم سفيد شده باشد، کاهن بايد او را پاک                     ١٧.  سفيد شود، آن وقت پيش کاهن برگردد        

 . اعالم کند
اّما در جای دمل، آماسی سفيد يا لکه ای سفيد مايل به            ١٩اگر بر پوست کسی دمل برآمده باشد و بعد خوب شود،             ١٨

کاهن بايد او را معاينه کند و اگر لکه عميقتر از سطح پوست                ٢٠آن شخص بايد نزد کاهن برود،        سرخی ديده شود،    
مرض او جذام است و از همان دمل پيدا شده . بوده و موهايش سفيد شده باشد، آنگاه کاهن بايد او را ناپاک اعالم کند          

لکه کم رنگ و از سطح پوست عميقتر             اگر در وقت معاينه معلوم شود که موهای لکه سفيد نشده اند و                      ٢١.  است
اگر لکه بزرگ شده باشد، کاهن بايد او        ٢٢.  نيست، آن وقت کاهن بايد او را برای هفت روز جدا از ديگران نگه دارد              

اّما اگر لکه تغيير نکرده باشد، پس آن لکه جای دمل                 ٢٣.  را ناپاک اعالم کند، زيرا او مبتال به مرض جذام است                
 .  را پاک اعالم نمايداست و کاهن بايد او

٢٥اگر بدن کسی دچار سوختگی شده باشد و در جای سوختگی لکه سفيد يا سفيِد مايل به سرخی پيدا شده باشد،                       ٢٤

اگر موهای جای سوختگی سفيد بوده و آن لکه عميقتر از سطح پوست باشد، پس لکٔه                     .  کاهن بايد آن را معاينه کند      
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اّما اگر کاهن ديد    ٢٦.  ا شده است، بنابراين کاهن بايد او را ناپاک اعالم کند           مذکور جذام است و از جای سوختگی پيد       
که موهای جای سوختگی سفيد نيست و آن لکه کم رنگ است و عميقتر از سطح پوست نيست، پس کاهن او را بايد                        

که بزرگ شده    اگر ل .  در روز هفتم، کاهن باز او را معاينه کند             ٢٧.  برای هفت روز جدا از مردم ديگر نگه دارد             
اّما اگر لکه تغيير نکرده و کم رنگ باشد، پس آن فقط               ٢٨.  باشد، پس جذام است و کاهن بايد او را ناپاک اعالم کند              

 . جای سوختگی است و کاهن بايد او را پاک اعالم کند، زيرا آن لکه داغ سوختگی است
اگر لکه عميقتر از     .  ايد آن را معاينه کند      کاهن ب ٣٠اگر زن يا مردی در سر يا چانه خود لکه ای داشته باشد،                    ٢٩

سطح پوست باشد و موهای زرد و نازک در آن ديده شوند، آن وقت کاهن بايد او را ناپاک اعالم کند، زيرا آن                                      
اگر کاهن ديد که لکه عميقتر از پوست نيست و موهای سياه در آن ديده نمی شوند،                   ٣١.  شخص به مرض مبتال است     

اگر ديد که . در روز هفتم لکه را دوباره معاينه کند٣٢. ت روز او را از ديگران جدا نگه دارد  پس کاهن بايد برای هف    
آن شخص می تواند    ٣٣لکه بزرگ نشده است، موهای زرد در آن ديده نمی شوند و عميقتر از سطح پوست نيست،                          

بعد از  ٣٤.  ز مردم نگه دارد    بعد کاهن او را برای هفت روز ديگر جدا ا            .  اطراف لکه را بتراشد، و نه روی آن را           
اگر ديد که لکه بزرگ نشده است و عميقتر از سطح پوست نيست، کاهن بايد                .  هفت روز کاهن باز او را معاينه کند        

اّما اگر بعد   ٣٥.  در اين صورت شخص مذکور می تواند لباس خود را بشويد و پاک اعالم شود               .  او را پاک اعالم کند    
اگر ديد که لکه بزرگ شده       .  کاهن دوباره او را معاينه کند      ٣٦د، لکه بزرگ شود،      از آن که آن شخص پاک اعالم ش        

اّما اگر در وقت معاينه موی سياه در آن به          ٣٧.  است، بدون آن که موهای زرد را در آن بيابد، او را ناپاک اعالم کند               
 . نظر خورد، معلوم است که آن شخص شفا يافته است و بايد پاک اعالم شود

اگر .  کاهن بايد آن شخص را معاينه کند         ٣٩د يا زنی لکه های سفيدی بر پوست بدن خود داشته باشند،                  اگر مر ٣٨
لکه ها سفيد و کم رنگ باشند، آنها فقط لکه های سطحی هستند که به روی پوست بدن پيدا شده اند و آن شخص پاک                           

 . است
اّما اگر در سر طاس     ٤٢.  ص ناپاک نيست  اگر موی سر مردی از پيش روی يا از عقب ريخته باشد، آن شخ                ٤١-٤٠

. کاهن بايد او را معاينه کند       ٤٣.  او لکه های سفيد مايل به سرخی ديده شوند، پس آن مرد مبتال به مرض جذام است                     
 . او را ناپاک اعالم کند، زيرا آن لکه جذام است٤٤اگر لکه سفيد مايل به سرخی باشد، 

ذارد موهای سرش ژوليده بماند و قسمت پايين صورتش را بپوشاند و             شخص جذامی  بايد لباس پاره بپوشد و بگ       ٤٥
آن شخص تا زمانی که به آن مرض مبتال است، ناپاک شمرده               ٤٦»  !من ناپاک هستم  !  من ناپاک هستم  «:  فرياد بزند 

 . می شود و بايد خارج از اردوگاه و جدا از مردم ديگر زندگی کند

 قوانين مربوط به َکَپک 
و لکٔه سبز    ٤٩و يا هر چيز کتانی، پشمی يا چرمی َکَپک زده باشد                  ٤٨يک پارچه پشمی يا کتانی         اگر لباس يا     ٤٧

کاهن آن را معاينه کند و به مّدت هفت روز          ٥٠.  رنگ يا سرخ رنگ در آن ديده شود، بايد آن را به کاهن نشان بدهند               
و ٥٢خش شده باشد، آن پارچه ناپاک است        اگر مرض در پارچه پ    .  در روز هفتم آن را دوباره معاينه کند       ٥١.  نگه دارد 

 . کاهن بايد آن را بسوزاند، زيرا مرضی که به آن سرايت کرده ُمسری است و بايد در آتش از بين برود
آنگاه کاهن امر کند که پارچه را بشويند و برای   ٥٤اّما اگر معاينه نشان بدهد که لکه در پارچه پخش نشده است،             ٥٣

سپس کاهن آن را معاينه کند و اگر رنگ لکه عوض نشده باشد، حّتی اگر بزرگتر                        ٥٥  .هفت روز ديگر نگه دارد      
اگر کاهن  ٥٦.  پس آن را بسوزانند خواه لکه در روی پارچه و يا در پشت آن باشد                 .  نشده باشد، هنوز هم ناپاک است      

ا اگر لکه دوباره ظاهر      اّم٥٧.  ديد که پارچه بعد از شستن کم رنگ شده است، آن قسمت پارچه يا تّكه چرم را ببرد                       
اّما اگر لکٔه پارچه بعد از شستن محو شد، آن پارچه بايد دوباره                 ٥٨.  شد، چون کپک است کاهن بايد آن را بسوزاند          

 . شسته شود و آنگاه پاک می گردد
اين است مقّررات مربوط به کپک در پارچٔه کتانی و پشمی و هر چيز ديگری تا معلوم شود که پاک است يا                              ٥٩
 . پاکنا

١٤  
 پاکيزگی بعد از شفای بيماری جذام 

در روزی که او پاک اعالم        :  در مورد کسی که جذام او شفا يافته است اين دستورات را داد                ٢خداوند به موسی     ١
هرگاه ديد که او از مرض      .  کاهن بايد برای معاينه او از اردوگاه بيرون برود        ٣.  می گردد، بايد او را نزد کاهن ببرند      

دستور بدهد که دو پرندٔه پاک، يک تّكه چوب سرو، ريسمان قرمز و چند شاخٔه زوفا برای مراسم                     ٤ته است،   شفا ياف 
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سپس کاهن دستور دهد که يکی از پرنده ها را در باالی ظرف سفالی که آب تازٔه چشمه در آن                                ٥.  تطهير بياورد 
يسمان قرمز و شاخه های زوفا در خون            آنگاه کاهن بايد پرندٔه ديگر را به همراه چوب سرو، ر                   ٦.  است، بکشند  

و کاهن خون آن را هفت بار بر شخصی که از جذام شفا يافته است، بپاشد و او         ٧.  پرنده ای که کشته شده بود فرو کند      
شخصی که شفا يافته است، لباس خود را بشويد و تمام            ٨.  بعد پرندٔه زنده را در صحرا آزاد کند        .  را پاک اعالم نمايد   

بعد از آن می تواند به اردوگاه داخل شود، اّما به مّدت هفت            .  ا بتراشد و در آب غسل کند، تا پاک گردد         موهای خود ر  
در روز هفتم موهای سر، ريش، ابروان و تمام بدن خود را بتراشد، لباس خود                  ٩.  روز، در بيرون چادر خود بماند      

 . را بشويد و در آب غسل کند، آن وقت پاک می شود
بايد دو بّرٔه نر و يک بّرٔه مادٔه يک ساله را که سالم و بی عيب باشند همراه با سه کيلو آرد                                     در روز هشتم      ١٠

کاهنی که مراسم تطهير را      ١١.  مرغوب مخلوط با روغن زيتون و يک سوم ليتر روغن زيتون، پيش کاهن بياورد                  
کاهن يک بّره نر را     ١٢.  ند بياورد انجام می دهد، آن شخص و هدئه او را جلوی دروازٔه خيمٔه مقّدس به حضور خداو                

اين .  با يک سوم ليتر روغن زيتون بگيرد و به عنوان قربانی جبران خطا در حضور خداوند تکان دهد و تقديم نمايد                    
بّره را در جای مقّدس که قربانی گناه و قربانی                    ١٣.  قربانی، هديه مخصوصی است که به کاهن تعّلق می  گيرد                 

بعد ١٤.  بکشد؛ زيرا اين قربانی بسيار مقّدس است و مانند قربانی گناه، به کاهن تعّلق دارد                 سوختنی را سر می ُبرند،     
سپس ١٥. کاهن کمی از خون قربانی جبران گناه را به نرمٔه گوش، شصت دست راست و شصت پای راست او بمالد             

فرو برد و روغن    انگشت دست راست خود را در آن          ١٦.  قدری از روغن زيتون را در کف دست چپ خود بريزد             
بعد کمی از روغن کف دست خود را به نرمه گوش راست، شصت دست              ١٧.  را هفت مرتبه به حضور خداوند بپاشد      

باقيماندٔه روغِن کف دست خود را بر سر او بمالد تا مراسم تطهير                ١٨.  راست و شصت پای راست آن شخص بمالد         
 . انجام شود و گناه او در حضور خداوند کّفاره شود

٢٠.  نگاه کاهن بايد قربانی گناه را تقديم کند و مراسم تطهير را بجا آورد و سپس قربانی سوختنی را سر ببرد                         آ١٩

به اين ترتيب کاهن برای گناه او کّفاره . بعد از آن کاهن بايد قربانی سوختنی را با هدئه آردی بر قربانگاه تقديم نمايد      
 . می کند و آن شخص پاک می شود

 شخص تنگدست باشد و نتواند دو بّره را قربانی کند، می تواند برای مراسم تطهير خود تنها يک بّرٔه                     اّما اگر آن  ٢١
نر را جهت قربانی جبران خطا و يک کيلو آرد مرغوب را که مخلوط با روغن زيتون باشد به عنوان هدئه آردی با                        

تر يکی را برای قربانی گناه و ديگری را          همچنان دو قمری يا دو جوجه کبو       ٢٢.  يک سوم ليتر روغن زيتون بياورد      
در روز هشتم آنها را به جلوی دروازٔه خيمٔه مقّدس پيش کاهن ببرد تا برای تطهير                 ٢٣.  برای قربانی سوختنی بياورد   

کاهن، بّره و روغن زيتون را به عنوان قربانی جبران خطا به حضور خداوند                     ٢٤.  او به حضور خداوند تقديم کند       
ّره را برای قربانی جبران خطا بگذراند و کمی از خون آن را به نرمٔه گوش راست، شصت دست                          ب٢٥.  تکان بدهد 

با انگشت  ٢٧قدری از آن خون را در کف دست چپ خود بريزد و                ٢٦.  راست و شصت پای راست آن شخص بمالد         
ی از روغن    بعد کاهن قدر   ٢٨.  دست راست خود کمی از آن روغن زيتون را هفت مرتبه به حضور خداوند بپاشد                     

روغن ٢٩.  زيتون کف دست خود را به نرمٔه گوش راست، شصت دست راست و شصت پای راست آن شخص بمالد                  
بعد دو قمری يا    ٣٠.  باقيماندٔه کف دست خود را بر سر آن شخص بريزد و به اين ترتيب مراسم تطهير انجام می شود                   

ی را به عنوان قربانی سوختنی همراه با هدئه آردی           يکی را برای قربانی گناه و ديگر      ٣١دو جوجه کبوتر را گرفته،      
اين است مقّررات    ٣٢.  به حضور خداوند تقديم کند تا مراسم تطهير بجا آورده شود و گناه آن شخص را کّفاره کند                          

 . تطهير برای شخص تنگدستی که از مرض جزام شفا يافته است، انجام شود

 َکَپک در خانه 
شروع اعتبار اين    .  (، قوانين زير را در مورد خانه ای که کپک زده است، داد                  خداوند به موسی و هارون      ٣٥-٣٣

قوانين از زمانی خواهد بود که قوم اسرائيل به سرزمين کنعان وارد شده باشند، سرزمينی که خداوند به قوم برای                          
 آن شخص بايد اين        اگر کسی متوّجه شود که خداوند َکَپک را به آن خانه فرستاده است،                    .)  مالکّيت خواهد بخشيد   

پيش از آن که کاهن برای معاينه، داخل آن خانه شود بايد امر کند که خانه را                           ٣٦.  موضوع را به کاهن خبر دهد        
و کپک را معاينه    ٣٧بعد کاهن به داخل خانه برود       .  تخليه نمايند تا چيزهايی که در آن خانه هستند ناپاک اعالم نشوند            

کاهن بايد از   ٣٨سبز رنگ يا سرخ رنگ ديده شوند و عميقتر از سطح ديوار باشند،              اگر در ديوار خانه لکه های      .  کند
در روز هفتم کاهن بايد دوباره برای معاينه به آن خانه               ٣٩.  آنجا خارج شود و دِر خانه را به مّدت هفت روز ببندد               

يوار را که دارای َکَپک است،       آنگاه دستور دهد که قسمتی از د       ٤٠برود و اگر ديد که لکه ها در ديوار پخش شده اند،             
سپس دستور بدهد تا ديوارهای داخل خانه را            ٤١.  بکنند و سنگهای آن را در جای ناپاکی در خارج شهر بيندازند                  

بعد سنگهای ديگر را به جای          ٤٢.  بتراشند و گچ و خاک و گل آنها را در محلی ناپاک در بيرون شهر بيندازند                            
 . ر را دوباره گچ بگيرندسنگهای کنده شده قرار دهند و ديوا
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کاهن بايد دوباره بيايد و نگاه        ٤٤اّما اگر َکَپک ها بعد از آن که ديوار دوباره گچ کاری شد، باز نمايان گرديدند،                    ٤٣
آن وقت بايد خانه را ويران کنند و تمام        ٤٥.  کند، اگر ديد که لکه ها پخش شده اند، پس آن خانه کپک زده و ناپاک است               

هنگامی که در خانه بسته است،      ٤٦.   آن به خارج شهر برده شود و در يک  جای ناپاک بيندازند              سنگ، چوب و خاک    
هرکسی که در آن خانه بخوابد و يا چيزی بخورد، بايد لباس                 ٤٧.  اگر کسی وارد خانه شود، تا غروب ناپاک است            

 . خود را بشويد
 معاينه کرد و ديد که لکه ها در ديوار منتشر              ولی بعد از آن که ديوار خانه را گچ کاری کردند و کاهن آن را                    ٤٨

برای تطهير خانه بايد دو پرنده را همراه با چوب           ٤٩.  نشده، خانه را پاک اعالم کند، زيرا مرض برطرف شده است           
يکی از پرندگان را باالی کاسٔه ِگلی حاوی آب تازٔه چشمه،                  ٥٠.  سرو و ريسمان قرمز و چند شاخٔه زوفا بياورند              

 پرندٔه زنده را با چوب سرو، ريسمان قرمز و شاخه های زوفا در خون پرنده ای که باالی آب روان                              بعد٥١بکشند  
به اين طريق آن خانه با خون پرنده، آب روان، پرندٔه زنده،                   ٥٢.  کشته شد، فرو کند و هفت بار بر آن خانه بپاشد                

ده را بيرون شهر ببرد و در صحرا            سپس پرندٔه زن   ٥٣.  چوب سرو، شاخه های زوفا و ريسمان قرمز پاک می شود             
 . آزاد کند تا مراسم تطهير بجا آورده شود و آن خانه پاک گردد

که در پوست بدن و زخمها و دملها يا التهاب و يا کپک که در لباس و                     ٥٦-٥٥اين است مقّررات مربوط به جذام        ٥٤
 . اکی چيزی را تشخيص دهيدتوسط اين قوانين شما قادر خواهيد بود پاکی يا ناپ٥٧. يا خانه می باشد

١٥  
 ترشحات ناپاک بدن 

اگر از بدن مردی مايعی خارج      «:  خداوند به موسی و هارون فرمود که اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهند              ٢-١
هر بستری  ٤.  اين مايع خواه جاری باشد خواه متوّقف گردد، در هر صورت ناپاک است            ٣.  شود، آن مايع ناپاک است    

يا روی  ٦هرکسی که به بستر او دست بزند         ٥.  در آن بخوابد و روی هر چيزی که بنشيند، ناپاک می شود            که آن مرد    
و هرکسی که   ٧.  چيزی که او نشسته است، بنشيند تا شامگاه ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد و غسل کند                     

بر هرکسی که آب دهان     ٨.  بشويد و غسل کند   به آن مرد دست بزند، تا غروب ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را                 
بر هر زينی که بنشيند آن        ٩.  بيندازد آن شخص تا غروب ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد و غسل کند                       

اگر شخصی بر چيزی که آن مرد نشسته است، دست بزند تا غروب ناپاک خواهد بود و                            ١٠.  زين ناپاک می شود   
اگر آن مرِد ناپاک با دستهای ١١.   تا غروب ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد           کسی که آن چيز را حمل کند،     

هرگاه آن  ١٢.  نشسته به کسی دست بزند، آن کس تا غروب ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد و غسل کند                        
 . ا آب شسته شودمرد به يک ظرف ِگلی دست بزند، آن ظرف را بايد شکست و اگر ظرف چوبی باشد بايد ب

بعد با آِب پاِک چشمه، لباس خود را          .  وقتی جريان مايع از بدن آن مرد قطع شد، بايد تا هفت روز صبر کند                   «١٣
در روز هشتم دو قمری يا دو جوجه کبوتر را به جلوی در ورودی خيمٔه                ١٤.  بشويد و غسل کند و آنگاه پاک می شود       

 از پرنده ها را برای قربانی گناه و ديگری را به عنوان قربانی سوختنی               کاهن يکی ١٥.  مقّدس بياورد و به کاهن بدهد     
 . تقديم کند و به اين ترتيب کاهن در حضور خداوند برای آن مرد که مايع از بدنش جاری بود، کّفاره می کند

هر ١٧  .هرگاه از مردی آب منی خارج شود، تا غروب ناپاک خواهد بود و بايد تمام بدنش را در آب بشويد                            «١٦
١٨.  پارچٔه نخی يا چرمی که َمنی بر آن ريخته باشد، بايد با آب شسته شود و آن پارچه تا غروب ناپاک خواهد بود                           

 . هرگاه زن و مردی با هم نزديکی کنند، هردوی آنها بايد غسل کنند و تا غروب ناپاک خواهند بود
هرکسی که به آن زن دست بزند، تا         .  اهد بود زنی که عادت ماهانه داشته باشد، به مّدت هفت روز ناپاک خو              «١٩

آن زن در دوران عادت ماهانه خود، بر هر چيزی که بخوابد و يا بنشيند، آن چيز                           ٢٠.  غروب ناپاک خواهد ماند     
هرکسی که به بستر آن زن دست بزند، بايد لباس خود را بشويد و غسل کند و تا غروب ناپاک                             ٢١.  ناپاک می شود 

ی که به بستر آن زن و يا به چيزی که آن زن روی آن نشسته باشد، دست بزند، تا شام                                   هرکس٢٣-٢٢.  خواهد بود 
اگر مردی با زنی در دوران عادت ماهانه با او همبستر            ٢٤.  ناپاک خواهد بود و بايد لباس خود را بشويد و غسل کند            

 . تشود، به مّدت هفت روز ناپاک خواهد بود و هر بستری که او در آن بخوابد ناپاک اس
اگر زنی خونريزی غيرعادی داشته باشد و يا خون ريزی اش بعد از دوران عادت ماهانه او همچنان ادامه                          «٢٥

در آن  ٢٦.  پيدا کند، آن زن تا زمانی که خونريزی اش قطع شود مثل زمان عادت ماهانٔه خود، ناپاک باقی می ماند                          
و هرکسی که به آن چيزها دست بزند، ناپاک            ٢٧.  شوددوران بر هر چيزی که بخوابد يا بنشيند، آن چيز ناپاک می                 

بعد از آنکه خونريزی وی قطع        ٢٨.  او بايد لباس خود را بشويد و غسل کند و تا شامگاه ناپاک خواهد بود                   .  می شود
در روز هشتم، آن زن بايد دو قمری يا دو جوجه             ٢٩.  شد، آن زن بايد تا هفت روز صبر کند، آن وقت پاک می شود               
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کاهن بايد يکی از آنها را جهت قربانی گناه و ديگری              ٣٠.  به در ورودی خيمٔه مقّدس برده، به کاهن بدهد          کبوتر را   
را به عنوان قربانی سوختنی تقديم نمايد و به اين طريق به حضور خداوند، برای نجاست عادت ماهانٔه آن زن،                                 

 » .کّفاره می کند
د ناپاکی اش هشدار دهد تا مبادا خيمٔه مقّدس را که در وسط                خداوند به موسی گفت که به قوم اسرائيل در مور            ٣١

 . اگر چنين می کردند، کشته می شدند. اردوگاه بود، آلوده سازند
و همچنين زنی که عادت ماهانه دارد       ٣٣.  اين است مقّررات برای مردی که مايعات و يا منی از او خارج شود             «٣٢

 » .يا مردی که با او همبستر می شود

١٦  
  کّفاره روز
خداوند به موسی   ٢.  پس از آن که دو پسر هارون، هنگامی که آتش غيرمقّدسی به خداوند تقديم می کردند، ُمردند                   ١

به برادرت، هارون بگو که تنها در وقت معّين به مقّدسترين مکان که پشت پرده است و در آنجا صندوق                        «:  فرمود
زيرا من در ابر     .  زمان ديگر وارد آنجا نشود، مبادا بميرد         در هيچ    .  پيمان و تخت رحمت قرار دارند، داخل شود           

او بايد يک گوساله    :  شرايط ورود هارون به مقّدسترين مکان به اين ترتيب است         ٣.  باالی تخت رحمت ظاهر می شوم    
 . را برای قربانی گناه و يک قوچ را به عنوان قربانی سوختنی بياورد

ا که عبارت از ردای کتانی، زيرجامه، کمربند و دستار کتانی                او بايد غسل کند و لباس مخصوص کهانت ر            «٤
 . است بپوشد

هارون بايد  ٦.  قوم اسرائيل بايد دو ُبز نر برای قربانی گناه و يک قوچ، جهت قربانی سوختنی به هارون بدهند                    «٥
 خداوند در برابر      سپس دو ُبز را گرفته، به حضور          ٧.  گوساله را برای کّفارٔه گناه خود و خانواده اش قربانی کند                

سپس هارون قرعه بيندازد تا معلوم شود که کدام ُبز از آن خداوند و کدام يک را بايد در                     ٨.  دروازٔه خيمٔه مقّدس ببرد   
و ُبز ديگر   ١٠آنگاه ُبزی را که به قيد قرعه برای خداوند تعيين شد، به عنوان قربانی گناه سر ببرد                     ٩.  بيابان رها کند  

 .  تا گناه قوم اسرائيل را با خود ببردرا در بيابان رها کند
يک منقل ُپر از زغال     ١٢پس از آن که هارون گوسالٔه نر را برای کفارٔه گناه خود و خانواده اش قربانی کرد،                    «١١

در حضور خداوند، ُبخور    ١٣.  مشتعل را از قربانگاه گرفته با دو مشت ُبخور خوشبو کوبيده به مقّدسترين مکان ببرد               
تش بريزد تا دود آن مانند ابری، تخت رحمت را که باالی صندوق پيمان است، بپوشاند تا او آن را                             را بر روی آ    
بعد کمی از خون گوساله را با انگشت خود يک بار در جلوی تخت رحمت و بعد هفت بار در                                ١٤.  نبيند و نميرد   

 . جلوی صندوق پيمان بپاشد
 و خون آن را به مقّدسترين مکان ببرد و مثل خون گوساله، بر                   سپس ُبز را برای کّفارٔه گناه قوم قربانی کند           «١٥

به اين طريق برای مقّدسترين مکان که به خاطر گناهان قوم اسرائيل آلوده شده و                 ١٦.  تخت رحمت و جلوی آن بپاشد      
رای از زمانی که هارون ب       ١٧.  برای خيمٔه مقّدس که در ميانشان قرار دارد و ناپاک گرديده است، کّفاره می دهد                       

مراسم کّفاره به داخل مقّدسترين مکان می رود تا زمانی که از آنجا بيرون می آيد، هيچ کسی نبايد در داخل خيمٔه                                
بايد به  ١٨وقتی که مراسم قربانی را برای خود، خانواده اش و تمام قوم اسرائيل به انجام رسانيد،                 .  مقّدس حاضر باشد  

بعد کمی از خون گوسالٔه نر و ُبز را بر چهار شاخ قربانگاه           .  اره بدهد طرف قربانگاه در حضور خداوند برای آن کفّ       
و قدری از خون را با انگشت خود، هفت بار بر قربانگاه بپاشد تا آن را از آلودگيهای قوم اسرائيل پاک کند                       ١٩.  بمالد

 . و تقديسش نمايد

 ُبز رها کردنی 
خيمٔه مقّدس و قربانگاه تمام کرد، ُبز زنده را حاضر             وقتی هارون مراسم مذهبی را برای مقّدسترين مکان،            «٢٠
و هر دو دست خود را بر سر آن بگذارد و به گناهان و خطاهای قوم اسرائيل اعتراف کند و گناهانشان را بر                        ٢١کند  

ردم آن حيوان تمام تقصيرات م    ٢٢.  سپس ُبز را شخص معّينی به بيابان ببرد و در آنجا رها کند            .  سر آن ُبز انتقال دهد    
 . را به جای غير مسکونی می برد

بعد هارون بايد به داخل خيمٔه مقّدس برود و لباس مخصوص کهانت را که جهت انجام مراسم مذهبی در                                «٢٣
سپس در جای مقّدسی غسل کند و لباسهای         ٢٤.  مقّدسترين مکان پوشيده بود، از تن بيرون کرده، در همان جا بگذارد            

ون برود و قربانی سوختنی را برای خود و برای قوم اسرائيل تقديم کند و به اين وسيله       بعد از آن بير   .  خود را بپوشد  
و کسی که ُبز را به      ٢٦.  تمام چربی قربانی گناه را بر سر قربانگاه بسوزاند           ٢٥.  برای خود و قوم اسرائيل کّفاره کند        
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٢٧.  قت می تواند وارد اردوگاه شود       بيابان می برد، بعد از انجام وظيفه، لباس خود را بشويد و غسل کند و آن و                           

گوسالٔه نر و ُبزی که به عنوان قربانی گناه ذبح شدند و هارون خون آنها را برای کّفارٔه گناه مردم به مقّدسترين                                  
کسی که آنها را    ٢٨.  مکان برد، بايد به بيرون اردوگاه برده شوند و با پوست، گوشت و سرگين آنها سوزانده شوند                         

 .  لباس خود را بشويد و غسل کند و آنگاه می تواند به اردوگاه برگرددمی سوزاند، بايد

 مراسم روز کّفاره 
در روز دهم ماه هفتم، قوم اسرائيل و هم بيگانگانی که در ميانشان                       :  اين مقّررات بايد همواره انجام شود         «٢٩

م کّفارٔه گناه انجام می شود، تا همٔه شما زيرا در آن روز، مراس٣٠زندگی می کنند، بايد روزه بگيرند و نبايد کار کنند،       
آن روز، يک روز بسيار مقّدس است و شما نبايد به هيچ وجه کار کنيد،                    ٣١.  در حضور خداوند از گناه پاک باشيد        

کاهنی که به جای پدر خود تعيين و تقديس می شود،           ٣٢.  بلکه روزه دار باشيد و اين قانون را برای هميشه نگاه داريد            
او همچنين برای مقّدسترين مکان، خيمٔه          ٣٣.  ص کهانت را دربر کند و مراسم مذهبی را انجام دهد                  لباس مخصو 

اين يک قانون ابدی است و برای کّفارٔه گناهان قوم اسرائيل،              ٣٤.  مقّدس، قربانگاه، کاهنان و قوم اسرائيل کّفاره کند         
 » .هر سال يک مرتبه انجام شود

 . وردموسی همٔه اوامر خداوند را بجا آ

١٧  
 قوانين مربوط به خون قربانی 

اگر کسی از قوم     «٤-٣:  که اين دستورات را به هارون، پسران او و قوم اسرائيل بدهد              ٢خداوند به موسی فرمود      ١
اسرائيل، گاو، گوسفند يا ُبزی را در جای ديگری به غيراز جلوی در ورودی خيمٔه مقّدس برای خداوند قربانی کند،     

معنی اين قانون اين است که       ٥.  هکار است و ديگر از جمله اعضای قوم خداوند به شمار نمی آيند              خون ريخته و گنا   
مردم اسرائيل از اين به بعد در صحرا قربانی نکنند، بلکه آنها بايد قربانی های خود را پيش کاهن به جلوی در                                   

کاهن بايد خون قربانی را      ٦.  يم نمايند ورودی خيمٔه مقّدس ببرند و به عنوان قربانی سالمتی به حضور خداوند، تقد                
بر قربانگاه خداوند در جلوی دِر وروِی خيمٔه مقّدس بپاشد و چربی آن را که مثل عطر خوشبو برای خداوند                                       

قوم اسرائيل ديگر نبايد با قربانی کردن برای ارواح شرير در صحرا به خداوند خيانت                     ٧.  خوشايند است، بسوزاند  
 . دانی است که نسلهای آينده نيز بايد آن را رعايت کنندکنند، اين يک قانون جاو

به غيراز جلوی در ورودی      ٩به مردم بگو که اگر يک اسرائيلی و يا بيگانه ای که در بين آنها زندگی می کند،                      «٨
 . خيمٔه مقّدس در جای ديگری برای خداوند قربانی کند، بايد از ميان قوم بيرون رانده شود

لی و يا بيگانه ای که در ميان آنها زندگی می کند، خون بخورد، از او روی می گردانم و از                       هرگاه يک اسرائي  «١٠
جان هر موجود زنده ای در خون اوست و من آن را به شما داده ام که برای کّفارٔه                        ١١.  بين قوم خود طردش می کنم      

به ١٢ات است، گناهان را پاک می کند        خونی که در آن حي    .  گناهان خود در قربانگاه بريزيد تا گناهان شما پاک گردد          
 . اين دليل من به شما دستور می دهم که نه خودتان و نه بيگانه ای که در ميان شماست، نبايد خون بخوريد

هر اسرائيلی يا بيگانه ای که در بين مردم اسرائيل زندگی می کند، اگر حيوان يا پرنده ای شکار کند، بايد                                 «١٣
زيرا زندگی هر موجود زنده ای در خون اوست، بنابراين به قوم                 ١٤.  با خاک بپوشاند   خونش را بريزد و خون را          

اسرائيل گفتم که آنها نبايد خون هيچ جانوری را بخورند، چرا که زندگی هر موجودی در خون اوست و هرکسی که       
 . آن را بخورد، بايد از بين قوم رانده شود

که توسط يک جانور وحشی دريده شده باشد، بخورد خواه آن               هرکسی که گوشت حيوان مرده يا حيوانی را            «١٥
آن شخص تا شام ناپاک      .  شخص اسرائيلی باشد، خواه بيگانه ای در بين ايشان، بايد لباس خود را بشويد و غسل کند                   

 » .اّما اگر لباس خود را نشويد و غسل نکند، گناهکار شمرده می شود١٦. می باشد و بعد از آن پاک می شود

١٨  
 نع از همبستر شدن م

شما نبايد از کارهای مردم      ٣.  من خداوند خدای شما هستم     «:  که به قوم اسرائيل بگويد     ٢خداوند به موسی فرمود      ١
يا از کارهای کنعانيان که شما را به سرزمين آنها                 .  مصر که در سرزمين ايشان زندگی می کرديد، پيروی کنيد               

ا بجا آوريد و از دستورات من اطاعت کنيد، زيرا من خداوند خدای شما                     شما بايد احکام مر    ٤.  می برم، تقليد نماييد   
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از احکامی که به شما می دهم و از قوانينی که برای شما وضع می کنم، پيروی نماييد تا زندگی خود را حفظ                      ٥.  هستم
 . من خداوند هستم. کنيد
ر مشو، زيرا با اين کار، مادر خود        با مادرت همبست  ٧.  هيچ کسی نبايد با شخصی که محرم اوست، همبستر شود        «٦

با خواهر يا خواهر    ٩.  اگر با زنان ديگر پدرت همبستر شوی، پدرت را بی حرمت می کنی          ٨.  را بی عصمت می سازی  
١٠.  ناتنی ات، چه دختر پدرت باشد چه دختر مادرت، چه در خانه توّلد يافته باشد، چه در خارج، نبايد همبستر شوی                    

با ١١.  ر دخترت همبستر مشو، چرا که اين کار سبب بی عّفتی آنها و رسوايی خودت می شود               با دختر پسرت و يا دخت     
با عمه که خواهر پدرت يا خاله که خواهر             ١٣-١٢.  دختر زن پدرت همبستر مشو، زيرا آن دختر هم خواهر توست               

وست همبستر مشو،   با عر ١٥.  با زن عمويت همبستر نشو، چون او مانند عمٔه توست           ١٤.  مادرت است، همبستر مشو   
با ١٧.  با زن برادرت همبستر مشو، زيرا با اين کارت برادرت را بی حرمت می سازی                ١٦.  چون او زن پسرت است      

تا زمانی که   ١٨.  دختر و نؤه زنی که با او نزديکی کرده ای، همبستر مشو، چون اين کار زنا کردن با محرم است                           
  .زنت زنده است، نبايد با خواهر او ازدواج کنی

تو نبايد با زن يک شخص ديگر همبستر شوی، چرا که به                  ٢٠.  با زنی که عادت ماهانه دارد، همبستر مشو           «١٩
هيچ يک از فرزندانت را برای بت مولک بر قربانگاه او نسوزان، چون اين عمل، نام                    ٢١.  وسيلٔه او ناپاک می شوی    

 ديگری رابطٔه جنسی داشته باشد، زيرا خدا از            هيچ مردی نبايد با مرد     ٢٢.  خداوند، خدای تو را بی حرمت می سازد       
هيچ زن يا مردی نبايد با حيوانی رابطٔه جنسی داشته باشد، چون با اين عمل خود را ناپاک                       ٢٣.  اين کار نفرت دارد   

 . می سازد و اين کار بسيار زشت است
همٔه اقوامی را که در اين         با اين کارها خود را ناپاک نسازيد، زيرا به خاطر همين کار است که می خواهم                        «٢٤

آن سرزمين به خاطر کارهای زشت آنها آلوده شد، ٢٥. سرزمين زندگی می کنند، بيرون کنم و شما را در آن جای دهم      
شما خواه  ٢٦.  بنابراين می خواهم همٔه ساکنان آنجا را به سزای کارهايشان برسانم و آنها را از آنجا بيرون اندازم                           

٢٧.  گانه، بايد قوانين و احکام مرا بجا آوريد و از ارتکاب کارهای زشت خودداری کنيد                      اسرائيلی باشيد، خواه بي    

و شما هم اگر به      ٢٨.  زيرا آن سرزمين به خاطر کارهای زشت آن مردمی که پيش از شما در آنجا بودند، آلوده شد                       
زيرا ٢٩.  انداخته می شويد  آن گونه کارها دست بزنيد و آن سرزمين را آلوده کنيد، مثل آن مردم از آنجا بيرون                                   

 . هرکسی که مرتکب يکی از اين کارهای زشت شود، از بين قوم طرد می گردد
بنابراين هرگز با ارتکاب کارهای زشِت آن مردم، خود را آلوده نسازيد، بلکه قوانين مرا بجا آوريد، زيرا من               «٣٠

 » .خداوند خدای شما هستم

١٩  
 قوانين قداست و عدالت 

. شما بايد مثل من که خداوند خدای شما هستم، مقّدس باشيد           «:  که به قوم اسرائيل بگويد    ٢موسی فرمود   خداوند به   ١
 . به پدر و مادرتان احترام بگذاريد و مقّررات سبت مرا رعايت نماييد، زيرا من خداوند خدای شما هستم٣

 . مبت پرستی نکنيد و برای خود بت نسازيد، چرا که من خداوند خدای شما هست«٤
٦.  هنگامی که قربانی سالمتی به حضور من تقديم می کنيد، قوانين را رعايت کنيد، تا هدئه شما پذيرفته شود                         «٥

هرچه را که تا روز سوم باقی       .  گوشتش را بايد در همان روزی که حيوان را قربانی می کنيد و يا فردای آن بخوريد                
پس ٨.  ن را بخوريد، مکروه است و من آن قربانی را نمی پذيرم           اگر در روز سوم آ    ٧.  می ماند، بايد در آتش بسوزانيد    

اگر در روز سوم آن را بخوريد، گناهکار می شويد، زيرا به قّدوسّيت من، بی احترامی می کنيد و در نتيجه، از بين                          
 . قوم من طرد می شويد

ين خوشه هايی را که       همچن.  وقتی محصول زمين خود را درو می کنيد گوشه و کنار زمين را درو ننماييد                          «٩
خوشه ها و دانه های انگور     .  در وقت انگور چينی، تمام انگورهای تاکستان خود را نچينيد           ١٠.  باقيمانده اند جمع نکنيد  

 . آنها را برای فقرا و بيگانگان بگذاريد، زيرا من خداوند خدای شما هستم. را که بر زمين افتاده اند، جمع نکنيد
به نام من قسم ناحق نخوريد و نام مرا بی حرمت نسازيد،                 ١٢.  غگويی پرهيز نماييد   از دزدی، خيانت و درو      «١١

 . چون من خداوند خدای شما هستم
مزد کارگری را که برای شما کار می کند در موقع             .  به همنوع خود ضرر نرسانيد و به مال او خيانت نکنيد             «١٣

به اشخاص َکر، دشنام ندهيد و پيش پای مردمان کور،            ١٤.  حّتی برای شب هم پيش خود نگاه نداريد        .  معّين بپردازيد 
 . سنگ نيندازيد، بلکه از من بترسيد، زيرا من خداوند خدای شما هستم

در قضاوت، عادل باشيد و بين فرد تنگدست و ثروتمند تبعيض قايل نشويد، بلکه با همه از روی انصاف و                           «١٥
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ن کسی در دادگاه در ميان باشد، اگر شهادت شما به او کمک                  سخن چينی نکنيد و هرگاه جا     ١٦.  عدالت رفتار نماييد  
 . زيرا من خداوند خدای شما هستم. می کند، ساکت نمانيد

از کسی انتقام نگيريد و از او متنّفر نشويد،          ١٨.  اختالفات خود را حل کنيد تا دچار گناه نشويد         .  کينه توز نباشيد «١٧
 . زيرا من خداوند خدای هستمبلکه همسايه ات را مثل جان خود دوست بدار، 

در زمين  .  حيوانات خانگی را با حيوانات غير همنوع آنها وادار به جفت گيری نکنيد                 .  احکام مرا بجا آوريد    «١٩
 . خود دو نوع بذر نکاريد و لباسی که می پوشيد، نبايد از دو نوع پارچٔه مختلف باشد

 شود و آن کنيز بازخريد و يا آزاد نشده باشد، آنها            اگر کسی با کنيزی که صيغٔه شخص ديگری است، همبستر         «٢٠
و آن مرد بايد قوچی را به عنوان قربانی              ٢١.  را نبايد کشت، بلکه مجازات شوند، چرا که آن زن آزاد نشده است                   

و کاهن بايد با آن قوچ برای او به حضور خداوند کّفاره کند و                 ٢٢.  جبران خطا به جلوی دروازٔه خيمٔه مقّدس بياورد        
 . ه اين ترتيب آن مرد از گناه پاک می شودب

هنگامی که به سرزمين کنعان وارد شديد، هرگونه درخت ميوه که کاشتيد، ميوه های آنها را برای سه سال اول                  «٢٣
تمام محصول سال چهارم را برای سپاس و شکرگزاری وقف                 ٢٤.  ناپاک بدانيد و شما نبايد ميؤه آنها را بخوريد               

ا در سال پنجم شما می توانيد از ميؤه آنها بخوريد و اگر به همين طريق رفتار کنيد، ثمر فراوان                          اّم٢٥.  خداوند کنيد 
 . می گيريد؛ زيرا من، خداوند خدای شما هستم

موهای ٢٧.  از فالگيری و جادوگری خودداری کنيد             .  شما نبايد گوشتی را که خون داشته باشد بخوريد                     «٢٦
در مراسم عزاداری برای مردگان، بدن خود را             ٢٨.   های ريش خود را نچينيد       شقيقه های خود را نتراشيد و گوشه        

 . زخمی يا خالکوبی نکنيد
اگر چنين کنيد آنها به     .  دخترتان را با وادار ساختن به فاحشه گری پرستشگاه، بی حرمت و بی عصمت نسازيد             «٢٩

شرايط و مقّررات روز سبت مرا          ٣٠.  دنبال خدايان ديگر رفته و سرزمين شما ُپر از زنا و شرارت خواهد شد                          
 . رعايت کنيد و معبد مرا مقّدس و محترم شماريد، زيرا من خداوند خدای شما هستم

از جنگيران و جادوگران طلب کمک نکنيد، زيرا آنها شما را آلوده و ناپاک می سازند، چرا که من خداوند                             «٣١
 . خدای شما هستم

 .  به پير مردان احترام گذاريددر جلو پای مو سفيدان بپا برخيزيد و«٣٢
با او مثل يک اسرائيلی رفتار       ٣٤اگر يک شخص بيگانه در سرزمين شما زندگی می کند، به او آزار نرسانيد                  «٣٣

کنيد و مثل جان خود دوستش بداريد، زيرا خود شما زمانی در سرزمين مصر بيگانه بوديد، زيرا من خداوند خدای                       
 . شما هستم

از وسايل دقيق استفاده کنيد، زيرا من خداوند خدای شما             ٣٦.   طول و حجم و وزن تقّلب نکنيد          در اندازه گيری «٣٥
شما بايد تمام احکام و قوانين مرا بجا آوريد، زيرا من خداوند خدای                 ٣٧.  هستم و من شما را از مصر بيرون آوردم           

 » .شما هستم

٢٠  
 مجازات نامطيعان 

ئيل بگو که هرکسی، چه اسرائيلی باشد چه بيگانه ای که در بين آنها                     به قوم اسرا   «٢:  خداوند به موسی فرمود     ١
من خودم بضد او بر         ٣.  زندگی می کند، اگر فرزندان خود را برای بت مولک قربانی کند، بايد سنگسار شود                             

د می خيزم و از بين قوم طردش می کنم، زيرا فرزندان خود را برای بت مولک قربانی کرده و با اين کار خود معب                           
اگر مردم از گناه او چشم بپوشند و او را محکوم به مرگ نکنند،               ٤.  مرا آلوده و نام مقّدس مرا بی حرمت نموده است         

آن وقت خودم بضد او و خانواده اش و همٔه کسان ديگری که با پرستش بت مولک به من خيانت کرده اند، بر                                      ٥
 . می خيزم و آنها را از بين قوم طرد می کنم

از ارواح و جادوگران کمک طلب کند، گناهکار است و من بضد او بر می خيزم و از بين قوم                           اگر شخصی    «٦
. احکام مرا بجا آوريد   ٨.  پس خود را تقديس کنيد، و مقّدس باشيد، زيرا من خداوند خدای شما هستم               ٧.  طردش می کنم 

 . من خداوند هستم و شما را پاک و مقّدس می سازم
 .  را لعنت کند بايد کشته شود و خونش به گردن خودش می باشدهرکسی که پدر يا مادر خود«٩
کسی که با زن پدر خود       ١١.  اگر شخصی با زن شخص ديگری زنا کند، بايد زن و مرد هر دو کشته شوند                         «١٠

. همبستر شود، به پدر خود بی حرمتی کرده است و هر دو بايد کشته شوند و خونشان به گردن خودشان خواهد بود                         
ردی با عروس خود زنا کند، هر دو بايد کشته شوند، زيرا با محرم خود زنا کرده است و خونشان به                                هرگاه م ١٢
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اگر مردی با مرد ديگری رابطٔه جنسی داشته باشد، هردوی آنها مرتکب کار زشتی                  ١٣.  گردن خودشان خواهد بود    
اگر مردی با زنی و مادر او            ١٤.  شده اند و بايد هر دو کشته شوند، خودشان مسئول مرگ خودشان خواهند بود                        

ازدواج کند، گناه عظيمی را مرتکب شده است و هر سه را بايد در آتش بسوزانند، تا اين لکٔه بدنامی از ميان شما                             
همچنين اگر زنی با يک      ١٦.  اگر مردی با يک حيوان جماع کند، آن مرد با حيوان يک  جا کشته شوند                  ١٥.  پاک شود 

 . هر دو بايد کشته شوند و خونشان به گردن خودشان خواهد بودحيوان جماع کند، زن و حيوان 
اگر مردی با خواهر يا خواهر ناتنی خود ازدواج کند، کار بسيار زشتی کرده است و هر دو بايد در برابر                              «١٧

با اگر مردی   ١٨.  عموم مردم از بين قوم طرد گردند و آن مرد بايد جزا ببيند، چرا که با خواهر خود زنا کرده است                        
 . زنی که عادت ماهانه دارد همبستر شود، هر دو قانون شکنی کرده اند و بايد از بين قوم طرد گردند

. اگر مردی با عمه يا خالٔه خود همبستر گردد، هر دو بايد مجازات شوند، چرا که با محرم خود زنا کرده اند                          «١٩
اين مرد و زن بايد به سزای         .  متی کرده است   اگر مردی با زن عمو يا دايی خود همبستر شود، به ايشان بی حر                  ٢٠

هرگاه مردی با زن سابق برادر خود ازدواج کند، به برادر خود                             ٢١.  کار خود برسند و بدون فرزند بميرند               
 . بی احترامی کرده است و هر دو بدون فرزند خواهند ُمرد

شما را از آن سرزمينی که به شما             شما بايد همٔه احکام و دستورات مرا بجا آوريد و به آنها عمل کنيد تا                           «٢٢
شما نبايد از آداب و رسوم مردمی که می خواهم از آنجا برانم، پيروی کنيد؛ زيرا آنها                              ٢٣.  بخشيده ام، طرد نکنم    

من به شما وعده داده ام که شما آن سرزمين غنی و                          ٢٤.  به خاطر کارهايشان، مرا از خودشان بيزار کرده اند               
. ن خداوند خدای شما هستم که شما را از اقوام جهان جدا کردم و برای خود برگزيدم           م.  حاصلخيز را متصّرف شويد   

و شما نبايد گوشت حيوان يا پرندٔه           .  شما بايد بتوانيد تشخيص دهيد که کدام حيوان يا پرنده حالل يا حرام است                      ٢٥
شما بايد برای من پاک و       ٢٦.  ندحرام را بخوريد، زيرا من آنها را حرام ساخته ام و خوردن آنها شما را ناپاک می ک                    

 . مقّدس باشيد، زيرا من، خداوند و قّدوس هستم و شما را از اقوام ديگر جدا کردم تا قوم من باشيد
هر مرد يا زنی که ارواح مردگان را احضار می کند، بايد سنگسار شود و خونش به گردن خودش خواهد                               «٢٧
 » .بود

٢١  
 تقّدس کاهنان 

به هارون و پسرانش بگو که هرگز به جنازٔه کسی دست نزنند، زيرا که ناپاک                            «:  مودخداوند به موسی فر      ١
يا خواهرش که    ٣مگر اينکه جنازٔه يکی از خويشاوندان نزديک، يعنی مادر، پدر، پسر، دختر، برادر                      ٢می شوند،  

خود را در مرگ افراد     چون کاهن رهبر قوم خود است، او نبايد         ٤.  شوهر نکرده و در خانٔه او می زيسته است، باشد         
 . خانوادٔه زنش ناپاک کند

. هيچ کاهنی نبايد به نشانٔه سوگواری سر خود را بتراشد يا ريش خود را کوتاه کند و يا بدن خود را زخمی کند                        «٥
. او برای من هديه های خوردنی بر آتش تقديم می کند، پس بايد مقّدس باشد. او بايد مقّدس باشد و مرا بی حرمت نکند  ٦
٨.  او نبايد با زن فاحشه و زنی که باکره نيست و يا زن بيوه عروسی کند، زيرا او پيش خدای خود مقّدس است                                ٧

من خداوند و قّدوس هستم و       .  کاهنان را بايد مقّدس بشماريد، چرا که آنها هديه های خوردنی برای من تقديم می کنند                 
ود را بی حرمت می سازد و بايد او را زنده در آتش                   اگر دختر کاهن فاحشه شود، پدر خ           ٩شما را تقديس می کنم        

 . بسوزانند
کاهن اعظم که با روغن مخصوص، مسح و تقديس شده است و لباس کهانت می پوشد، نبايد هنگام سوگواری                     «١٠

چون او برای من مسح و تقديس شده است، نبايد با           ١٢-١١.  موهای خود را باز و پريشان بگذارد يا جامٔه خود را بدرد           
خارج شدن از معبد و رفتن به خانه ای که جنازه در آن است، حّتی اگر جنازٔه پدر و مادرش باشد، معبد مرا                                           

با دختری که باکره است بايد ازدواج کند و با زن بيوه يا فاحشه عروسی نکند، بلکه زن او                          ١٤-١٣.  بی حرمت سازد 
 » .ندان او در بين مردم بی حرمت خواهند بوددر غير اين صورت فرز١٥. دختر باکره ای از خاندان خودش باشد

به هارون بگو که اگر در نسلهای آينده يکی از فرزندان او عيب جسمانی داشته                    «١٧:  خداوند به موسی فرمود    ١٦
و کسی که معيوب و کور يا شل باشد، يا نقصی در صورتش ١٩-١٨. باشد، نبايد هدئه خوردنی به حضور من تقديم کند    

شخصی که گوژپشت، کوتاه قد،     ٢٠.   يا پايش شکسته باشد، نبايد هديه ای را به حضور من تقديم کند              داشته و يا دست   
به خاطر عيب جسمانی اش حق ندارد که هديه های خوردنی به            ٢١مبتال به بيماری چشم يا پوست و يا خواجه باشد،               

ّدسترين هديه ها که به حضور من تقديم         او می تواند از هديه های مقّدس و هم از مق           ٢٢حضور من بر آتش تقديم کند،         
اّما او نبايد به نزديک پردٔه جايگاه مقّدس و يا قربانگاه برود، چون نقص جسمانی دارد و با اين                    ٢٣می شوند، بخورد،   
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 » .کار خود، معبد مرا بی حرمت می سازد، زيرا من خداوند هستم و آنها را تقديس کرده ام
 . ارون، پسران او و قوم اسرائيل دادپس موسی اين دستورات را به ه٢٤

٢٢  
 قّدوسّيت هدايا 

به هارون و پسرانش بگو به هديه های مقّدسی که قوم اسرائيل برای من وقف                            «٢:  خداوند به موسی فرمود      ١
اگر کسی از فرزندانتان در نسلهای       ٣.  من خداوند هستم و نام مقّدس مرا بی حرمت نسازند          .  می کنند، احترام بگذارند  

ده، ناپاک باشد و به هدايای مقّدسی که قوم اسرائيل برای من وقف کرده اند، نزديک شود، آن شخص بايد از بين                          آين
 . من خداوند هستم. قوم طرد گردد

هيچ يک از فرزندان هارون که جذام داشته  باشد يا از بدنش مايع جاری شود، تا هنگامی که پاکيزه نگردد،                               «٤
هر کاهنی که به جنازه ای دست بزند يا در اثر خروج منی از بدنش ناپاک                     .  قّدس بخورد نمی تواند از قربانی های م    

تا غروب ناپاک خواهد بود و تا غسل نکند، حق              ٦و يا حيوان يا شخصی را که ناپاک است، لمس کند                  ٥شده باشد    
اند از خوراک مقّدس که     او هنگام غروب آفتاب پاک می شود و بعد از آن می تو            ٧.  ندارد که از هدايای مقّدس بخورد      

او نبايد گوشت حيوان مرده يا حيوانی را که يک جانور وحشی دريده باشد، بخورد، زيرا با                       ٨.  حق اوست، بخورد  
 . من خداوند هستم. اين کار، خود را ناپاک می سازد

واهند شد،  همٔه کاهنان بايد از اين دستورات پيروی کنند، در غير اين صورت مقّصر خواهند بود و هالک خ                        «٩
 . من خداوند هستم و آنها را تقديس کرده ام. زيرا اوامر مقّدس مرا بجا نياورده اند

تنها کاهنان می توانند از هدايای مقّدس بخورند و هيچ کس ديگر، حّتی خدمتکار و مهمان کاهن هم حق                                     «١٠
١٢. يا آمده باشند، می توانند از آنها بخورند اّما غالم زرخريد و يا آنهايی که در خانٔه او به دن           ١١.  خوردن آنها را ندارد   

اّما اگر بيوه شده و يا طالق       ١٣.  اگر دختر يک کاهن با شخصی که کاهن نباشد ازدواج کند، نبايد از آن هدايا بخورد                 
پس به غيراز    .  گرفته و بی فرزند بوده و به خانٔه پدر برگشته باشد، آنگاه می تواند از خوراک پدر خود بخورد                               

 . خاندان کاهنان، کس ديگری حق خوردن آنها را ندارداعضای 
پس ١٥.  اگر کسی ندانسته از هدايای مقّدس بخورد بايد همان مقدار را به اضافه يک پنجم به کاهن بازگرداند                       «١٤

کاهنان نبايد به اشخاص ديگر اجازه بدهند که با خوردن هدايای مقّدسی که قوم اسرائيل برای من وقف می کنند، آنها                     
 » .من خداوند هستم و آن هدايا را تقديس می کنم. زيرا با اين کار مقّصر شناخته می شوند١٦را بی حرمت سازند، 

به هارون، پسران او و تمام قوم اسرائيل بگو وقتی يک اسرائيلی يا يکی از                           «١٨:  خداوند به موسی فرمود     ١٧
ربانی سوختنی می آورد، چه آن هدئه نذری باشد چه             بيگانگانی که در بين آنها زندگی می کند، هديه ای به عنوان ق               

٢٠.  برای اينکه من آن را بپذيرم، آن قربانی بايد گاو، گوسفند يا ُبز َنر و بی عيب باشد تا من آن را بپذيرم                          ١٩دلخواه  

 . حيوانی را که عيب داشته باشد، نبايد قربانی کرد، زيرا من آن را قبول نمی کنم
 گّلٔه خود حيوانی را به عنوان قربانی سالمتی برای من تقديم می کند، چه اين قربانی                       هرگاه کسی از رمه يا      «٢١

حيوان کور، شل،    ٢٢.  نذری باشد، چه دلخواه، آن حيوان بايد سالم و بی عيب باشد تا مورد قبول من واقع گردد                               
گاو يا گوسفندی که    ٢٣.  ديم شود مجروح و يا حيوانی را که بدنش زخم داشته باشد، نبايد بر آتش قربانگاه برای من تق                 

٢٤.  عضو زايد يا ناقص داشته باشد، می توانيد به عنوان هدئه دلخواه تقديم کنيد، اّما نه به صورت قربانی نذری                              

 . حيوانی که بيضه اش کوبيده يا بريده شده باشد را نبايد در سرزمين خود برای من قربانی کنيد
اين حيوانات ناقص به حساب می آيند و           .  يد، برای قربانی استفاده نکنيد      حيواناتی را که از بيگانگان می خر        «٢٥

 » .پذيرفته نمی شوند
وقتی گاو، گوسفند يا ُبزی به دنيا می آيد، تا هفت روز بايد پيش مادرش بماند و                      «:  خداوند به موسی فرمود    ٢٧-٢٦

٢٩.  ا نبايد با بّره اش در يک روز گذرانيد         گاو يا گوسفند ر    ٢٨.  بعد از آن می توان آن را بر آتش برای من تقديم کرد               

وقتی قربانی شکرگزاری را به حضور من تقديم می کنيد، بايد مقّررات قربانی را رعايت کنيد، وگرنه من قربانی                        
 . و گوشت آن را بايد در همان روز بخوريد و تا فردای آن باقی نماند٣٠. شما را قبول نمی کنم

نام مقّدس مرا بی حرمت نسازيد و من که خداوند ٣٢. جا آوريد، زيرا من خداوند هستم  شما بايد تمام احکام مرا ب     «٣١
چرا که من شما را از سرزمين مصر          ٣٣هستم، شما را تقديس می کنم، پس تمام قوم اسرائيل بايد مرا مقّدس بدانند؛                  

 » .به اينجا آوردم تا خدای شما باشم

٢٣  
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 عيدهای مذهبی 
در مورد عيدهای مذهبی، هنگامی که مردم اسرائيل برای نيايش جمع                       ٢به موسی     خداوند اين مقّررات را          ١

شش روز کار کنيد، اّما روز هفتم که سبت و يک روز مقّدس است، برای استراحت تعيين شده                              ٣.  می شوند، داد 
به من  در هر مکانی که زندگی کنيد، روز سبت             .  است، در آن روز نبايد کار کرد، بلکه برای نيايش جمع شويد                  

 . اين عيدهای مقّدس بايد در زمانهای مشخصی برگزار شوند٤. تعّلق دارد

 عيد فصح و عيد نان فطير 
 ) ٢٥-١٦:٢٨اعداد (

در روز  ٦.  عيد فصح که به احترام خداوند گرفته می شود، بايستی از غروب روز چهاردهم ماه اول شروع شود                   ٥
ما بايد برای هفت روز نان فطير، يعنی نانی که بدون                       پانزدهم همان ماه، عيد نان فطير شروع می شود و ش                    

در روز اول اين عيد، برای نيايش جمع شويد و از هرگونه کارهای روزمرٔه                   ٧.  خميرمايه پخته شده باشد، بخوريد     
در روز هفتم از کارهای روزمرٔه خود       .  مّدت هفت روز هديه های سوختنی برای من تقديم کنيد         ٨.  خود، دست بکشيد  

 . يد و دوباره برای عبادت جمع شويددست بکش

 عيد ميؤه نوبر 
وقتی به سرزمينی که خداوند به شما می بخشد، رفتيد و اولين محصول زمين خود را درو کرديد، نوبر آن را                      ١٠-٩

او بايد آن را به عنوان هدئه مخصوص، در روز بعد از سبت به حضور خداوند بياورد تا از                                ١١به کاهن بدهيد      
در همان روز يک بّرٔه يک سالٔه نر را که سالم و بی عيب باشد، به عنوان قربانی                                ١٢.  پذيرفته شود  طرف شما     

همراه آن، هديه ای برای قربانی آردی که عبارت است از دو کيلو آرد                            ١٣.  سوختنی به حضور من تقديم کنيد           
يک ليتر شراب .  خوشايند استبوی اين هديه، برای من .  مرغوب، مخلوط با روغن زيتون به حضور من تقديم کنيد         

تا اين هديه ها را به حضور من تقديم نکنيد، نبايد نان يا حبوبات را به                       ١٤.  را هم به عنوان هدئه نوشيدنی بياوريد         
 . اين مقّررات را هميشه و در نسلهای آينده، در هر جايی که باشيد رعايت کنيد. صورت خام يا برشته بخوريد

 عيد نوبر محصوالت 
 ) ٣١-٢٦:٢٨اد اعد(

يعنی در روز     ١٦.  هفت هفته بعد از روز سبت، روزی که نوبر محصول خود را برای خداوند می آوريد                            «١٥
از هر  ١٧.  پنجاهم که روز بعد از هفتمين سبت است، هدئه ديگری از نوبر محصول خود را به خداوند تقديم کنيد                           

هر قرص آن بايد از دو کيلو آرد با              .  ن بياوريد خانواده دو قرص نان را به عنوان هدئه مخصوص به حضور م                  
همراه اين نانها، هفت بّرٔه       ١٨.  خميرمايه، پخته شده باشد و به عنوان نوبر محصول خود به حضور من تقديم شود                     

يک سالٔه سالم و بی عيب، يک گوساله و دو قوچ را به عنوان قربانی سوختنی با هديه های آردی و نوشيدنی به                                    
همچنين يک  ١٩.  بوی اين قربانی ها که بر آتش تقديم می شوند، برای خداوند خوشايند است            .  تقديم کنيد حضور خداوند   

کاهن بايد نانها را با آن      ٢٠.  ُبز نر را به عنوان قربانی گناه و دو بّره يک سالٔه نر را برای قربانی سالمتی تقديم نمايد                   
در آن روز همٔه شما ٢١. اين هدايا بسيار مقّدسند.  ان تقديم کند  دو بّره به عنوان هدئه مخصوص به خداوند، برای کاهن         

فرزندانتان هم در آينده در هر کجا که باشند، همين          .  بايد از کار روزمّرٔه خود دست بکشيد و برای نيايش جمع شويد           
 . مقّررات را رعايت نمايند

نکنيد و خوشه هايی که بر زمين            وقتی محصوالت خود را درو می کنيد، گوشه های زمين را تمامًا درو                          «٢٢
من خداوند  .  افتاده اند را جمع نکنيد تا مردم فقير و بيگانگانی که در بين شما زندگی می کنند، از آنها استفاده نمايند                         

 » .خدای شما هستم

 عيد سال نو 
 ) ٦-١:٢٩اعداد (

 روز اول ماه هفتم روز استراحت       به قوم اسرائيل بگو که هر سال،      «:  خداوند به موسی اين دستورات را داد      ٢٤-٢٣
در آن روز هديه ای بر آتش برای من        ٢٥.  است و همٔه مردم اسرائيل با شنيدن صدای شيپور، برای نيايش گردهم آيند            

 » .تقديم کنيد و همگی بايد از کارهای روزمرٔه خود دست بکشيد

 روز کّفاره 
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 ) ١١-٧:٢٩اعداد (
در آن روز برای عبادت جمع         .  روز دهم ماه هفتم، روز کّفاره است         هر سال،    «:  خداوند به موسی فرمود     ٢٧-٢٦
در آن روز از هر کاری که داريد، دست          ٢٨.  همگی شما روزه بگيريد و هديه ای بر آتش برای من تقديم کنيد             .  شويد

که در  هرکسی  ٢٩.  بکشيد؛ زيرا آن روز، روزی است که بايد مراسم مذهبی را بجا آوريد تا از گناهانتان پاک شويد                   
اين يک  ٣١.  يا اگر کسی کار کند، خودم او را از بين می برم            ٣٠.  آن روز، روزه نگيرد، از بين قوم من طرد می شود          

از غروب روز نهم ماه هفتم تا        ٣٢.  قانون ابدی است و بايد در نسلهای آيندٔه شما در هر جايی که باشند رعايت شود                   
 » .وزه بگيريد و استراحت کنيدغروب روز دهم آن ماه، روز مخصوص است و بايد ر

 عيد خيمه ها 
 ) ٤٠-١٢:٢٩اعداد (

به قوم اسرائيل بگو که در روز پانزدهم ماه هفتم، عيد خيمه ها شروع می شود                     «:  خداوند به موسی فرمود    ٣٤-٣٣
در روز اول عيد، همگيتان بايد از کارهای روزمرٔه خود دست                   ٣٥.  هفت روز در حضور من جشن گرفته شود             

در روز هشتم   .  در آن هفت روز هديه هايی را بر آتش به حضور من تقديم کنيد             ٣٦.  و برای عبادت جمع شويد     بکشيد  
آن روز، روز پرستش است و شما نبايد به            .  باز برای عبادت گرد هم آييد و هديه ای بر آتش برای من تقديم نماييد                  

 . هيچ کاری دست بزنيد
 تمام مردم اسرائيل، برای نيايش جمع شوند و قربانی های سوختنی و                 اينها عيدهای مذهبی هستند که بايد،       «٣٧(  

اين عيدها به غيراز روزهای عادی         ٣٨.  هديه های آردی و نوشيدنی را مطابق مقّررات، بر آتش به من تقديم کنند                    
 هستند که به    سبت می باشند و هديه هايی که در اين عيدها تقديم می کنند، غيراز هديه هايی عادی، نذری و داوطلبانه                   

 .) حضور من تقديم می کنند
در روز پانزدهم ماه هفتم، وقتی خرمن را جمع می کنيد اين عيد را برای هفت روز در حضور من برگزار                           «٣٩
در روز اول، بهترين ميوه های درختان خود را            ٤٠.  روزهای اول و هشتم عيد، روزهای استراحت می باشند           .  کنيد

ما و شاخه های ُپر برگ بيِد لب جوی را جمع کنيد و به مّدت هفت روز، اين عيد را                        بچينيد و شاخه های درخت خر     
اين عيد را در ماه هفتم هر سال برای هفت روز جشن               ٤١.  به احترام من که خداوند خدای شما هستم، جشن بگيريد            

ت اين هفت روز همٔه شما       در مدّ ٤٢.  بگيريد و اين قانونی است هميشگی که بايد در نسلهای آينده آن را رعايت کنيد                 
تا فرزندانتان در آينده آگاه باشند که من خداوند خدای آنها، وقتی قوم              ٤٣مردم اسرائيل، بايد در چادرها به سر ببريد،         

 » .اسرائيل را از سرزمين مصر بيرون آوردم، آنها را در چادرها جا دادم
 . قوم اسرائيل رسانيدبه اين ترتيب، موسی مقّررات عيدهای مذهبی را به اّطالع ٤٤

٢٤  
 نگه داری از چراغها 

 ) ٢١-٢٠:٢٧خروج (
به قوم اسرائيل دستور بده که روغن زيتون خالص را برای چراغهای معبد بياورند                «٢:  خداوند به موسی فرمود   ١

هارون هر شامگاه چراغهايی را که در چراغدانهای طالی خالص، که در                       ٤-٣.  و چراغها هميشه روشن باشند        
ن پرده مقّدس ترين مکان، مقابل صندوق پيمان قرار دارند، با روغن زيتون ُپر کند و چراغها را هميشه آماده تا            بيرو

 . اين قانونی جاودانی برای نسلهای آيندٔه شماست. صبح روشن نگه دارد

 نان مقّدس 
ر ميزی که از طالی        و آنها را در دو رديف شش تايی بر س               ٦با دوازده کيلو آرد، دوازده قرص نان بپزيد               «٥

بر هر رديف نان، ُکنُدر خالص بگذاريد تا به عنوان    ٧.  خالص ساخته شده است و در حضور من قرار دارد، بگذاريد          
اين .  در آينده در هر سبت نان بايد به حضور خداوند تقديم شود              ٨نمونه ای از نان بر آتش به حضور من تقديم کنيد               

اين نان به هارون و پسرانش تعّلق دارد، آنها را بايد در يک  جای مقّدس                  ٩.  توظيفٔه مردم اسرائيل برای هميشه اس       
 » .بخورند، زيرا اين هديه از مقّدسترين هديه هايی است که به حضور من تقديم می شود

 مجازات کفر گفتن 
 بود، با   روزی مردی که پدرش مصری و مادرش يک اسرائيلی به نام شلوميت، دختر ِدبری، از طايفٔه دان                   ١١-١٠
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او را توقيف    ١٢.  مردی اسرائيلی در اردوگاه به نزاع پرداخت و به خداوند کفر گفت و او را پيش موسی آوردند                            
 . کردند تا ببينند خواست خداوند برای او چيست

آن مرد را از اردوگاه بيرون ببريد و همٔه کسانی که کفر گفتن او را شنيدند                              «١٤:  خداوند به موسی فرمود      ١٣
به قوم اسرائيل بگو که هرکسی که        ١٥.   خود را بر او بگذارند و آنگاه تمام قوم اسرائيل او را سنگسار کنند                  دستهای

اين قانون  .  و تمام مردم اسرائيل او را سنگسار کنند       ١٦به خدای خود کفر بگويد، به سزای عملش برسد و بايد بميرد              
 . نها زندگی می کنند، می شودشامل حال مردم اسرائيل و همچنين بيگانگانی که در بين آ

اگر کسی حيوانی را که متعّلق به او نيست بکشد، بايد                    ١٨.  هرکسی که مرتکب قتل گردد، بايد کشته شود             «١٧
 . عوض آن را به صاحبش بدهد، جان به عوض جان

اگر استخوان کسی را      ٢٠.  هرگاه شخصی به کس ديگری صدمه برساند، بايد او هم همان صدمه را ببيند                         «١٩
هرگاه کسی چشم شخص ديگری را کور کند، بايد چشم خودش هم کور                 .  بشکند، استخوان او نيز بايد شکسته شود        

هرگاه شخص ديگری را زخمی کند خود او هم بايد                .  و اگر دندان کسی را بشکند دندان او را نيز بشکنند                  .  شود
 شخص ديگری را بکشد، خودش هم        هرکسی که يک حيوان را بکشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر               ٢١.  زخمی شود
 » .اين قانون برای اسرائيلی ها و هم برای بيگانگان است زيرا من خداوند خدای شما هستم٢٢. کشته شود

پس موسی اينها را به مردم گفت و آنگاه آن مرد را به بيرون اردوگاه برده، سنگسارش کردند و مردم اسرائيل                       ٢٣
 . مطابق فرمان خداوند عمل نمودند

٢٥  
 سال هفتم 

 ) ١١-١:١٥تثنيه (
به قوم اسرائيل بگو هنگامی که وارد سرزمينی که به شما          «٢:  خداوند اين دستورات را در کوه سينا به موسی داد          ١

شش سال زمينهای خود را کشت کنيد، درختان           ٣.  می دهم شديد، هر هفت سال بگذاريد که زمين من استراحت کند              
اّما در سال هفتم زمين را به خداوند وقف نماييد و در آن                 ٤.  ت خود را جمع کنيد     انگور را هرس نماييد و محصوال      

نباتات خودرو را که در زمين شما می رويند درو نکنيد و همچنين انگور را از                          ٥.  چيزی نکاريد و هرس نکنيد       
آن سال کشت و    گرچه در   ٦.  آن سال برای زمين، سال استراحت است       .  درختانی که هرس نشده اند برای خود نچينيد       

زراعت نمی شود، اّما من برای شما و غالم، کنيز و کارگرانتان و همچنين بيگانگان که در بين شما زندگی می کنند،                    
 . رمه و گّلٔه شما و جانوران وحشی هم بايد از محصول زمين بخورند٧. خوراک تهّيه می کنم

 سال پنجاهم 
سپس در روز دهم ماه هفتم، يعنی روز کّفاره،         ٩ سال بشمار،    هفت مرتبه هفت سال يعنی در مجموع چهل و ُنه          «٨

به اين ترتيب، سال پنجاهم را مقّدس بشماريد و برای همٔه              ١٠.  شخصی را بفرست تا در سرتاسر زمين شيپور بزند          
در اين سال همٔه دارايی، مردمی که فروخته شده بودند، به صاحبان اصلی يا                    .  ساکنان سرزمين اعالم آزادی کنيد     

در سال  ١١.  بازماندگان شان بازگردانده شوند و هرکس که به عنوان برده فروخته شده بود، به خانوادٔه خود بازگردد                  
سال پنجاهم، سال   ١٢.  پنجاهم نه چيزی در زمين بکاريد، نه محصول آن را درو نماييد و نه انگورها را جمع کنيد                        

 . يد، بخوريدمقّدس است و در اين سال هر چيزی را که در زمين می رو
در معاملٔه خريد و فروش زمين، صادق و با             ١٤.  در سال پنجاهم هرکسی بايد به ُملک و جای خود برگردد                «١٣

يعنی اگر  ١٦.  قيمت آن بايد مطابق تعداد سالهايی که به سال پنجاهم آينده مانده است، تعيين گردد                     ١٥.  انصاف باشيد 
ت زمين زيادتر و اگر سالهای کمی مانده باشند، از قيمت آن کاسته                  سالهای زيادی به سال پنجاهم مانده باشند، قيم          

در معامله با     ١٧.  به اين معنی که فروشنده، قيمت محصوالت سالهای باقيمانده را از خريدار می  گيرد                          .  می شود
 . بنی اسرائيل صادق باشيد و از من که خداوند خدای شما هستم، اطاعت کنيد

 مشکل سال هفتم 
زمين، محصول کافی   ١٩.  فرامين مرا بجا آوريد تا در سرزمين خود با آسودگی و امنّيت زندگی کنيد                اوامر و   «١٨

 . بار می آورد و هرقدر که بخواهيد، می توانيد از محصول آن بخوريد و سير شويد
 جواب اين است که   ٢١'  پس در سال هفتم که هيچ کشت و زراع نمی شود، چه بخوريم؟            ':  بعضی خواهند پرسيد  «٢٠

تا وقتی در سال هشتم     ٢٢.  من، زمين را در سال ششم آن قدر برکت می دهم که برای سه سال محصول کافی بار آورد                
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 . شروع به جمع آوری محصول خود می کنيد، هنوز هم خوراک کافی داشته باشيد

 خريد دوبارٔه ملک 
به شما اجازه می دهم تا همچون         .  زمين را نبايد به صورت دايمی بفروشيد، زيرا زمين متعّلق به من است                    «٢٣

 . بيگانگان از آن استفاده کنيد
اگر يک اسرائيلی تنگدست شود و       ٢٥.  وقتی زمين فروخته شد، مالک اصلی حق دارد که آن را دوباره بخرد               «٢٤

هرگاه آن  ٢٦.  مجبور گردد که زمين خود را بفروشد، يکی از نزديکترين خويشاوندان او بايد زمين را بازخريد کند                    
شخص، کسی را نداشته باشد که زمينش را بازخريد کند، اگر بعد از مّدتی خودش پول کافی به دست آورد که زمين                

در آن صورت بايد قيمت محصوالتی را که تا سال پنجاهم از زمين حاصل می شود پرداخت کند                 ٢٧را دوباره بخرد،    
باشد، زمين تا سال پنجاهم، پيش خريدار باقی می ماند،         اگر توان بازخريد آن را نداشته       ٢٨.  و زمين را بازخريد نمايد    

 . اّما در سال پنجاهم، بايد دوباره آن را به صاحب اصلی خود برگرداند
هرگاه کسی خانٔه خود را که در ميان ديوارهای شهر واقع است بفروشد، او حق دارد که در ظرف يک سال                        «٢٩

د آن را بازخريد کند، در آن صورت خانه به خريدار تعّلق می  گيرد              اگر بعد از يک سال نتوان     ٣٠.  آن را دوباره بخرد   
اّما اگر خانه در روستای بدون ديوار واقع باشد،         ٣١.  و فروشنده نمی تواند در سال پنجاهم آن را دوباره به دست آورد           

٣٢.   او برگرداند  مالک اصلی حق بازخريد آن را دارد و آن را بايد در سال پنجاهم به                .  حکم زمين زراعتی را دارد    

اگر يکی از الويان     ٣٣.  اّما الويان می توانند امالک خود را در شهرهايی که تعيين شده، در هر زمان بازخريد کنند                    
خانه خود را در شهر بفروشد و نتواند آن را بازخريد کند، بايد در سال پنجاهم آن را دوباره به او برگردانند، زيرا                           

اّما الويان نمی توانند کشتزارهای اطراف شهر خود را         ٣٤.  عّلق به مردم اسرائيل است     امالک الويان به طور دايم مت      
 . بفروشند، چرا که آنها ِملک دايمی ايشان است

 قرض دادن به فقير 
تو بايد از او همانند کارگران         .  هرگاه يکی از اسرائيليان همسائه تو فقير و تنگدست شود، به او کمک نما                      «٣٥

از او سودی نگير، بلکه از خدای خود بترس و اجازه بده               ٣٦.  تا بتواند در ميان شما زندگی کند        خودت حمايت کنی     
از پولی که به او قرض می دهی، سود نگير و چون به او غذا می دهی، توّقع فايده نداشته                           ٣٧.  که با تو زندگی کند      

تا سرزمين کنعان را به شما بدهم و         من خداوند خدای شما هستم که شما را از سرزمين مصر بيرون آوردم                ٣٨.  باش
 . خودم خدای شما باشم

 آزادی بردگان 
اگر يکی از همسايگان اسرائيلی تو فقير شود و خود را به تو بفروشد، تو نبايد با او مانند يک غالم رفتار                                «٣٩
 با اطفال خود، خانٔه      بعد از آن می تواند   ٤١.  او بايد مثل يک کارگر روزمزد تا سال پنجاهم برای تو کار کند               ٤٠.  کنی

شما بندگان خدا هستيد و او شما را از مصر بيرون            ٤٢.  تو را ترک کند و به زمين خود و پيش خانوادٔه خود برگردد              
اگر به برده نياز     ٤٤.  با آنها با خشونت رفتار مکن و از خداوند بترس              ٤٣.  آورد، پس نبايد به بردگی فروخته شويد         

همچنين می توانيد فرزندان بيگانگانی را که       ٤٥.  در اطراف شما هستند، خريداری کنيد      داريد می توانيد از اقوامی که       
آنها تا زنده هستند، غالم شما        ٤٦.  در بين شما زندگی می کنند، حّتی اگر در سرزمين شما به دنيا آمده باشند، بخريد                    

 . ما نبايد با اسرائيلی بدرفتاری کنيدمی باشند و می توانيد آنها را بعد از خود برای فرزندانتان واگذاريد، اّما ش
اگر يکی از بيگانگانی که در بين شما زندگی می کند ثروتمند شود و يکی از اسرائيليان تنگدست گردد و خود                     «٤٧

يکی از برادرانش يا عمويش يا پسر عمويش يا يکی از اقوام                       ٤٩-٤٨را به آن بيگانه و يا نزديکان او بفروشد،                   
او بايد  ٥٠.  اگر خودش پول کافی به دست آورد، می تواند خود را بازخريد نمايد           .  را بازخريد کند  نزديکش می تواند او    

با کسی که او را خريده مشورت کند و بهای بازخريدش را بر مبنای مزد کارگر روزمزد و سالهای باقيمانده تا                                  
مانند کسی که ساالنه   ٥٣قيمانده بپردازد،   او بايد بهای آزادی خود را به نسبت سالهای با          ٥٢-٥١.  پنجاهم سال حساب کند   

اگر او با هيچ يک از اين شرايط آزاد نشد، او و               ٥٤.  صاحب او نبايد با خشونت با او رفتار کند            .  استخدام شده باشد   
يک اسرائيلی نمی تواند بندٔه دايمی باشد، زيرا آنها بندگان خداوند                   ٥٥.  فرزندانش بايد در سال پنجاهم آزاد گردند            

 » . او آنها را از مصر خارج کرد، او خداوند خدای شماست.هستند

٢٦  
 پاداش اطاعت 
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 ) ١٤-١:٢٨؛ ٢٤-١٢:٧تثنيه (
 ُبتها، ستونهای سنگی و مجسمه های تراشيده برای پرستش نسازيد، زيرا من خداوند خدای شما                 «:  خداوند فرمود ١
 . ريد، زيرا من خداوند هستماز مقّررات سبت من پيروی کنيد و به معبد من احترام بگذا٢. هستم
من باران را به موقع خواهم فرستاد تا               ٤اگر مطابق اوامر و احکام من رفتار کنيد و آنها را بجا آوريد،                             «٣

خرمن شما آن قدر زياد می شود که کوبيدن آن تا فصل چيدن انگور              ٥.  کشتزار، محصول و درختان، ميوه بار آورند       
ا به قدری فراوان می شود که چيدن آن تا زمان کاشتن بذر طول خواهد                      طول خواهد کشيد و محصول انگور شم          

 . خوراک فراوان خواهيد داشت و در سرزمين خود در امنّيت زندگی خواهيد کرد. کشيد
حيوانات خطرناک را از      .  من در آنجا صلح برقرار می سازم و بدون ترس و با آسودگی به خواب می رويد                       «٦

بر دشمنان غالب می شويد و با شمشير شما،           ٧.  جنگ و خونريزی در آن رخ نمی دهد         سرزمين شما دور می کنم و        
. پنج نفر از شما می توانند صد نفر را مغلوب سازند و صد نفر شما هزار نفر را شکست می دهند                    ٨.  هالک می گردند 

محصوالت شما آن قدر زياد    ١٠.  به شما برکت می دهم و فرزندان زياد عطا می کنم و به قولی که داده ام، وفا می کنم                   ٩
من در بين شما      ١١.  می شوند که تا برداشتن محصول آينده باقی می مانند و نمی دانيد که با آن غّلٔه اضافه چه کنيد                           

من خدای شما خواهم بود و شما قوم          .  من هميشه با شما خواهم بود      ١٢.  ساکن می شوم و هرگز شما را ترک نمی کنم         
 خدای شما هستم که شما را از سرزمين مصر بيرون آوردم تا ديگر بردٔه آن مردم                         من خداوند ١٣.  من خواهيد بود   

 . زنجير بردگی را از پايتان و يوغ اسارت را از دوش شما برداشتم تا با سرفرازی راه برويد. نباشيد

 سزای نافرمانی 
 ) ٦٨-١٥:٢٨تثنيه (

امر مرا بجا نياوريد و پيمانی را که با شما بسته ام            قوانين مرا رد کنيد، او    ١٥اّما اگر به حرف من گوش ندهيد،         «١٤
. شما را به مرضی بی درمان گرفتار می سازم       .  بر سر شما بالی ناگهانی می آورم      ١٦:  بشکنيد، اين طور جزا می بينيد   

. به تبی که چشمانتان را کور و عمر شما را کوتاه کند، مبتال می شويد و دشمنان محصول زحمت شما را می خورند                       
شما .  برضد شما برمی خيزم و شما را به دست دشمن مغلوب می سازم و بدخواهانتان بر شما حکومت می کنند                           ١٧

 . آن قدر وحشت زده می شويد که بدون اينکه کسی شما را تعقيب کند، پا به فرار می گذاريد
 که به آن افتخار         قدرتی را  ١٩.  اگر باز هم از من اطاعت نکنيد، سزای گناهتان را هفت برابر می سازم                          «١٨

تمام تالش شما   ٢٠.  باران بر زمين نخواهد باريد و زمين شما مانند آهن، سخت خواهد شد                 .  می کنيد، نابود می سازم  
 . بيهوده خواهد بود، زيرا زمين و درختان شما محصول و ميوه بار نخواهند آورد

هايی که بر سر شما می آورم هفت برابر  اگر باز هم خالف ميل من رفتار کنيد و به حرف من گوش ندهيد، بال              «٢١
من حيوانات خطرناک وحشی را در ميان شما خواهم فرستاد تا فرزندان شما را بُکشند و گّلٔه شما را                    ٢٢.  خواهند بود 

 . نابود کنند و از تعداد جمعّيت شما بکاهند تا جاده های شما خالی و متروک شوند
آن وقت  ٢٤ه حرف من توّجه ننماييد و خالف رضای من رفتار کنيد،               اگر با وجود اين همه مجازات، باز هم ب         «٢٣

اگر پيمان مرا بشکنيد، از شما      ٢٥.  برضد شما بر می خيزم و خودم سزای گناه شما را هفت مرتبه دشوارتر می سازم               
انتقام می گيرم و بضد شما جنگ برپا می کنم و اگر برای حفاظت جان خود در شهرها بگريزيد، بيماريهای                                         

ذخيرٔه آرد شما را آن قدر کاهش می دهم       ٢٦.  ی درمانی را در بين شما شايع می کنم و شما را مغلوب دشمنان می سازم             ب
 . که ده زن در يک تنور نان بپزند و با جيره ای که به شما داده می شود، سير نمی شويد

آنگاه من غضب   ٢٨ت نکنيد،   اگر با وجود اين همه مجازات، باز هم به حرف من گوش ندهيد و از من اطاع                      «٢٧
از شّدت گرسنگی گوشت     ٢٩.  خود را بر سر شما می آورم و سزای گناهتان را هفت مرتبه شديدتر از پيش می کنم                      

پرستشگاههای باالی تّپه های شما را ويران می کنم، قربانگاههايی را که در آن               ٣٠.  فرزندان خود را خواهيد خوريد     
. اجساد شما را به روی ُبتهای شما خواهم انداخت و از شما متنّفر خواهم شد                   .  ردُبخور می سوزانيد، نابود خواهم ک     

. شهرهای شما را به خرابه تبديل می نمايم، پرستشگاههای شما را خراب می کنم و قربانی های شما را نمی پذيرم                      ٣١
اهی آنها را ببينند و حيران       سرزمين شما را بکّلی ويران می کنم تا دشمنان شما که در آنها جايگزين می شوند، تب                   ٣٢

جنگ را بر سر شما می آورم، شهرهای شما را ويران و از                .  شما را در بين اقوام جهان پراکنده می سازم         ٣٣.  شوند
درحالی که شما در تبعيد در سرزمين دشمنانتان به سر می بريد، زمينهای شما برای                      ٣٥-٣٤.  سکنه خالی می گردانم   

 . احت نداده ايد، استراحت کامل خواهند کرد و باير خواهند ماندسالهايی که شما به آنها استر
من شما را در تبعيد چنان دچار وحشت خواهم ساخت که از صدای برگی که در اثر وزش باد حرکت می کند،  «٣٦

سی با وجودی که ک٣٧هراسان شويد و مانند کسی که از ترس شمشير می گريزد، پا به فرار بگذاريد و بر زمين بيفتيد     
. شما را دنبال نمی کند در هنگام فرار بر روی يکديگر خواهيد افتاد و نيرويی برای مبارزه با دشمن نخواهيد داشت                     
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کسانی که در سرزمين دشمن باقی بمانند،            ٣٩.  در اسارت می ميريد و در ديار دشمنان خود به خاک می رويد                      ٣٨
 . به خاطر گناهان خود و اجدادشان از بين می روند

و عليه من     ٤١ يعنی آن کسانی که با من مقاومت کردند،                -ا اگر فرزندانتان به گناهان خود و اجدادشان                  اّم«٤٠
سرکشی نمودند و باعث شدند که من روی خود را از آنها برگردانم و آنها را به تبعيد به سرزمين دشمنانشان                                       

آن وقت پيمان خود را که      ٤٢رداخت کنند،    اعتراف کنند، و فروتن شده و مجازات گناه و سرکشی خود را پ              -بفرستم  
ابتدا زمينها بايد تخليه شوند ٤٣. با يعقوب و اسحاق و ابراهيم بسته بودم، بياد می آورم و سرزمين آنها را بياد می آورم      

 ولی با وجود  ٤٤.  تا کامًال استراحت کنند و آنها بايد مجازات کامل بشوند، زيرا دستورات و فرمانهای مرا نپذيرفتند                   
اين، آنها را در سرزمين دشمنان خود بکّلی ترک نمی کنم، از بين نمی برم و پيمان خود را نمی شکنم، زيرا من                                   

پيمان خود را که با اجداد آنها بسته بودم بياد می آورم، زيرا من با قدرت خود آنها را                       ٤٥.  خداوند خدای ايشان هستم    
 » .دم، تا من خداوند خدای آنها باشمدر برابر چشمان مردم مصر از آن سرزمين بيرون آور

 . اينها قوانين و احکامی می باشند که خداوند در کوه سينا، توسط موسی به قوم اسرائيل داد٤٦

٢٧  
 قوانين هدايای نذری 

اگر کسی مطابق نذری، وقف من شود، آن شخص         :  به مردم اسرائيل داد   ٢خداوند اين دستورات را توسط موسی       ١
 : معيار رسمی آن از اين قرار است٧-٣. خت مبلغ معّينی خود را آزاد سازدمی تواند با پردا

 مرد بيست تا شصت ساله، پنجاه تّکه نقره، 
 زن بيست تا شصت ساله، سی تّکه نقره، 
 پسر پنج تا بيست ساله، بيست تّکه نقره، 

 دختر پنج تا بيست ساله، ده تّکه نقره، 
 قره، پسر يک ماهه تا پنج ساله، پنج تّکه ن

 دختر يک ماهه تا پنج ساله، سه تّکه نقره، 
 مرد از شصت ساله به باال، پانزده تّکه نقره، 

 . زن از شصت ساله به باال، ده تّکه نقره
اگر شخصی فقير باشد و نتواند آن مبلغ را بپردازد، پس او را پيش کاهن ببرند و او مبلغی را که بتواند بپردازد،                   ٨

 . تعيين کند
انی را که مورد قبول من باشد، نذر کند بايد آن حيوان را به من تقديم کند و هر چيزی که به من تقديم                               اگر حيو ٩

اگر .  آن را نبايد با چيز ديگری عوض کند و يا خوب را با بد، يا بد را با خوب تغيير بدهد                       ١٠می شود، مقّدس است؛    
ک حيوان ناپاک باشد که به عنوان قربانی برای خداوند          اگر نذر، ي  ١١.  چنين کند، هر دو حيوان به من تعّلق می گيرند        

و کاهن بر اساس کيفّيت خوب يا بد آن، بهايی را برای آن               ١٢.  قابل پذيرش نباشد، آنگاه آن حيوان را نزد کاهن ببرد          
اگر آن شخص بخواهد حيوان مذکور را بازخريد کند، عالوه بر               ١٣.  تعيين کند و آن شخص بايد آن بها را بپردازد             

 . قيمتی که کاهن تعيين کرده است، يک پنجم قيمت آن را هم بپردازد
. هرگاه کسی خانٔه خود را وقف خداوند کند، کاهن بايد خانه را ارزيابی کند و آن ارزش نهايی خانه خواهد بود                      ١٤
رصد بهای آن   اگر کسی که خانه را وقف کرده، بخواهد خانه را بازخريد کند، او قيمت خانه را به اضافٔه بيست د                      ١٥

 . بپردازد
اگر شخصی، يک قسمت زمين خود را وقف من کند، قيمت آن بايد از روی مقدار تخمی که در آن کاشته                                    ١٦

اگر شخصی زمين   ١٧.  زمينی که در آن يکصد کيلو جو کاشته شود، ده تّکه نقره قيمت دارد                   .  می شود، تعيين گردد  
اّما ١٨.  زمين مساوی با قيمت محصول پنجاه سالٔه آن می باشدخود را در سال پنجاهم وقف کند، در آن صورت قيمت         

اگر زمين را بعد از سال پنجاهم وقف کند، بايد قيمت آن را از روی سالهايی که به سال پنجاهم آينده باقيمانده است،                         
. و بپردازد اگر آن شخص بخواهد زمين را دوباره بخرد، او بايد بيست درصد به قيمت آن اضافه کند                      ١٩.  تعيين کند 

اّما اگر او بدون آن که زمين را بازخريد کند، آن را به شخص ديگری بفروشد، ديگر هرگز نمی تواند آن را                                    ٢٠
 . ولی در سال پنجاهم بعدی آن زمين موقوفه شده به خداوند تعّلق می  گيرد و بايد آن را به کاهن داد٢١. دوباره بخرد

کاهن بايد قيمت آن را     ٢٣من وقف کند و آن زمين مال موروثه نباشد،           هرگاه کسی زمينی را که خريده است به          ٢٢
از روی سالهايی که به سال پنجاهم باقيمانده است، تعيين کند و آن شخص بايد قيمت آن را در همان روز بپردازد و                        

 . در سال پنجاهم زمين بايد به مالک اصلی اش بازگردد٢٤. پول آن به من تعّلق می  گيرد
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 . بايد مطابق نرخ رسمی تعيين گردندقيمتها ٢٥
. اولين نوزاد هر حيوان، چه گاو و چه گوسفند، متعّلق به خداوند است، بنابراين کسی نمی تواند آن را وقف کند                      ٢٦
اگر بازخريد نشد،   .  نوزاد حيوان حرام را می توان با قيمت روز به اضافه بيست درصد اضافه بها بازخريد کرد                    ٢٧

 . قيمت روز به کس ديگری فروختمی توان آن را به 
هرگز چيزی را که کامًال وقف خداوند شده باشد، نمی توان بازخريد کرد؛ چه انسان، چه حيوان و چه زمين                             ٢٨
کسی که محکوم به مرگ شده باشد، نمی تواند خود را بازخريد نمايد            ٢٩.  چون آنها هميشه به خداوند تعّلق دارند      .  باشد

 . و بايد کشته شود
اگر کسی بخواهد محصول خود را       ٣١.  درصد محصول زمين، چه غّله باشد چه ميوه، به خداوند تعّلق دارد               ده  ٣٠

هنگامی که آنها را    .  ده درصد گّله و رمه از آن خداوند است              ٣٢.  بخرد، بايد بيست درصد به قيمت آن اضافه کند              
، حيوانات را طوری قرار ندهد که حيوان بد         صاحب گّله يا رمه   ٣٣.  می شماريد، هر دهمين آنها به من تعّلق می گيرند       

اگر جای حيوانات خوب و بد را تغيير بدهد، در آن                   .  برای من جدا شود و يا جای حيوان خوب را عوض کند                    
 . صورت هر دو حيوان به من تعّلق می گيرند و حق بازخريد آن را ندارد

 . قوم اسرائيل داداينها دستوراتی بودند که خداوند در کوه سينا توسط موسی به ٣٤
 



 اعداد

 کتاب اعداد 
 معّرفی کتاب 

 کوه سينا را ترک کرده و به نواحی شرقی            کتاب اعداد، شرح وقايع بنی اسرائيل در طی چهل سالی است که آنها              
اسم اين کتاب اشاره به دو واقعٔه سرشماری دارد که موسی ابتدا در کوه سينا، قبل از حرکت                        .  مرز کنعان رسيدند  

بنی اسرائيل .  قوم انجام داد و سپس بعد از يک نسل در سرزمين موآب، يعنی در شرق رود اردن دوباره تکرار شد                       
ول، کوشش کردند که در قادش برنيع در مرز جنوبی کنعان به زمين کنعان وارد شوند ولی                           بعد از سرشماری ا     

مّدتی بعد از اينکه سالهای زيادی در اين منطقه زندگی کردند، به منطقٔه شرق رود اردن رفتند،                                 .  موّفق نشدند  
 .  شدندجايی که عّده ای از آنان در آنجا ماندند و عّده ای نيز آمادٔه عبور از رود اردن

مردم اغلب هنگام روبه رو شدن با سختيها مأيوس می شدند و می ترسيدند و عليه خدا و موسی، مردی که خدا او                         
اّما خدا در پيمان خود وفادار و پايدار بود و هر چند                          .  را انتخاب کرد تا آنها را رهبری کند، قيام می کردند                    

موسی نيز استوار و پايدار باقی بود،         .  مراقبت و نگه داری نمود    بنی اسرائيل ضعيف و نافرمانبردار بودند، از آنها           
 . هرچند گاهی صبر خود را در خدمت به خدا و مردم خويش از دست می داد

 تقسيم بندی کتاب 
  ٢٣:٩ -١:١آماده شدن بنی اسرائيل برای ترک کوه سينا 

  ٤٩:٤ -١:١ سرشماری اول -الف
  ٢٦:٨-١:٥ قوانين و مقّررات مختلف -ب
  ٢٣-١:٩ دومين عيد فصح -ج

  ٣٥:٢١-١:١٠از کوه سينا تا موآب 
  ٤٢:٣٢-١:٢٢وقايع موآب 

  ٤٩-١:٣٣خالصٔه مهاجرت از مصر تا موآب 
  ١٣:٣٦-٥٠:٣٣دستورات قبل از عبور از رود اردن 

١  
 اولين سرشماری قوم اسرائيل 

خارج شدند، در صحرای سينا، خداوند در       در روز اول ماه دوم از سال دوم، بعد از آنکه قوم اسرائيل از مصر                  ١
 : خيمٔه عبادت به موسی فرمود

تو و هارون، تمام مردان بيست ساله و           ٣.  تمام قوم اسرائيل را برحسب خاندان و خانواده شان سرشماری کن              «٢
-٥»  .ندو سرکردٔه هر خاندان بايد در اين سرشماری کمک ک          ٤باالتر را که قادر به جنگيدن باشند، سرشماری کنيد،           

 : اين است نامهای رهبران هر طايفه١٥
  رئيس خاندانقبيله 

  اليصور، پسر شديئور: از طايفٔه رئوبين
  شلوِمئيل، پسر صوريشدای: از طايفٔه شمعون
  نحشون، پسر عميناداب؛: از طايفٔه يهودا
  نتنائيل، پسر صوغر؛: از طايفٔه يساکار
  الياب، پسر حيلون؛: از طايفٔه زبولون

  اليشمع، پسر عميهود؛:  طايفٔه افرايماز
  جمليئيل، پسر فدهصور؛: از طايفٔه منسی
  ابيدان، پسر جدعونی؛: از طايفٔه بنيامين
  اخيعزر، پسر عميشدای؛: از طايفٔه دان
  فجعيئيل، پسر عکران؛: از طايفٔه اشير
  الياساف، پسر دعوئيل؛: از طايفٔه جاد

  ؛اخيرع، عينان: از طايفٔه نفتالی



 اعداد

 . اشخاص فوق، سرکردگان قوم اسرائيل بودند که برای اين کار انتخاب شدند١٦
 

در همان روز موسی، هارون و سرکردگان طايفه ها، تمام مردان بيست ساله و مسن  تر را برای نام نويسی                        ١٩-١٧
خاندان و   در صحرای سينا، فرا خواندند و همان طور که خداوند به موسی امر فرموده بود، هرکس برحسب                                    

 . خانواده اش نام نويسی شد
 : نتيجٔه نهايی سرشماری از اين قرار بود٢١-٢٠

تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و آمادٔه خدمت سربازی بودند، برحسب              :  از طايفٔه رئوبين پسر اول يعقوب     
 طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ 

 . تعدادشان چهل و شش هزار و پانصد نفر بود
تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب                          :  از طايفٔه شمعون   ٢٣-٢٢

 طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . تعدادشان پنجاه و نه هزار و سيصد نفر بود

د، برحسب طايفه و    تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودن              :  از طايفٔه جاد  ٢٥-٢٤
 خاندانشان سرشماری کرد؛ 

 . تعدادشان چهل و پنج هزار ششصد و پنجاه نفر بود
تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طايفه                   :  از طايفٔه يهودا  ٢٧-٢٦

 و خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . ودتعدادشان هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر ب

تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب                           :  از طايفٔه يساکار   ٢٩-٢٨
 طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ 

 . تعدادشان پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بود
ازی آماده بودند، برحسب      تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سرب                   :  از طايفٔه زبولون   ٣١-٣٠

 طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . تعدادشان پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بود

تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و براى خدمت سربازی آماده بودند،                     :  از طايفٔه افرايم پسر يوسف      ٣٣-٣٢
 برحسب طايفٔه خاندانشان سرشماری کرد؛ 

 . و پانصد نفر بودتعدادشان چهل هزار 
 تمام مردانی را که بيست ساله و : از منسی پسر يوسف٣٥-٣٤

 باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . تعدادشان سی و دو هزار و دويست نفر بود

 تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و : از طايفٔه بنيامين٣٧-٣٦
 ی خدمت سربازی آماده بودند، بر حسب طايفه و خاندانشان سرشماری کرد؛ برا

 . تعدادشان سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود
تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طايفه و                   :  از طايفٔه دان  ٣٩-٣٨

 خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . ر و هفتصد نفر بودتعدادشان شصت و دو هزا

تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طايفه                    :  از طايفٔه اشير  ٤١-٤٠
 و خاندانشان سرشماری کرد؛ 

 . تعدادشان چهل و يک هزار و پانصد نفر بود
خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طايفه      تمام مردانی را که بيست ساله و باالتر و برای            :  از طايفٔه نفتالی  ٤٣-٤٢

 و خاندانشان سرشماری کرد؛ 
 . تعدادشان پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بود

اين آمار کسانی است که توسط موسی، هارون و دوازده نفر از سران اسرائيل که هرکدام نماينده يک طايفٔه                            ٤٤
 . بودند، سرشماری شدند

وم اسرائيل بيست ساله و مسن تر و قادر به جنگيدن بودند ششصد و سه هزار و                        تعداد تمام کسانی که در ق      ٤٦-٤٥
 . پانصد و پنجاه نفر بود

طايفٔه الوی بايد از سربازی     «:  زيرا خداوند به موسی فرموده بود      ٤٩-٤٨.  اين سرشماری شامل طايفٔه الوی نبود      ٤٧



 اعداد

ايل و لوازم آن است و آنها بايد در اطراف              وظايف آنها مربوط به خيمٔه عبادت و نگهداری از وس              ٥٠.  معاف باشد 
اگر کس . در هنگام نقل مکان الويان بايد آن را جمع کنند و آنها مسئول برپا کردن آن نيز هستند٥١.  خيمه اردو بزنند  

٥٣.  هر طايفٔه اسرائيل بايد اردوگاه و پرچم جداگانه ای داشته باشد             ٥٢.  ديگری به آن نزديک شود، بايد او را کشت            

ان بايد به دور خيمٔه عبادت، اردوی خود را برپا کنند تا خشم من برمردم اسرائيل فرود نيايد و تنها الويان بايد                         الوي
به اين ترتيب آنچه را که خداوند، توسط موسی امر فرموده بود، قوم اسرائيل                 ٥٤»  .مسئول امور خيمٔه عبادت باشند     

 . بجا آورد

٢  
 نظم طايفه ها در اردوگاه 

زمانی که قوم اردوگاه را برپا نمودند، هر شخص می بايست زير پرچم                    ٢:  به موسی و هارون فرمود       خداوند   ١
 . اين اردوگاه بايد گرداگرد خيمٔه عبادت برپا شود. عالمت قسمت خود و پرچم طايفٔه خويش اردو بزند

 : در سمت شرق٩-٣
  و ششصد نفر؛ طايفٔه يهودا، به رهبری نحشون، پسر عميناداب، هفتاد و چهار هزار

 طايفٔه يساکار، به سرکردگی نتنائيل، پسر صوغر، پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر؛ 
 طايفٔه زبولون، به سرکردگی الياب، پسر حيلون، پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر؛ 

گامی که هن.  تعداد تمام افرادی که در بخش يهودا سکونت داشتند صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بود                         
 . قوم اسرائيل به جای ديگری می روند، اين سه طايفه پيشاپيش همه حرکت خواهند کرد

 : در سمت جنوب١٦-١٠
 طايفٔه رئوبين، به رهبرانی اليصور، پسر شديئور، چهل و شش هزار و پانصد نفر؛ 

 طايفٔه شمعون، به سرکردگی شلوميئيل، پسر صوريشدای، پنجاه و نه هزار و سيصد؛ 
 ٔه جاد، به سرکردگی الياساف، پسر دعوئيل، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه؛ طايف

هنگام . تعداد تمام افرادی که در بخش رئوبين سکونت داشتند صد و پنجاه و يک هزار و چهارصد و پنجاه نفر بود        
 . حرکت، اين سه طايفه در رديف دوم حرکت خواهند کرد

نها حرکت خواهند  نمود و همٔه طايفه های ديگر زير پرچم مخصوص خود                    الويان با خيمٔه عبادت به دنبال آ          ١٧
 . حرکت می کنند

 : در سمت غرب٢٤-١٨
 طايفٔه افرايم، به رهبرانی اليشمع، پسر عميهود، چهل هزار و پانصد نفر؛ 

 طايفٔه منسی، به سرکردگی جمليئيل، پسر فدهصور، سی و دو هزار و دويست نفر؛ 
 سرکردگی ابيدان، پسر جدعونی، سی و پنج هزار و چهارصد نفر؛ طايفٔه بنيامين، به 

هنگام حرکت اين سه طايفه     .  تعداد کّل افرادی که در بخش افرايم سکونت داشتند صد و هشت هزار و صد نفر بود               
 . در رديف سوم حرکت خواهند  کرد

 : در سمت شمال٣١-٢٥
 دو هزار و هفتصد نفر؛ طايفٔه دان، به رهبرانی اخيعزر، پسر عميشدای، شصت و 

 طايفٔه اشير، به سرکردگی فجيعيئيل، پسر عکران، چهل و يک هزار و پانصد نفر؛ 
 طايفٔه نفتالی، به سرکردگی اخيرع، پسر عينان، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر؛ 

نگام حرکت،  در ه .  تعداد کّل افرادی که در بخش دان سکونت داشتند صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بود                    
 . اين سه طايفه در آخر حرکت خواهند کرد

پس مجموع تمام سربازان اسرائيلی، به استثنای طايفٔه الوی که به امر خداوند سرشماری نشدند، ششصد و                    ٣٣-٣٢
 . سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بود

خصوص خود اردو می زد و     مردم اسرائيل طبق فرامين خداوند به موسی رفتار کردند، هر خاندان زير پرچم م              ٣٤
 . حرکت می کرد

٣  
 پسران هارون 



 اعداد

هارون دارای  ٢.  اين است خانوادٔه هارون و موسی، در زمانی که خداوند در کوه سينا با موسی صحبت کرد                           ١
اين چهار نفر برای خدمت کهانت انتخاب و         ٣.  ، ابيهو، العازار و ايتامار بود      )پسر اول (چهار پسر به نامهای ناداب       

اّما ناداب و ابيهو به خاطر اينکه در بيابان سينا آتش غير مجاز به حضور خداوند تقديم کردند، کشته                      ٤.   شدند تقديس
 . پس تنها العازار و ايتامار در دوران حيات پدر خود به او کمک می کردند. شدند و فرزندی از آنها باقی نماند

 انتخاب الويان برای کمک کاهنان 
آنها ٧.  طايفٔه الوی را فرا بخوان و آنها را به عنوان دستياران هارون برگزين                        «٦:  دخداوند به موسی فرمو      ٥

آنها بايد مسئولّيت تمام    ٨.  بايستی کارهای الزم برای خيمٔه حضور من، وظايف کاهنان و نيز تمام قوم را انجام دهند                 
ا مسئولّيتی که الويان دارند اين است که           تنه٩.  لوازم خيمه و نيز انجام وظايف بقّئه بنی اسرائيل را به عهده بگيرند                

تنها هارون و پسرانش را به وظيفٔه کهانت بگمار و اگر کس ديگری چنين                 ١٠.  هارون و پسران او را خدمت نمايند       
 » .کند بايد کشته شود

ام و  من الويان را به جای تمام نخستزادگان قوم اسرائيل برای خود انتخاب کرده                 «١٢:  خداوند به موسی فرمود    ١١
تمام نخستزادگان از آن من هستند، هنگامی که من تمام نخستزادگان را در مصر نابود                    ١٣.  آنها متعّلق به من هستند      

کردم، نخستزادگان اسرائيل را چه انسان و چه حيوان برای خود تقديس کردم، آنها به من تعّلق خواهند داشت، من                         
 » .خداوند هستم

 سرشماری الويان 
الويان را برحسب طايفه و خاندانشان بشمار و پسران             «١٥:  وند در بيابان سينا به موسی فرمود         بار ديگر خدا   ١٤

نامهای ١٧.  موسی طبق دستور خداوند، آنها را سرشماری کرد            ١٦»  .آنها را از يک ماهه و باالتر سرشماری کن              
١٩.  لبنی و شمعی  :   جرشون پسران خاندان ١٨.  جرشون، قهات و مراری    :  پسران طايفٔه الوی از اين قرار می باشند        

 . محلی و موشی: پسران خاندان مراری٢٠. عمرام، يصهار، حبرون و ُعزيئيل: پسران خاندان قهات
تعداد مردان آنها، از يک ماهه و باالتر، به هفت هزار و                 ٢٢.  خاندان جرشون جّد فاميلهايی لبنی و شمعی بود          ٢١

سرکردٔه خاندان جرشونيان، الياساف پسر      ٢٤.  خيمٔه عبادت بود  اردوگاه آنها در سمت غربی       ٢٣.  پانصد نفر می رسيد  
پرده های ديوارهای اطراف   ٢٦وظيفٔه آنها مراقبت از خيمٔه عبادت، پوششها، پردٔه دروازٔه دخول خيمه،               ٢٥.  اليل بود 

 . خيمه و قربانگاه، پرده در ورودی حياط و طنابها و خدمات مربوط به آنها بود
تعداد مردان آنها، از يک ماهه و باالتر،                 ٢٨.  عمرام، يصهار، حبرون و ُعزيئيل بود           قهات جّد خاندانهای        ٢٧

و رهبر خاندان اليصافان، پسر        ٣٠اردوگاه آنها در سمت جنوبی خيمٔه  عبادت،              ٢٩.  هشت هزار و ششصد بالغ بود       
، قربانگاه، ظروفی که    وظيفٔه ايشان مراقبت از صندوق پيمان خداوند، ميز نان مقّدس، چراغدانها                  ٣١.  ُعزيئيل بود 

 . کاهنان در مکان مقّدس از آنها استفاده می کردند، پردٔه بين مقّدسترين مکان و کارهای مربوط به آنها بود
 . العازار، پسر هارون، رئيس رهبران الويان بود و بر امور مستخدمان مکان مقّدس نظارت می کرد٣٢
عداد مردان ايشان، از يک ماهه و باالتر، به شش هزار و                       ت٣٤.  مراری جّد خاندانهای َمحْلی و موشی بود            ٣٣

موضع اردوگاه آنها در سمت شمال        .  سرکردٔه اين دو خاندان صوريئيل، پسر ابيحايل بود          ٣٥.  دويست نفر می رسيد   
آنها مسئولّيت چهار چوب خيمٔه عبادت، پشت بندها، ستونها، پايه های ستونها و ديگر اجزا و                      ٣٦.  خيمٔه عبادت بود   

آنها همچنين از ستونهای اطراف حياط و پايه ها و ميخها و طنابهای خيمه                ٣٧.  مور مربوطٔه آنها را به عهده داشتند       ا
 . مراقبت می کردند

آنها .  موسی، هارون و پسرانش می بايست اردوی در جلوی خيمٔه عبادت، يعنی در سمت شرق آن برپا کنند                          ٣٨
به غيراز آنها، اگر هر  کسی ديگر به داخل            .  ن مقّدس انجام می دادند    برای مردم اسرائيل مراسم مذهبی را در مکا          

مجموع کّل مردان يک ماهه و باالتر الوی، که موسی و هارون            ٣٩.  جايگاه مقّدس قدم می گذاشت، سزايش مرگ بود      
 . برحسب خاندانها، مطابق دستور خداوند سرشماری کردند، بيست و دو هزار نفر بود

 زادگان پسر می شوند الويان جانشين نخست
پس آنها را از يک ماه و باالتر           .  همٔه پسران ارشد قوم اسرائيل به من تعّلق دارند            «:  خداوند به موسی فرمود    ٤٠

شما بايد الويان را به جای نخستزادگان اسرائيل و نخستزادگان دامهای                  ٤١.  سرشماری و نامهای آنها را ثبت کن          
بنابراين موسی طبق امر     ٤٢»  .اسرائيل برای من بپذيريد، من خداوند هستم          ايشان را به جای نخستزادگان دامهای           

تعداد آنها از يک ماهه و باالتر بيست و دو هزار و دويست و هفتاد و                     ٤٣خداوند پسران اول قوم اسرائيل را شمرد          
 . سه نفر بود

اتشان را به جای نخستزادگان     حاال الويان را به جای پسران اول اسرائيل و حيوان          «٤٥:  خداوند به موسی فرمود   ٤٤



 اعداد

چون تعداد نخستزادگان قوم اسرائيل دويست و هفتاد و سه نفر بيشتر از تعداد الويان               ٤٦.  حيوانات برای من وقف کن    
» .و به هارون و پسرانش بپرداز      ٤٨برای هر نفر آن پنج تّکه نقره بگير           ٤٧.  است، تو بايد آن تعداد را بازخريد کنی         

اطاعت کرد و مبلغ بازخريد دويست و هفتاد و سه نفر را، که عبارت از يک هزار و سيصد                     موسی خداوند را    ٥١-٤٩
 . و شصت و پنج تّکه نقره بود، به هارون و پسرانش پرداخت

٤  
 وظايف مردان خاندان قهات 

ردان م٣.  از طايفٔه الويان، خاندان قهات را با فاميلهايشان سرشماری کن            «٢:  خداوند به موسی و هارون فرمود       ١
خدمات آنها مربوط به امور بسيار مقّدس            ٤.  سی ساله تا پنجاه ساله ای که می توانند در خيمٔه اجتماع خدمت کنند                    

 » .است
پرده را  .  هنگام کوچ اردو، هارون و پسرانش بايد وارد خيمٔه عبادت شوند              :  خداوند به موسی چنين امر فرمود       ٥

باالی پرده، پوست ُبز را بيندازند و سپس آن را با پارچٔه                        ٦.  نندپايين بياورند و صندوق پيمان را با آن بپوشا                 
 . ارغوانی، بپوشانند و ميله های حامل صندوق را در حلقه های آن قرار دهند

بعد روی ميزی را که نان مقّدس روی آن گذاشته می شود، با پارچٔه ارغوانی بپوشانند و بشقابها، قاشقها،                                     ٧
آنگاه پارچٔه قرمزی را، بر روی آنها بيندازند و روی پارچٔه               ٨.  س را، بر آن قرار دهند       کاسه ها، پياله ها و نان مقدّ     

 . قرمز را، با پوست ُبز بپوشانند و ميله های حامل ميز را، در حلقه ها قرار دهند
سپس چراغدانها، چراغها، آتشگيرها، انبرها، سينی ها و ظرفهای روغن زيتون را با پارچه های ارغوانی،                            ٩
 . همٔه اين وسايل را در پوست  ُبز بپيچند و باالی چهارچوب حامل بگذارند١٠. وشانندبپ

بعد پارچٔه ارغوانی را، بر روی قربانگاه طاليی بيندازند و آن را با پوست ُبز بپوشانند و ميله های حامل را در                      ١١
ر پارچٔه ارغوانی بپيچند و آن را با             تمام وسايل و لوازم ديگر مکان مقّدس را د             ١٢.  حلقه های قربانگاه قرار دهند     

بعد خاکستر قربانگاه را خالی کنند و بر روی قربانگاه                 ١٣.  پوست ُبز بپوشانند و روی چهارچوب حامل بگذارند            
آنگاه همٔه وسايل قربانگاه را از قبيل منقلها، چنگک ها، خاک اندازها، کاسه ها و ظروف               ١٤.  پارچٔه ارغوانی بيندازند  

١٥.  وی پارچه قرار دهند و آنها را با پوست ُبز بپوشانند و ميله های حامل را در جاهايشان قرار دهند                   ديگر را، بر ر   

هنگامی که هارون و پسرانش، خيمٔه عبادت و وسايل آن را جمع کردند و اردو آماده حرکت شد، خاندان قهاتيان بايد                     
 .  دست بزنند، مبادا کشته شوندبرای بردن آنها بيايند، ولی حق ندارند که به آن چيزهای مقّدس

 . اين بود وظايف خاندان قهات در مورد حمل لوازم خيمٔه عبادت
العازار، پسر هارون بايد مسئول نظارت بر خيمٔه عبادت و تهّئه روغن برای چراغها، ُبخور خوشبو، هدئه                           ١٦

 . آردی، روغن مسح و وسايل خيمه باشد
شما نبايد بگذاريد که خاندان قهات با دست زدن به اشيای مقّدس از بين                «١٨:  خداوند به موسی و هارون فرمود      ١٧
برای جلوگيری از آن، هارون و پسرانش بايد با آنها وارد خيمٔه عبادت شوند و وظيفٔه هرکدامشان را                              ١٩.  بروند

گاه کنند، خواهند    اّما اگر آنها، حّتی برای يک لحظه هم به داخل خيمه بروند و به چيزهای مقّدس ن                        ٢٠.  تعيين کنند 
 » .مرد

 وظايف مردان خاندان جرشون 
تمام مردان سی ساله تا پنجاه سالٔه خاندان جرشون از طايفٔه الوی را که بتوانند                    «:  خداوند به موسی فرمود    ٢٣-٢١

حمل خيمه، پوششهای داخلی و       ٢٥:  آنها را به اين وظايف بگمار        ٢٤.  در خيمٔه عبادت خدمت کنند، سرشماری کن          
حمل پرده ها و طنابهای ديوار حياط و پردٔه در ورودی حياطی              ٢٦آن، پوشش پوست ُبز، پردٔه در ورودی،          خارجی  

وظايف مردان خاندان جرشون زير     ٢٧.  که در اطراف قربانگاه و خيمٔه عبادت است و ديگر وسايل مربوط به خيمه               
بايد بر وظايف خاندان جرشونيان نظارت      ايتامار، پسر هارون،    ٢٨.  نظر هارون و پسرانش تعيين و انجام خواهد شد        

 » .نمايد

 وظايف مردان خاندان مراری 
تمام مردان سی ساله تا پنجاه سالٔه خاندان مراری را که بتوانند در خيمٔه عبادت                   «:  خداوند به موسی فرمود   ٣٠-٢٩

ستونهای اطراف  ٣٢  آنها مسئول حمل و نقل چهارچوب، ميله ها، ستونها و پايه ها،               ٣١.  خدمت کنند، سرشماری کن     
اين بود وظيفٔه مردان خاندان مراری که آنها         ٣٣.  حياط و پايه های آنها، ميخها، طنابها و ديگر اجزای خيمه می باشند            

 » .هم بايد تحت نظر ايتامار، پسر هارون خدمت کنند



 اعداد

 سرشماری الويان 
تعداد ٣٦-٣٥.  سرشماری کردند پس موسی و هارون، با کمک رهبران قوم اسرائيل، مردان خاندان قهات را                         ٣٤

٣٧.  مردان سی ساله تا پنجاه ساله که می توانستند در خيمٔه عبادت خدمت کنند، دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بود                           

تعداد مردان سی ساله تا پنجاه سالٔه خاندان جرشون، دو             ٤١-٣٨.  اين سرشماری طبق امر خداوند به موسی انجام شد           
 . و مردان خاندان مراری، سه هزار و دويست نفر بود٤٥-٤٢هزار و ششصد و سی نفر 

به اين ترتيب، موسی و هارون به اّتفاق رهبران قوم اسرائيل، مردان سه خاندان طايفٔه الوی را سرشماری                     ٤٨-٤٦
کردند و مجموع مردان سی ساله تا پنجاه ساله که شايستگی کار در خيمٔه عبادت را داشتند، هشت هزار و پانصد و                        

 . اد نفر بودهشت
 . اين سرشماری مطابق دستور خداوند به موسی انجام شد٤٩

٥  
 پاکسازی اردوگاه 

به قوم اسرائيل بگو که همٔه کسانی را که بيماری پوستی دارند، اشخاصی که                          «:  خداوند به موسی فرمود      ٣-١
واه مرد باشند خواه زن، بايد از          بدنشان مايع ترشح می کند و آنهايی که در اثر تماس با جنازه ای ناپاک شده اند، خ                     

مردم اسرائيل طبق دستور خداوند عمل       ٤»  .اردوگاه خارج کنند تا آنجا را که من با آنها در آن ساکنم، ناپاک نسازند                
 . کردند و آنها را از اردوگاه خارج کردند

 جبران خسارت 
رابر من مرتکب خطايی شود و به          به قوم اسرائيل بگو که هرگاه مرد يا زنی در ب                «٦:  خداوند به موسی گفت    ٥

اّما ٨.  بايد به گناه خود اعتراف کند و خسارت کامل به اضافه بيست درصد به آنها بپردازد                   ٧کسی خسارت برساند،    
اگر شخص خسارت ديده بميرد و اقوام نزديک نداشته باشد تا خسارت به آنها پرداخت شود، آنگاه خسارت به                                   

همچنين وقتی قوم اسرائيل هر هدئه مخصوصی را که برای             ٩.  هن داده می شود  عالوه يک قوچ برای خداوند به کا        
همٔه چيزهايی که وقف خداوند می شوند      ١٠.  خداوند می آورند، بايد به کاهن بدهند و کاهن آن را برای خود نگاه دارد                 

 » .به کاهن تعّلق می گيرد

 زنانی که مورد سوء ظن شوهر خود قرار می گيرند 
اگر مردی گمان کند که زنش به او خيانت کرده و با              :  به موسی امر فرمود تا به قوم اسرائيل بگويد          خداوند  ١٤-١١

آن مرد بايد زن خود را با يک کيلو آرد جو که با روغن               ١٥مرد ديگری همبستر شده است، اّما شاهدی نداشته باشد،           
ئه بدگمانی است و برای روشن کردن حقيقت          زيتون يا ُکنُدر مخلوط نشده باشد پيش کاهن ببرد، چون اين هديه، هد               

 . تقديم می شود
آنگاه کمی آب مقّدس را در يک کاسٔه سفالی بريزد و با قدری از                 ١٧کاهن آن زن را به حضور خداوند بياورد           ١٦

سپس موی بافته آن زن را باز کند و هدئه بدگمانی را در دستهای او بگذارد و                     ١٨.  خاک زمين عبادتگاه مخلوط کند     
آن وقت کاهن از آن زن بخواهد که        ١٩.  کاهن با کاسٔه آب تلخ لعنت، که در دست خود دارد در پيش روی زن بايستد                 

اگر با مرد ديگری همبستر نشده باشی، اين آب تلخ لعنت به تو آسيبی               «:  به بی گناهی خود قسم بخورد و به او بگويد        
داوند در بين قومت به لعنت خود گرفتارت کند و اين آب در              خ٢٢-٢١اّما هرگاه مرتکب زنا شده باشی،        ٢٠.  نمی رساند

 » !آمين! آمين«: و زن بگويد» .شکمت داخل شده، آن را متوّرم سازد و تو را نازا کند
قبل از آن که آب تلخ را به          ٢٤.  سپس کاهن اين لعنت ها را در يک طومار بنويسد و آنها را در آب تلخ بشويد                    «٢٣

کاهن هدئه بدگمانی را از دست زن بگيرد و آن را در            ٢٥ باعث درد شديدی در او گردد،        زن بنوشاند که ممکن است    
آنگاه يک مشت آن را در باالی قربانگاه بسوزاند و بعد              ٢٦.  حضور خداوند تکان بدهد و بعد باالی قربانگاه بگذارد          

 آب در او اثر کرده باعث درد         اگر آن زن به شوهر خود خيانت کرده باشد، اين           ٢٧.  از زن بخواهد که آب را بنوشد       
اّما اگر بی گناه باشد،  ٢٨.  در بين قوم خود ملعون می گردد     .  شديدی می شود، شکمش را متورم می سازد و نازا می شود        

 » .صدمه ای نمی بيند و می تواند صاحب فرزند شود
ن صورت شوهرش او را به      اين است قانون بدگمانی دربارٔه زنی که شوهرش به او بدگمان شده باشد و در آ                ٣٠-٢٩

اگر زن گناهکار باشد، سزای گناه خود را می بيند، اّما             ٣١.  حضور خداوند بياورد تا کاهن مراسم الزم را بجا آورد            
 . مرد در اين مورد بی تقصير است



 اعداد

٦  
 مقّررات نذر 

خصوصی کند و خود    هر مرد يا زنی که نذر م       :  خداوند به موسی فرمود اين دستورها را به قوم اسرائيل بدهد            ٢-١
تا هنگامی که خود را وقف خداوند کرده است، نبايد مشروبات الکلی، شراب،                 ٤-٣را وقف خدمت به خداوند نمايد،          

سرکه و آب انگور بنوشد و نبايد انگور، کشمش و هر چيزی که از تاک به دست آمده باشد، حّتی دانه و پوست آن                             
 . را بخورد

وند نموده، نبايد موی سرش را بتراشد، او مقّدس است و بايد بگذارد موی                       مّدت زمانی که خود را وقف خدا          ٥
در مّدتی که خود را وقف خداوند کرده است، نبايد به جنازه ای نزديک شود و خود را ناپاک                           ٧-٦.  سرش بلند شود   

 .  می باشدزيرا در تمام آن مّدت وقف خداوند٨سازد، حّتی اگر جنازٔه پدر، مادر، برادر و يا خواهرش باشد، 
هرگاه کسی به طور ناگهانی در کنار او بميرد، ناپاک می شود و بايد پس از هفت روز موی سر خود را بتراشد                        ٩

در روز هشتم دو قمری يا دو جوجه کبوتر را به در ورودی خيمٔه عبادت بياورد و به                         ١٠.  تا از نجاست پاک شود     
 ديگری برای قربانی سوختنی تقديم کند و گناه او را به خاطر                کاهن يکی را به عنوان قربانی گناه و         ١١.  کاهن بدهد 

در همان روز دوباره    ١٢.  در همان روز او بايد موهای خود را دوباره تقديس کند           .  نزديکی اش به جنازه، کّفاره نمايد    
او .  ستخود را وقف خداوند کند و روزهای پيش از ناپاکی اش را حساب نکند، زيرا تقديس موهايش از بين رفته ا                       

 . بايد يک بّره به عنوان قربانی جبران خطا تقديم نمايد
و يک بّرٔه نر يک ساله و           ١٤وقتی دورٔه نذر خود را به پايان رسانيد، بايد به َدم دروازٔه خيمٔه عبادت برود                           ١٣

 يک قوچ    بی عيب را، برای قربانی سوختنی، يک بّرٔه مادٔه يک ساله و بی عيب را، برای قربانی گناه و همچنين                            
با يک سبد نان فطير، که از آرد مرغوب، مخلوط با روغن زيتون تهّيه                   ١٥بی عيب را، به عنوان قربانی سالمتی،         

 . شده باشد و قرص های روغنی و هدئه آردی و نوشيدنی بياورد
وختنی تقديم  کاهن اين قربانی و هديه ها را از او بگيرد و به حضور خداوند به عنوان قربانی گناه و قربانی س                         ١٦
بعد، شخصی که   ١٨.  قوچ را با يک سبد نان فطير و هدئه آردی و نوشيدنی برای قربانی سالمتی تقديم نمايد                     ١٧.  کند

خود را وقف خداوند کرده است، موی سر خود را جلوی در خيمٔه عبادت بتراشد و در آتش قربانگاه سالمتی                                      
 . بيندازد
پس از آن   ٢٠.  نان فطير و يک قرص نان روغنی، در دست او بگذارد              سپس کاهن، شانٔه ُپخته قوچ را با يک            ١٩

اينها و همچنين سينه و ران        .  کاهن همٔه آنها را بگيرد و به عنوان هدئه مخصوص در حضور خداوند تکان بدهد                     
 . آنگاه شخصی که خود را وقف خداوند کرده است، می تواند شراب بنوشد. قوچ، سهم مقّدس کاهن است

رات مربوط به کسی است که نذر می کند و خود را وقف خداوند می کند و همچنين مربوط به                                            اين مقرّ  ٢١
عالوه بر اينها، او بايد نذرهای ديگری را که در                 .  قربانی هايی است که در پايان دوران نذر خود بايد تقديم کند                  

 . شروع دوران وقف به گردن گرفته است، ادا نمايد

 برکت کاهنانه 
 : به هارون و پسران او بگو که قوم اسرائيل را با اين عبارات برکت بدهند٢٣: موسی فرمودخداوند به ٢٢
 . خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگه دارد٢٤
 . خداوند نور چهرٔه خود را بر شما بتاباند و شما را از فيض و رحمت خود برخوردار گرداند٢٥
 .  آرامش عطا فرمايدخداوند به شما بنگرد و به شما صلح و٢٦
 » .هرگاه هارون و پسرانش به نام من، برای ايشان برکت بخواهند، من به آنها برکت خواهم داد«: خداوند گفت٢٧

٧  
 هدايای رهبران 

موسی در روزی که برپا کردن خيمٔه عبادت را به پايان رساند، تمام وسايل و لوازم آن و قربانگاه را تدهين و                           ١
هدايای خود  ٣بران طايفه های اسرائيل، يعنی موسفيدان طايفه هايی که مسئول سرشماری بودند،           ره٢.  تخصيص نمود 

از شش گاری سر پوشيده، هر گاری از طرف دو رهبر و دوازده گاو، برای هر نفر يک گاو                     :  را که عبارت بودند   
هدايای ايشان را قبول کن و          «:خداوند به موسی فرمود    ٥-٤.  در برابر خيمٔه عبادت، به حضور خداوند تقديم کردند           

٧.  پس موسی گاريها و گاوها را برای الويان برد        ٦»  .آنها را به الويان بده تا برای وظايف خود از آنها استفاده کنند             



 اعداد

چهار گاری و هشت گاو را، در اختيار خانوادٔه مراری که زير             ٨.  دو گاری و چهار گاو را، به خانوادٔه جرشون داد          
اّما به خانوادٔه قهات، گاری يا گاوی داده نشد، زيرا آنها                     ٩.  هارون خدمت می کردند، گذاشت      نظر ايتامار، پسر       

 . مسئول مراقبت اشيای مقّدس بودند و آنها را بر دوش خود حمل می کردند
وقتی که می خواستند هدايا را در جلوی        .  در همان روز، رهبران قوم هدايايی هم برای تقديس قربانگاه آوردند              ١٠
هر روز يکی از رهبران، هدئه خود را برای تقديس قربانگاه تقديم  «:  خداوند به موسی فرمود   ١١انگاه تقديم کنند،    قرب
 » .کند

 . رهبران هديه های خود را به ترتيب زير تقديم کردند٤٧-١٢
 روز اول، نحشون، پسر عميناداب، از طايفٔه يهودا، 

 ار، روز دوم، نتنائيل، پسر صوغر، از طايفٔه يساک
 روز سوم الياب، پسر حيلون، از طايفٔه زبولون، 

 روز چهارم، اليصور، پسر شديئور، از طايفٔه رئوبين، 
 روز پنجم، شلوميئيل، پسر صوريشدای، از طايفٔه شمعون، 

 روز ششم، الياساف، پسر دعوئيل، از طايفٔه جاد، 
 روز هفتم، اليشمع، پسر عميهود، از طايفٔه افرايم، 

  جمليئيل، پسر فدهصور، از طايفٔه منسی، روز هشتم،
 روز نهم، ابيدان، پسر جدعونی، از طايفٔه بنيامين، 
 روز دهم، اخيعزر، پسر عميشدای، از طايفٔه دان، 

 روز يازدهم، فجعيئيل، پسر عکران، از طايفٔه اشير، 
 . روز دوازدهم، اخيرع، پسر عينان، از طايفٔه نفتالی

 

يک سينی نقره به وزن يک و نيم کيلوگرم، يک              :  مًال شبيه يکديگر و عبارت بودند از         هدايای همٔه رهبران، کا    
يک .  کاسٔه نقره ای به وزن هشتصد گرم، هر دو ظرف ُپر از آرد مرغوب مخلوط با روغن برای هدئه آردی بودند                      

 نر يک ساله، برای ظرف طاليی به وزن صد و ده گرم ُپر از ُبخور خوشبو، يک گاونر جوان، يک قوچ و يک بّرهٔ         
قربانی سوختنی، يک ُبز نر برای قربانی گناه، دو گاو نر، پنج قوچ، پنج ُبز نر و پنج بّرٔه نر يک ساله، برای                                        

 . قربانی سالمتی
 : مجموع هدايای دوازده رهبر برای تقديس قربانگاه، به قرار زير بودند٨٨-٤٨

  کيلوگرم، دوازده عدد سينی نقره ای، هر کدام به وزن يک و نيم
وزن تمام ظروف نقره ای در حدود بيست و هفت کيلو و . دوازده عدد کاسٔه نقره ای، هر کدام به وزن هشتصد گرم    

 . ششصد گرم بود
 دوازده عدد ظرف طاليی، هرکدام به وزن صد و ده گرم، وزن کّل آنها يک کيلو و سيصد و بيست گرم، 

برای قربانی سوختنی، دوازده ُبز      )  با هديه های آردی آنها    ( يک ساله     دوازده گاو نر، دوازده قوچ، دوازده ُبز نر         
نر برای قربانی گناه، بيست و چهار گاو نر جوان، شصت قوچ، شصت ُبز نر و شصت بّرٔه نر يک ساله، برای                                

 . قربانی سالمتی
 بر صندوق پيمان    وقتی که موسی به خيمٔه عبادت داخل شد تا با خداوند صحبت کند، از باالی تخت رحمت که                    ٨٩

 . قرار داشت، يعنی از بين دو مجسمٔه فرشته، آواز خداوند را شنيد که با او حرف می زد

٨  
 چگونگی نصب چراغها 

به هارون بگو که چراغها را در چراغدانها طوری قرار دهد که نور هر هفت                         «:  خداوند به موسی فرمود     ٢-١
اوند را بجا آورد و چراغها را طوری قرار داد که جلوی                        هارون امر خد    ٣»  .چراغ در جلوی چراغدانها بتابد        

چراغدانها، از سر تا پايه، از طال و مطابق همان نقشه ايی که خداوند به موسی نشان داده ٤.  چراغدانها را روشن کند   
 . بود، ساخته شده بودند

 تطهير و وقف الويان 
٧:  ائيل جدا کن، و آنها را به اين ترتيب تطهير نما           الويان را از ساير قوم اسر     «:  سپس خداوند به موسی فرمود    ٦-٥

بعد به آنها بگو که تمام موهای بدن خود را بتراشند، لباسهای خود را بشويند و غسل                    .  آب طهارت را بر آنها بپاش      



 اعداد

بعد آنها يک گاو جوان را با هدئه آردی، که از آرد مرغوب و با روغن تهّيه شده باشد و يک گاو جوان                                     ٨.  کنند
آنگاه همٔه الويان را به حضور مردم در جلوی خيمٔه عبادت بياور، و تمام                           ٩.  ر، برای قربانی گناه بياورند        ديگ

هارون آنها را به عوض تمام قوم ١١. مردم اسرائيل بر سر الويان دست بگذارند١٠. جماعت قوم اسرائيل را جمع کن   
سپس ١٢.   جای آنها برای خداوند خدمت نمايند           اسرائيل به عنوان هدئه مخصوص، وقف خداوند کند و الويان به                  

الويان دست خود را بر سر گاوها بگذارند و به حضور خداوند تقديم کنند تا يکی برای قربانی گناه و ديگری برای                         
 . سوختنی برای تطهير الويان، کّفاره شود

. ش وظايف آنها را تعيين کنند      آنگاه الويان به عنوان هدئه مخصوص به خداوند تقديم شوند و هارون و پسران               «١٣
پس از آن که آنها را تطهير و وقف من            ١٥.  آنها به من تعّلق دارند     .  به اين ترتيب، الويان را از ساير قوم جدا کن           ١٤

آنها از بين تمام طايفه های اسرائيل به من تعّلق دارند، و من آنها             ١٦.  کردی، برای خدمت در خيمٔه عبادت آماده شوند       
زيرا همٔه نخستزادگان در قوم اسرائيل، خواه           ١٧.  ران اول قوم اسرائيل برای خود اختيار کرده ام            را به عوض پس     

انسان باشند، خواه حيوان، از آن من هستند؛ همان روزی که پسران اول مصريان را کشتم اينها را برای خود                                    
من الويان را به عنوان يک       ١٩.  فتمبلی، من الويان را به عوض تمام پسران قوم اسرائيل برای خود گر              ١٨.  برگزيدم

هديه به هارون و پسرانش بخشيده ام تا در خيمٔه عبادت به عوض قوم اسرائيل خدمت کنند و از قوم اسرائيل                                        
 » .محافظت نمايند که اگر به مکان مقّدس نزديک شوند، آسيبی به ايشان نرسد

وند برای تقديس الويان به موسی داده بود، به            موسی، هارون و همٔه مردم اسرائيل تمام دستوراتی را که خدا              ٢٠
 . دّقت انجام دادند

الويان خود را تطهير کردند، لباسهای خود را شستند و هارون آنها را به عنوان هدئه مخصوص به خداوند                              ٢١
 خداوند  بعد از آن الويان، همان طوری که      ٢٢.  او همچنان برای تطهير ايشان، مراسم کّفاره انجام می داد          .  وقف نمود 

 . به موسی امر فرموده بود، به خيمٔه عبادت رفتند و زير نظر هارون و پسرانش به انجام وظايف خود پرداختند
الويان بايد خدمت خود را در خيمٔه عبادت، از سن بيست و پنج سالگی يا باالتر                   «:  خداوند به موسی فرمود   ٢٤-٢٣

بعد از آن، می توانند الويان ديگر را در انجام خدمتشان                ٢٦.  و در سن پنجاه سالگی بازنشسته شوند          ٢٥آغاز کنند،    
به اين ترتيب، وظايف الويان را برای ايشان        .  کمک کنند، اّما خودشان نبايد مستقيمًا در امور عبادتگاه دخالت نمايند          

 » .تعيين کن

٩  
 دومين فصح 

رد، خداوند در صحرای سينا به         در ماه اول سال دوم، پس از آن که قوم اسرائيل سرزمين مصر را ترک ک                          ١
برای .  قوم اسرائيل هنگام غروب روز چهاردهم اين ماه مراسم عيد فصح را برگزار کنند                           «٣-٢:  موسی فرمود  

پس موسی به مردم اسرائيل گفت مراسم عيد            ٤»  .برگزاری اين مراسم، از دستوراتی که من داده ام پيروی نماييد               
دهم ماه اول سال دوم، مراسم عيد را طبق دستورات خداوند در                          در غروب روز چهار      ٥.  فصح را بجا آورند      

 . صحرای سينا بجا آوردند
ولی عّده ای از مردان در اردوی اسرائيل، به عّلت تماس با جسد مرده ناپاک شده، نتوانستند در مراسم شرکت                          ٦
چرا ما نبايد مثل ساير مردم      .   ايمما در اثر تماس با جنازه، ناپاک شده        «:  گفتند٧آنها پيش موسی و هارون رفته        .  کنند

 » در اين عيد، قربانی های خود را به خداوند تقديم کنيم؟
 » .صبر کنيد تا من در اين مورد از خداوند دستورالعمل بگيرم«: موسی به آنها گفت٨
، يا در   اگر يکی از شما و يا فرزندان شما در اثر تماس با جسد مرده ناپاک شود                    «:  خداوند به موسی فرمود    ١٠-٩

يک ماه بعد از عيد، يعنی      ١١.  سفر باشد و نتواند در مراسم عيد شرآت نمايد، بازهم می تواند عيد فصح را بجا آورد                 
او نبايد چيزی را    ١٢.  در عصر ماه دوم می تواند عيد را با خوردن بّره، نان بدون خميرمايه و سبزيهای تلخ بجا آورد                 

اّما کسی که ١٣. کند و بايد از تمام دستوراتی که در اين مورد داده ام پيروی کند    باقی بگذارد، يا استخوانی از آن را بش       
ناپاک و يا مسافر نباشد و از انجام مراسم عيد فصح خودداری کند، بايد از بين قوم طرد شود، زيرا در وقت معّين                            

 . آن شخص گناهکار شمرده می شود. قربانی خود را به خداوند تقديم نکرده است
ر يک نفر بيگانه در بين شما سکونت دارد، او هم می تواند مراسم عيد فصح را با پيروی از مقّررات آن                             اگ«١٤

 » .پيروی از اين مقّررات هم برای بيگانگان و هم برای قوم اسرائيل واجب است. برای خداوند، بجا آورد

 ابر راهنما 



 اعداد

 ) ٣٨-٣٤:٤٠خروج (
در شام همان روز، آن ابر به شکل آتش درآمد     .  ، ابری خيمه را پوشاند    در روزی که خيمٔه عبادت را برپا کردند      ١٥

به همين ترتيب، ابر هميشه در روز خيمه را می پوشاند و هنگام شب به شکل                     ١٦.  و تا صبح باالی خيمه باقی ماند       
هر جايی که ابر   هرگاه ابر از باالی خيمه حرکت می کرد، قوم اسرائيل هم به راه می افتادند و در                    ١٧.  آتش درمی آمد 

قوم اسرائيل به امر خداوند به سفر خود ادامه می دادند، و به               ١٨.  توّقف می کرد، مردم هم در همان جا اردو می زدند         
حّتی اگر ابر باالی خيمه، مّدت زيادی هم توّقف می کرد، قوم اسرائيل طبق             ١٩.  امر او هم توّقف کرده، اردو می زدند      

بعضی اوقات ابر باالی خيمه برای چند روز توّقف می کرد، آنها هم به                     ٢٠.   ماندنددستور خداوند، در همان جا می      
گاهی ابر تا   ٢١.  و بعد هم به امر خداوند حرکت می کردند        .  پيروی از حکم خداوند، در خيمه های خود باقی می ماندند         

ز، وقتی که ابر حرکت       صبح توّقف می کرد و صبح روز ديگر به راه می افتاد، اّما خواه شب می بود خواه رو                                
اگر ابر دو روز، يک ماه و يا زمانی طوالنی باالی                 ٢٢.  می کرد، قوم اسرائيل هم با راهنمايی ابر کوچ می کردند             

خيمٔه عبادت توّقف می نمود، مردم اسرائيل هم از جای خود حرکت نمی کردند ولی همين که ابر به راه می افتاد، آنها                     
به اين ترتيب، قوم اسرائيل به امر خداوند حرکت می کردند و به امر خداوند                         ٢٣.  دندهم به دنبالش به راه می افتا         

 . خيمه های خود را برمی افراشتند و هر دستوری که خداوند به موسی می داد، آنها طبق آن رفتار می کردند

١٠  
 شيپورهای نقره ای 

ای جمع کردن و کوچ دادن قوم اسرائيل استفاده         دو شيپور از نقره بساز و از آنها بر        «:  خداوند به موسی فرمود   ٢-١
. زمانی که هر دو شيپور نواخته شوند، همٔه مردم اسرائيل بايد در جلوی در ورودی خيمٔه عبادت اجتماع کنند                    ٣.  کن
هنگامی که شيپور   ٥.  اّما وقتی که يک شيپور نواخته شود، تنها رهبران خاندان های اسرائيل پيش تو جمع شوند                           ٤

بار دوم که شيپور نواخته شود،             ٦.  د، طايفه هايی که در سمت شرق خيمٔه عبادت هستند کوچ کنند                        نواخته شو  
شيپورها بايد با صداهای مختلف نواخته شوند تا مردم بتوانند تشخيص              ٧.  طايفه  های سمت جنوب خيمه حرکت کنند      

 .  شيپورها را بنوازندتنها پسران هارون که کاهن هستند، بايد٨. بدهند که جمع شوند و يا کوچ کنند
وقتی در سرزمين خود،      ٩.  اين يک قانون هميشگی است که بايد شما و نسلهای آيندٔه شما آن را رعايت کنيد                          «

برای جنگ عليه دشمنانی که به شما حمله می کنند برويد، بايد شيپورها را بنوازيد، آنگاه در حضور خداوند به ياد                         
همچنين در روزهای خوشی، يعنی در مراسم برگزاری عيد،         ١٠.  خواهيد يافت آورده خواهيد شد و از دشمنان نجات        

اول هر ماه و در وقت تقديم کردن قربانی های سوختنی و قربانی های سالمتی هم، اين شيپورها را بنوازيد تا شما را                     
 » .بياد من بياورند، زيرا من، خداوند خدای شما می باشم

 حرکت قوم اسرائيل از صحرای سينا 
قوم اسرائيل هم به ترتيب از صحرای          ١٢.  در بيستم ماه دوم سال دوم، ابر از باالی خيمٔه عبادت حرکت کرد                  ١١

 . سينا به دنبال آن به راه افتادند تا اينکه ابر در صحرای فاران توّقف نمود
هبری نحشون، پسر   ابتدا طايفٔه يهودا، زير پرچم خود و به ر        ١٤.  آنها به دستور خداوند توسط موسی کوچ کردند       ١٣

و سپس طايفٔه زبولون به رهبری       ١٦بعد طايفٔه يساکار به سرکردگی نتنائيل، پسر صوغر           ١٥.  عميناداب، به راه افتاد   
 . الياب، پسر حيلون روانه شدند

وقتی که خيمٔه عبادت را جمع کردند، جرشونيان و مراريان، از خاندان الوی، که مسئول حمل آن بودند، خيمه                     ١٧
 . اشتند و به راه افتادندرا برد
پشت سر آنها    ١٩.  پس از آن طايفٔه رئوبين، زير پرچم خود و به سرکردگی اليصور، پسر شديئور کوچ کرد                         ١٨

به دنبال آنها، طايفٔه جاد به سرکردگی               ٢٠.  طايفٔه شمعون به رهبری شلوميئيل، پسر صوريشدای به راه افتاد                      
 . الياساف، پسر دعوئيل رفت

خيمٔه عبادت می بايست    .  ان آماده حرکت شدند، و وسايل و لوازم مقّدس را برداشته، به راه افتادند                     آنگاه قهاتي ٢١
 . پيش از رسيدن آنها برپا شود

بعد از آن، نوبت طايفٔه     ٢٣.  سپس طايفٔه افرايم زير پرچم خود و به سرکردگی اليشمع، پسر عميهود حرکت کرد              ٢٢
به دنبال آنها، طايفٔه بنيامين به رهبری ابيدان، پسر           ٢٤.  دهصور کوچ کند  منسی رسيد که به رهبری جمليئيل، پسر ف         

 . جدعونی حرکت کرد
سپس طايفٔه  ٢٦.  پشت سر آنها، طايفٔه دان زير پرچم خود و به سرکردگی اخيعزر، پسر عميشدای به راه افتاد                       ٢٥
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. ی اخيرع، پسر عينان حرکت کرد      و در پايان طايفٔه نفتالی به رهبر        ٢٧اشير به سرکردگی فجيعيئيل، پسر عکران،         
 . سفر طايفه های اسرائيل دسته به دسته به اين ترتيب بود٢٨

ما به سرزمينی که خداوند به ما وعده داده              «:  موسی به برادر زن خود، حوباب، پسر رعوئيل مديانی گفت               ٢٩
وم اسرائيل وعده های بسيار      است خواهيم رفت، تو هم با ما بيا و از تو به خوبی نگهداری می کنيم، خداوند به ق                             

 » .خوب داده است
 » .من نمی آيم و می خواهم به وطن خود و پيش خويشاوندان خود برگردم«: اّما او در جواب موسی گفت٣٠
تو می دانی ما کجا می توانيم در اين بيابان اردو بزنيم و تو                   .  خواهش می کنم ما را ترک مکن        «:  موسی گفت ٣١

 » .اگر همراه ما بيايی، برکاتی که خدا به ما می دهد، نصيب تو هم می شود٣٢. شیمی توانی راهنمای ما با

 صندوق پيمان و ابر راهنما 
پس از ترک کوه سينا، مّدت سه روز درحالی که صندوق پيمان خداوند پيشاپيش قوم اسرائيل بود، راه می رفتند                    ٣٣

هنگامی که سفر می کردند، ابر خداوند در طول روز باالی          ٣٤.  تا به جايی رسيدند که برای توّقف آنها تعيين شده بود            
 . سرشان سايه می انداخت

خداوندا، برخيز، دشمنانت پراکنده شوند و بدخواهانت        «:  هرگاه صندوق پيمان حرکت می کرد، موسی می گفت       ٣٥
نزد هزاران  ای خداوند،    «:  هنگامی که صندوق پيمان توّقف می نمود، موسی می گفت          ٣٦»  .از حضورت فرار کنند     

 » .اسرائيلی بازگرد

١١  
 مردم اسرائيل لب به شکايت می گشايند 

وقتی خداوند شکايت آنها را        .  قوم اسرائيل به خاطر دشواريهای خود به درگاه خداوند زبان به شکايت گشود                     ١
موسی نزد  آنگاه مردم نزد موسی گريستند و          ٢.  شنيد، خشمگين شد و آتشی فرستاد و اطراف اردو را از بين برد                  

ناميدند، زيرا در آنجا آتش خداوند در         )  يعنی سوختن (»  تبعيره«پس آنجا را     ٣.  خداوند دعا کرد و آتش خاموش شد        
 . ميان ايشان مشتعل شده بود

 انتخاب هفتاد رهبر 
: ندبيگانگانی که با قوم اسرائيل بودند، هوس خوردن گوشت کرده بودند و خود قوم اسرائيل نيز ناله کنان می گفت                     ٤

به ياد داريم که در مصر ماهی رايگان می خورديم، خيار، خربزه، تره، پياز               ٥!  ای کاش کسی به ما گوشت می داد       «
 » .اّما اکنون اشتهای خود را از دست داده ايم و به غيراز اين َمّنا چيز ديگری نيست که بخوريم٦. و سير داشتيم

مردم اسرائيل می رفتند و آن را از روی زمين  ٨.  نگ سفيد مايل به زرد    َمّنا ماّده ای بود، به اندازٔه تخم گشنيز به ر        ٧
َمّنا ٩.  و مّزٔه نان روغنی داشت    .  جمع می کردند، در هاَون می کوبيدند و آرد می کردند و بعد، از آن آرد نان می پختند                

 . با شبنم شبانگاه بر زمين می نشست
موسی از اينکه خداوند       .  ای خود نشسته بودند، شنيد        موسی صدای گرئه قوم اسرائيل را، که جلوی چادره                ١٠

چرا با اين بنده ات چنين رفتار می کنی؟ من چه کرده ام             «:  و به خداوند گفت    ١١خشمگين شده بود بسيار ناراحت شد         
م که  آيا من آنها را آفريده ام و به دنيا آورده ا        ١٢که از من ناراضی هستی؟ چرا بار اين قوم را به دوش من گذاشته ای؟                

می گويی مانند پرستاری که کودک را در آغوش می گيرد، آنها را به سرزمينی که به اجدادشان وعده داده ای ببرم؟                       
به ما گوشت بده تا       ':  برای اين همه مردم از کجا گوشت تهّيه کنم؟ زيرا آنها پيش من گريه می کنند و می گويند                          ١٣

اين بار برای من بسيار سنگين       .  ّيت تمام اين مردم را به گردن بگيرم        من به تنهايی نمی توانم، بار مسئول      ١٤'  .بخوريم
 » .اگر با من اين چنين رفتار می کنی، خواهش می کنم مرا بکش، بکش تا از اين بدبختی رهايی يابم١٥. است
عبادت هفتاد نفر از رهبران برجستٔه قوم اسرائيل را جمع کن و پيش دروازٔه خيمٔه                  «:  خداوند به موسی فرمود   ١٦

آنگاه من نزول می کنم و با تو حرف می زنم و از روحی که به                 ١٧.  به حضور من بياور و در آنجا همراه تو بايستند           
به مردم اسرائيل   ١٨.  تو داده ام، می گيرم و به آنها می دهم تا در مسئولّيت امور قوم با تو سهيم باشند و تو تنها نباشی                       

به آنها بگو که خداوند نالٔه شما را شنيد ' .به شما گوشت داده می شود که بخوريد   خود را برای فردا پاک کنيد و        ':  بگو
' .وقتی که در مصر بوديم، وضع بهتری داشتيم           .  ای کاش کسی به ما گوشت می داد که می خورديم               ':  که می گفتيد 

بلکه ٢٠يا بيست روز، شما نه برای يک روز، دو روز، پنج روز، ده روز           ١٩.  بنابراين خداوند به شما گوشت می دهد     
برای يک ماِه کامل، آن قدر گوشت خواهيد خورد که از دماغهايتان بيرون بيايد و از خوردن آن بيزار شويد، زيرا                         

 » .خدايی را که بين شماست رد کرديد و افسوس خورديد که چرا از مصر خارج شديد
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است، باز هم تو می گويی که برای يک ماه            تنها تعداد مردمی که پياده هستند ششصد هزار            «:  اّما موسی گفت  ٢١
يا اگر  .  اگر ما همٔه رمه و گّلٔه خود را بکشيم، برای اين همه مردم کفايت نمی کند                   ٢٢کامل به آنها گوشت می دهی؛        

 » .تمام ماهيان دريا را هم بگيريم، امکان ندارد که همٔه اين مردم را سير کنيم
 کوتاه است؟ حاال خواهی ديد که آنچه گفته ام به انجام خواهد رسيد يا                 آيا دست خداوند  «:  خداوند به موسی گفت   ٢٣
 » .نه

 نبّوت هفتاد رهبر 
بعد هفتاد نفر از رهبران . پس موسی از خيمٔه عبادت خارج شد و آنچه را که خداوند فرموده بود، به مردم گفت           ٢٤

خداوند در ابر نازل شد و با موسی به صحبت          آنگاه  ٢٥.  قوم را جمع کرد و آنها را در اطراف خيمٔه عبادت قرار داد             
به مجّردی که روح بر آنها       .  پرداخت و از روحی که بر موسی قرار داشت گرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر گذاشت                   

 . قرار گرفت شروع به نبّوت کردند، اّما بار ديگر نبّوت نکردند
اه مانده و به خيمٔه عبادت نرفته بودند، اّما روح بر             دو نفر از آن هفتاد رهبر به نامهای الداد و ميداد در اردوگ               ٢٦

الداد و  «:  يک مرد جوان دويده پيش موسی رفت و به او گفت               ٢٧.  آنها هم قرار گرفت و در اردوگاه نبّوت کردند            
 » .ميداد در اردوگاه نبّوت می کنند

 » .نآقای من، آنها را منع ک«: يوشع، پسر نون که از جوانی دستيار موسی بود گفت٢٨
آيا تو به جای من حسادت می ورزی؟ ای کاش خداوند روح خود را بر همٔه قوم خود                      «:  اّما موسی به او گفت     ٢٩

 . بعد موسی با رهبران به اردو گاه برگشتند٣٠» .قرار می داد تا همٔه آنها نبی می شدند

 خداوند بلدرچينها را می فرستد 
به طوری که اطراف اردوگاه از هر           .  را، از دريا با خود آورد         به فرمان خداوند بادی وزيد که بلدرچين ها             ٣١

قوم اسرائيل تمام شب و روز و فردای آن         ٣٢.  طرف به ارتفاع يک متر و به مسافت چند کيلومتر از بلدرچين ُپر شد              
مردم بلدرچينها را در اطراف اردوگاه پهن            .  هيچ کس کمتر از سيصد من جمع نکرده بود             .  بلدرچين جمع کردند   

اّما هنوز گوشت در زير دندانشان بود که آتش خشم خداوند بر قوم اسرائيل شعله ور شد و                    ٣٣.  دند تا خشک شوند   کر
، يعنی   »قبروت هتاوه  «بنابراين آنجا را       ٣٤.  بالی سختی را بر آنها نازل کرد و عّده ای از آنها را از بين برد                              

 . ت کرده بودند، در آنجا دفن نمودندناميدند، زيرا افرادی را که هوس گوش» قبرستان حرص و طمع«
 . بعد قوم اسرائيل از قبروت هتاوه حرکت کرده، رهسپار حضيروت شدند و مّدتی در آنجا توّقف نمودند٣٥

١٢  
 مخالفت مريم و هارون با موسی 

يا آ«:  و گفتند ٢مريم و هارون، موسی را به خاطر اينکه، با يک زن حبشی ازدواج کرده بود، سرزنش نمودند                         ١
٣.  خداوند حرف آنها را شنيد     »  خداوند تنها به وسيلٔه موسی سخن گفته است؟ آيا به وسيلٔه ما هم سخن نگفته است؟                    

 .) موسی متواضع ترين شخص روی زمين بود(
پس هر سه نفر    .  خداوند به موسی، هارون و مريم فرمود که هر سه نفرشان فورًا در خيمٔه عبادت حاضر شوند                   ٤

: آنگاه خداوند در يک ستون ابر نازل شد و در پيش دروازٔه خيمه ايستاد و فرمود                       ٥.  اوند رفتند آنها به حضور خد    
حرف مرا بشنويد، وقتی بخواهم با يک نبی             «:  خداوند فرمود ٦.  و آنها پيش رفتند     »  .هارون و مريم پيش بيايند       «

تگزار خود سخن می گويم       ولی هنگامی که با موسی، خدم        ٧.  حرف بزنم با او در رؤيا و خواب صحبت می کنم                   
به همين دليل من با روشنی و نه با رمز، و              ٨.  متفاوت است، زيرا من او را مسئول همٔه قوم خود، اسرائيل کرده ام              

چطور جرأت می کنيد که بندٔه من موسی را سرزنش          .  رو در رو با او صحبت می کنم، او حّتی شکل مرا ديده است              
 » کنيد؟

 ستی ابتالی مريم به بيماری پو
هنگامی که ابر از باالی خيمه برخاست، تمام بدن مريم          ١٠.  آنگاه خداوند از آنها خشمگين شد و آنها را ترک کرد           ٩

سرور من، ما را به خاطر اين گناه تنبيه مکن،          «:  به موسی گفت  ١١چون هارون اين را ديد،       .  مبتال به جذام سفيد شد    
ر که مريم مانند کودکی شود که مرده به دنيا می آيد و نصف بدنش                نگذا١٢.  ما از روی نادانی مرتکب اين گناه شديم        

 » .پوسيده است
 » .ای خداوند به تو التماس می کنم تا او را شفا دهی«: پس موسی به درگاه خداوند دعا کرد و گفت١٣
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د؟ پس  اگر پدرش به روی او آب دهان می انداخت، آيا برای هفت روز خجل نمی بو                «:  خداوند به موسی فرمود   ١٤
پس مريم مّدت هفت روز در بيرون       ١٥»  .برای هفت روز در بيرون اردوگاه تنها بماند و بعد از آن می تواند برگردد              

آنگاه آنها از حضيروت کوچ کردند      ١٦.  اردوگاه به سر برد و قوم اسرائيل تا زمان بازگشت مريم، از سفر بازايستاد               
 . و در صحرای فاران اردو زدند

١٣  
 ع کنعان بررسی اوضا

 ) ٣٣-١٩:١تثنيه (
از هر طايفه، يک رهبر برای جاسوسی به سرزمين کنعان که به آنها بخشيده ام،                      «٢:  خداوند به موسی فرمود     ١

موسی طبق دستور خداوند عمل کرده، از اردوگاه خود در صحرای فاران، رهبرانی به سرزمين                         ١٥-٣»  .بفرست
 : اسامی آنها عبارتند از. کنعان فرستاد

  رهبرفه طاي
  از طايفٔه رئوبين،شموع، پسر زکور، 
  از طايفٔه شمعون،شافاط، پسر حوری، 

  از طايفٔه يهودا،کاليب، پسر يفنه، 
  از طايفٔه يساکار،يجال، پسر يوسف، 
  از طايفٔه افرايم،هوشع، پسر نون، 
  از طايفٔه بنيامين،فلطی، پسر رافو، 

  از طايفٔه زبولون،جديئيل، پسر سودی، 
  از طايفٔه منسی،جدی، پسر سوسی، 

  از طايفٔه دان،عميئيل، پسر جملی، 
  از طايفٔه اشير،ستور، پسر ميکائيل، 

  از طايفٔه نفتالی،نحبی، پسر وفسی، 
  .از طايفٔه جادجاوئيل، پسر ماکی، 

 
سر نون را به    موسی نام هوشع، پ    .  اينها نامهای کسانی بودند که موسی برای جاسوسی به آن سرزمين فرستاد              ١٦

 . يوشع تبديل کرد
هنگامی که موسی آنها را فرستاد، به ايشان دستور داد که از اينجا به طرف شمال، يعنی به جنوب سرزمين                              ١٧

و وضع آنجا را بررسی کنيد که آنجا چطور سرزمينی است، چقدر                       ١٨کنعان و سپس به قسمت کوهپايه برويد               
آنها حاصلخيز است، يا خير؟ مردم آنجا در شهرهای بی حصار زندگی               زمين  ١٩.  جمعّيت دارد و چقدر قوی هستند       

خاک زمين حاصلخيز است، يا باير؟ آنجا درختان زياد دارد، يا نه؟ شجاع                   ٢٠می کنند و يا در شهرهای مستحکم؟          
نگور آن موقع فصل نوبر ا     .  (باشيد وسعی کنيد که از ميوه و محصول آنجا مقداری را برای نمونه، با خود بياوريد                   

 .) بود
و از  ٢٢پس آنها رفتند و وضع زمين را از بيابان سين تا رحوب در نزديکی گذرگاه حمات، بررسی نمودند                              ٢١

در آنجا خاندان اخيمان، شيشای و تلمای، که از سلسله عناق                  .  قسمت جنوب آنجا عبور کرده، به حبرون رسيدند            
سپس به وادی اشکول وارد شدند      ٢٣.)   مصر بنا شده بود    حبرون هفت سال قبل از ُصوَعن      .  (بودند، زندگی می کردند  

اين خوشه انگور آن قدر سنگين بود که آن را به چوبی بسته، دو              .  و از آنجا يک خوشه انگور چيدند و با خود بردند           
 آن٢٤.  آنها همچنين مقداری انار و انجير هم به عنوان نمونه، با خود بردند                   .  نفر بر شانه های خود حمل می کردند        

 . ناميدند) يعنی وشه(وادی را به خاطر آن خوشٔه انگور، اشکول 

 بازگشت جاسوسان 
و پيش موسی، هارون و تمام قوم اسرائيل که در قادش، واقع در                     ٢٦بعد از چهل روز آنها از سفر برگشتند              ٢٥

هايی را که با خود       صحرای فاران اردو زده بودند، رفتند و چگونگی سفر خود را به اّطالع آنها رساندند و ميوه                          
به سرزمينی که ما را فرستاديد، رفتيم و آن را بررسی                «:  آنها به موسی گفتند    ٢٧.  آورده بودند، به آنها نشان دادند       

اّما ٢٨.  اينها ميوه های آنجاست که برای نمونه با خود آورديم               .  آنجا يک سرزمين غنی و حاصلخيز است           .  کرديم
همچنين فرزندان عناق غول     .   در شهرهای بزرگ و مستحکم زندگی می کنند         ساکنان آنجا مردم نيرومندی هستند و      



 اعداد

مردم عماليق در جنوب زندگی می کنند؛ ِحّتيان، يبوسيان و اموريان در مناطق                          ٢٩.  پيکر را هم در آنجا ديديم           
 » .کوهستانی و کنعانيان در سواحل دريای مديترانه و رود اردن زندگی می کنند

فورًا برويم و آنجا را تصّرف کنيم، چون يقين دارم که            «:  ور موسی ساکت کرد و گفت      کاليب مردم را در حض    ٣٠
 » .بر آنها پيروز می شويم

ما نمی توانيم با آنها مردم مقابله کنيم، زيرا آنها قويتر از ما                «:  آنگاه مردانی که با او به آنجا رفته بودند گفتند             ٣١
سرزمينی «:  آنها گفتند .  ه بودند، گزارش بدی به قوم اسرائيل دادند        آنها دربارٔه سرزمينی که تجسس کرد      ٣٢»  .هستند

مردمی را که در آنجا ديديم همه قوی هيکل . را که ما برای جاسوسی به آنجا رفتيم، ساکنان سرزمين خود را می بلعد       
نها خود را کوچک مثل      ما در آنجا عناقی ها را ديديم، آنها آن قدر قوی و بلند قامت هستند که ما در مقابل آ                     ٣٣.  بودند

 » .ملخ احساس می کرديم و آنها نيز در مورد ما همينطور فکر می کردند

١٤  
 شورش قوم اسرائيل 

ای کاش در مصر می مرديم، يا      «:  و از موسی و هارون شکايت کرده گفتند       ٢مردم تمام شب با آواز بلند گريستند        ١
اين سرزمين آورد تا ما را با شمشير دشمن به قتل برساند و زنان              خداوند ما را به     ٣.  در همين بيابان از بين می رفتيم     

بياييد که برای خود رهبری      «:  به يکديگر گفتند  ٤»  .و فرزندان ما اسير شوند، پس بهتر است که به مصر بازگرديم              
 » .انتخاب کنيم تا ما را به مصر بازگرداند

يوشع، پسر نون و کاليب، پسر يفنه، جزء آنانی           ٦.  آنگاه موسی و هارون در پيش مردم اسرائيل به خاک افتادند             ٥
ما «:  به مردم اسرائيل گفتند     ٧بودند که برای بررسی به سرزمين کنعان رفته بودند، جامٔه خود را پاره کردند و                           

اگر خداوند از ما خشنود باشد، ما را به          ٨.  آنجا سرزمين بسيار حاصلخيزی است    .  سرزمين کنعان را بررسی کرديم    
پس شما نبايد عليه خداوند شورش کنيد و از مردم             ٩.  برد و آن سرزمين غنی و حاصلخيز را به ما می دهد              آنجا می  

آنها ُپشت و پناهی ندارند، اّما خداوند         .  کنعان بترسيد، زيرا شکست دادن آنها برای ما، مثل آب خوردن آسان است                
ه حرف آنها گوش بدهند، خواستند آنها را               مردم اسرائيل به عوض اينکه ب          ١٠»  !از ايشان نترسيد    .  همراه ماست  
 . ناگهان جالل با شکوه خداوند در خيمٔه عبادت بر تمام قوم اسرائيل ظاهر شد. سنگسار کنند

 دعای موسی برای قوم 
تا به کی اين قوم به من اهانت می کنند؟ با وجود اين همه نشانه هايی که من در ميان                     «:  خداوند به موسی فرمود   ١١

پس می خواهم که آنها را به مرض هولناکی مبتال و از ارث                      ١٢.   دادم، باز هم به من ايمان نمی آورند             آنها نشان 
 » .محروم کنم و از تو قومی که بزرگتر و قويتر از اينها باشد، به وجود آورم

 قدرت  اگر اين خبر به گوش مردم مصر برسد چه خواهند گفت؟ تو اين قوم را با                  «:  اّما موسی به خداوند گفت     ١٣
مردم .  مردم مصر از اين موضوع به ساکنان سرزمين کنعان خبر خواهند داد           ١٤.  خود از دست آن مردم نجات دادی      

کنعان می دانند که تو ای خداوند، با اين قوم هستی و خود را در ابری که باالی سر آنهاست، نشان می دهی و با                                    
حاال اگر تمام اين قوم را از بين ببری، آن مردمی که                  ١٥.  ستون ابر و آتش شب و روز آنها را راهنمايی می کنی                

چونکه خداوند نتوانست اين قوم را به اين سرزمين که وعدٔه مالکّيت آن را                '١٦:  شهرت تو را شنيده اند، خواهند گفت      
نم، قدرت  اکنون از درگاه تو تقاضا می ک       ١٧'  .به آنها داده بود برساند، مجبور شد که آنها را در بيابان از بين ببرد                      

من، خداوند به آسانی خشمگين      ١٨:  خود را به ما نشان ده و آنچه را قول داده بودی انجام بده، هنگامی که فرمودی                      
نمی شوم و محّبت من بی پايان است و به شما وفادار هستم و گناهان شما را می بخشم، اّما گناه را بدون سزا                                             

پس از حضور تو التماس        ١٩.   تا نسل سوم و چهارم جزا می دهم             به خاطر گناه پدران، فرزندانشان را       .  نمی گذارم
می کنم که از روی بزرگواری و محّبت بی پايانت، گناهان اين مردم را ببخشی، چنانچه از همان زمانی که سرزمين                    

 » .مصر را ترک کردند، تاکنون بارها گناهان ايشان را بخشيده ای

 قوم اسرائيل جزا می بيند 
اّما به حيات خود و به حضور     ٢٢-٢١چون تو از من خواهش کردی، من آنها را می بخشم،           «:   فرمود آنگاه خداوند ٢٠

پرجاللم که زمين را ُپر کرده است، قسم می خورم که هيچ کدام از آنهايی را که جالل و نشانه های مرا در مصر و                             
آن سرزمينی را که    ٢٣د آزمايش قرار داده اند،     همچنين در بيابان ديده اند و بازهم از من نافرمانی کرده اند و مرا مور              

او هميشه و از صميم     .  ولی بندٔه من، کاليب با آنها فرق دارد       ٢٤.  به نياکانشان وعدٔه مالکّيت آن را داده ام، نخواهند ديد        
نسل دل، دستورات مرا انجام داده است، بنابراين او را به همان سرزمينی که برای بررسی اش رفته بود، می برم و                       
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حاال که عماليقيان و کنعانيان در دشتها سکونت دارند، پس بهتر است از راه دريای                        ٢٥.  او را مالک آن می سازم      
 » .سرخ به بيابان بازگرديد

تا به کی اين مردم شرير از من شکايت می کنند؟ من بارها شکايت «٢٧: سپس خداوند به موسی و هارون فرمود     ٢٦
خداوند به حيات خود قسم می خورد که همان بال را که از آن می ترسيدند بر                       ':  نها بگو به آ ٢٨.  اين قوم را شنيده ام     

از تمام اشخاص بيست ساله و       .  اجسادتان در اين بيابان پوسيده می شوند      ٢٩من خداوند سخن گفته ام      .  سرتان می آورم 
ب، پسر يفنه و يوشع پسر نون،          به غيراز کالي   ٣٠.  باالتر يک نفر هم زنده نمی ماند، چرا که از من شکايت کرديد                  

همچنين کودکان شما را که گفتيد، اسير           ٣١.  هيچ کدام ايشان به آن سرزمينی که به شما وعده دادم، قدم نمی گذارد                   
اّما جنازه های شما در     ٣٢.  ساکنان آن سر زمين می شوند، به سالمتی به آن جايی که شما آن را رد کرديد، می رسانم                     

فرزندان شما به خاطر بی ايمانی شما برای چهل سال چوپانی می کنند تا که آخرين نفر شما در                   ٣٣  .اين بيابان می افتند  
در مقابل هر روزی که نمايندگان شما آن سرزمين را شناسايی کردند، يک سال جزا می بينيد؛ يعنی                   ٣٤.  بيابان بميرد 

انی خود را می بينيد تا بدانيد  که، بی اطاعتی        به اين ترتيب جزای نافرم    .  مّدت چهل سال در بيابان سرگردان می باشيد      
اين است گفتار   .  شما ای قوم شرير، که به مخالفت با من برخاسته  ايد، در بيابان می ميريد            ٣٥.  از من چه نتيجه ای دارد    

 » '.من که خداوند هستم
 انداخته، آنها را بضد       آن کسانی که برای بررسی به کنعان رفته بودند و با شايعات بد، مردم را به وحشت                       ٣٧-٣٦

از بين آنها تنها يوشع، پسر       ٣٨.  خداوند تحريک نمودند، در اثر باليی  که خداوند بر سرشان آورد، همه هالک شدند                
 . نون و کاليب، پسر يفنه زنده ماندند

 اولين قصد حمله به سرزمين 
 ) ٤٦-٤١:١تثنيه (

روز بعد، صبح زود    ٤٠.   رساند و آنها بسيار گريه کردند      موسی آنچه را که خداوند فرموده بود، به اّطالع مردم          ٣٩
ما . ما حاضر و آماده هستيم تا به سرزمينی که خداوند به ما وعده داده برويم«: برخاستند و به سر کوه رفتند و گفتند   

 » .به گناه خود اعتراف می کنيم
شما نبايد  ٤٢.   کنيد، اّما موّفق نمی شويد   شما با اين کار خود، از فرمان خداوند سرپيچی می          «:  موسی به آنها گفت   ٤١

وقتی با عماليقيان و    ٤٣.  به آنجا برويد، زيرا خداوند به شما کمک نخواهد کرد و دشمنانتان، شما را شکست می دهند                  
چون شما از دستور خداوند سرپيچی آرده ايد و خداوند با              .  کنعانيان روبه رو شويد، با شمشير آنها به قتل می رسيد            

 » .واهد بودشما نخ
اّما آنها به حرف موسی گوش ندادند و با وجودی که صندوق پيمان خداوند و موسی از اردوگاه حرکت نکرده                        ٤٤

آنگاه عماليقيان و کنعانياِن ساکن کوهستان پايين آمدند و آنها را شکست              ٤٥.  بودند، به طرف کوهستان حرکت کردند      
 . دادند و تا ُحرما تعقيب کردند

١٥  
 قربانی مقّررات 

به قوم اسرائيل بگو وقتی به سرزمينی که به ايشان خواهم داد رسيدند، اين مقّررات                   ٢:  خداوند به موسی فرمود    ١
هرگاه بخواهند قربانی سوختنی، يا هر قربانی ديگری که بر آتش تقديم می شود و خداوند آن را                    ٥-٣:  را رعايت کنند  

آن قربانی، خواه قربانی سوختنی، خواه نذری، خواه          .  سفند يا ُبز باشد    قربانی بايد گاو، قوچ، گو     .  می پسندد، بياورند 
اگر کسی بخواهد   .  دلخواه، و يا قربانی مخصوص يکی از عيدها باشد، در هر صورت بايد با هدئه آردی تقديم شود                   

هدئه آردی و   که بّره ای را قربانی کند، بايد همراه آن يک کيلو آرد مرغوب، مخلوط با يک ليتر روغن به عنوان                           
هرگاه بخواهد يک قوچ را قربانی کند، همراه آن بايد دو کيلو             ٧-٦.  يک ليتر شراب به عنوان هدئه نوشيدنی تقديم کند         

آرد مرغوب مخلوط با يک و نيم ليتر روغن به عنوان هدئه آردی و همچنين يک و نيم ليتر شراب به عنوان هدئه                            
اگر کسی بخواهد، يک گاو را برای قربانی نذری         ١٠-٨.  داوند را راضی می کند   اين نوع قربانی خ   .  نوشيدنی تقديم کند  

يا سالمتی بياورد، همراه آن بايد سه کيلو آرد مرغوب، مخلوط با دو ليتر روغن به عنوان هدئه آردی و نيز دو ليتر                        
ی شود برای او خوشايند      بوی اين قربانی که بر آتش به خداوند هديه م               .  شراب به عنوان هدئه نوشيدنی تقديم کند          

 . است
هنگامی که، ١٢.  اين چيزهايی است که بايد همراه هر يک از قربانی های گاو، قوچ، بّره يا ُبزغاله تقديم شوند                         ١١

تمام کسانی که  ١٤-١٣.  بيش از يک حيوان قربانی می شود، هدايای همراه آن، بايد به نسبت تعداد حيوانات زياد شود                      



 اعداد

پسند خداوند را بر آتش تقديم کنند، چه اسرائيلی و چه بيگانگانی که به طور موّقت يا دايمی                     بخواهند، قربانی مورد    
اين قوانين برای شما و بيگانگانی که درميان          ١٦-١٥.  در ميان آنان زندگی می کنند، بايد از اين مقّررات پيروی کنند              

و يک قانون بر شما و آنها حکم              .  باشندزيرا همه در برابر خداوند يکسان می            .  شما زندگی می کنند، ابدی است       
 . می کند
هرگاه از  ١٩وقتی به سرزمينی که به شما می دهم، رسيديد             «:  به قوم اسرائيل بگو    ١٨:  خداوند به موسی فرمود    ١٧

هرگاه نان بپزيد، بايد اولين قرص نان را که از اولين                   ٢٠.  محصول زمين بخوريد، بايد هديه  ای به خداوند بدهيد             
اين هديه  ای است دايمی، که همٔه      ٢١.  به دست می آوريد، به عنوان هدئه مخصوص به خداوند تقديم نماييد           خرمن خود   

 » .نسلهای شما در آينده بايد آن را انجام دهند

 هدئه گناه ناخواسته 
و بعد  ٢٤د،  هرگاه شما يا نسلهای آينده تان، ندانسته از انجام دستوراتی  که خداوند به موسی داد، غفلت کني                          ٢٣-٢٢

تمام جماعت، بايد اين      .  متوّجه اشتباه خود بشويد، آن وقت بايد يک گاو را به عنوان قربانی سوختنی تقديم کنيد                           
قربانی را که بويش مورد پسند خداوند است، طبق مقّررات، همراه هدئه آردی و هدئه نوشيدنی و يک ُبز نر جهت                         

 قوم اسرائيل کّفاره کند، گناهانشان بخشيده می شود، زيرا اشتباه آنان عمدی کاهن برای تمام٢٥. قربانی گناه تقديم کنند  
تمام قوم  ٢٦.  نبوده است و برای اين گناه خود به حضور خداوند قربانی سوختنی و قربانی گناه نيز تقديم کرده اند                            

در اين اشتباه شريک       اسرائيل و بيگانگانی که در ميان آنها سکونت دارند، بخشيده می شوند، زيرا تمام مردم                               
 . بوده اند
و ٢٨هرگاه شخصی ندانسته گناهی کند، آن وقت بايد يک ُبز مادٔه يک ساله را به عنوان قربانی گناه تقديم کند                            ٢٧

اين قانون را بيگانگانی هم که در بين          ٢٩.  کاهن در حضور خداوند برايش کّفاره نمايد و آن شخص بخشيده می شود              
 .  کنندشما سکونت دارند، رعايت

اّما اگر کسی عمدًا مرتکب گناهی شود، خواه اسرائيلی باشد خواه بيگانه، آن شخص در برابر خداوند، گناه                             ٣٠
زيرا او فرمان خداوند را رد نموده، از فرمان او عمدًا سرپيچی کرده                ٣١ورزيده است و بايد از اجتماع طرد شود،           

 . او مسئول عقوبت خود خواهد بود. است

 ن سبت شکستن قانو
آنها او را پيش    ٣٣.  هنگامی که قوم اسرائيل در بيابان بودند، مردی را ديدند که در روز سبت هيزم جمع می کند                  ٣٢

٣٥.  آنها او را در زندان انداختند، چرا که نمی دانستند با او چه کنند                ٣٤.  موسی و هارون و ساير رهبران قوم بردند          

تمام قوم اسرائيل او را در بيرون اردوگاه سنگسار کنند تا           .  استسزای اين شخص مرگ     «:  خداوند به موسی فرمود   
 . پس او را از اردوگاه خارج نموده، طبق فرمان خداوند سنگسار کردند٣٦» .بميرد

 منگوله ها 
به قوم اسرائيل بگو که بر گوشه ها ی لباسهای خود منگوله  هايی بسازند و آنها را                «:  خداوند به موسی فرمود   ٣٨-٣٧

منگوله  ها نقش يادآوری را به عهده خواهند داشت، هرگاه شما به آنها بنگريد، تمامی                    ٣٩.  ای آبی وصل کنند    با نخه 
پس شما،  ٤٠.  فرامين مرا به  خاطر آورده، اطاعت خواهيد نمود و از خواهشهای نفسانی خود پيروی نخواهيد کرد                      

من شما را از سرزمين     ٤١.  ی خداوند خود، مقّدس باشيد    همٔه فرمانهای مرا به ياد بياوريد و آنها را انجام دهيد و برا              
 » .آری، من خداوند خدای شما هستم. مصر بيرون آوردم

١٦  
 شورش قورح، داتان و ابيرام 

روزی قورح پسر يصهار نوه قهات، از خاندان الوی با داتان و ابيرام پسران الياب و اون پسر فالت، که هر                          ٢-١
در اين توطئه دويست و پنجاه نفر از رهبران            .  مدست شده عليه موسی شورش کردند       سه از طايفٔه رئوبين بودند ه       

شما «:  آنها پيش موسی و هارون رفته گفتند       ٣.  شناخته شده هم که از طرف مردم انتخاب شده بودند، شرکت داشتند              
پس چرا شما خود    .   ماست همٔه قوم اسرائيل متعّلق به خداوند می باشند و خداوند با همهٔ             !  از حد خود تجاوز کرده ايد     

 » را برتر از قوم خداوند می شماريد؟
فردا صبح خداوند به شما نشان      «:  و به قورح و همراهانش گفت     ٥وقتی موسی سخنان آنها را شنيد به خاک افتاد           ٤

می دهد که چه کسی به او تعّلق دارد و چه کسی مقّدس است و چه کسی را برگزيده است که به حضور او نزديک                              



 اعداد

پس ای قورح، تو و همراهانت فردا صبح با منقلهای پر از آتش بياييد و در حضور خداوند در آنها ُبخور                          ٧-٦.  دشو
ای پسران الوی، اين شما هستيد که          .  آن وقت معلوم می شود که خداوند چه کسی را انتخاب کرده است                 .  دود کنيد 

 » .حّدتان را نمی شناسيد
آيا به نظر شما اين امر کوچک است که خدای اسرائيل . ی الويان بشنويدا«٩:  موسی به قورح و همراهانش گفت     ٨

شما را از بين تمام قوم اسرائيل برگزيد و در خيمٔه عبادت موّظف ساخت تا به او نزديک شويد و برای خدمت به                              
شما با اين   ١١.   باشيد خداوند به تو و همٔه الويان اين افتخار را بخشيد و حال می خواهيد کاهن هم               ١٠مردم آماده باشيد؟    

 » گناه هارون چيست که شما از او شکايت می کنيد؟. کار، با خداوند مخالفت می کنيد
آيا ١٣.  ما نمی آييم «:  سپس موسی به داتان و ابيرام، پسران الياب پيام فرستاد که بيايند، اّما آنها در جواب گفتند                     ١٢

ر و عسل جاری بود، بيرون آوردی تا در اين بيابان از بين                  اين کافی نبود که تو ما را از سرزمينی که در آن شي                 
تو هنوز ما را به سرزمين حاصلخيزی نياورده ای و يا مزارع و                 ١٤ببری و حاال می خواهی بر ما حکومت کنی؟             
 » .تو ما را فريب می دهی؟ ما نمی آييم. تاکستانهايی برای ملکّيت خودمان به ما نداده ای

من حّتی يک االغ از آنها نگرفته  ام و         .  قربانی های ايشان را قبول مکن    «:   خداوند گفت  موسی خشمگين شد و به    ١٥
 » .به هيچ کدام آنها آسيبی نرسانده ام

هارون هم  .  تو و دويست و پنجاه نفر همراهانت فردا صبح به حضور خداوند بياييد                   «:  موسی به قورح گفت     ١٦
هارون هم با منقل خود حاضر       .  آن گذاشته و بر قربانگاه تقديم کنيد       هر کدام يک منقل بياوريد، ُبخور در          ١٧.  می آيد
پس همگی منقلهای خود را آورده آتش روشن کردند و ُبخور بر آنها گذاشتند و با موسی و هارون پيش                     ١٨»  .می شود

ود و همه بعد قورح تمام قوم اسرائيل را برضد موسی و هارون تحريک نم١٩. دروازٔه ورودی خيمٔه عبادت ايستادند   
٢٠.  ناگهان حضور پرشکوه خداوند بر تمام قوم اسرائيل ظاهر شد                .  را در برابر دروازٔه خيمٔه عبادت جمع کرد            

 » .از اين مردم خود را جدا کنيد، زيرا می خواهم همٔه آنها را فورًا هالک کنم«٢١: خداوند به موسی و هارون فرمود
ای خدايی که سرچشمه زندگی هستی، آيا به خاطر گناه يک نفر             «:  اّما موسی و هارون به خاک افتادند و گفتند           ٢٢

 » بر تمام قوم خشمگين می شوی؟
 » .پس به قوم اسرائيل بگو که از چادرهای قورح و داتان و ابيرام دور شوند«٢٤: خداوند به موسی فرمود٢٣

 جزای شورشيان 
خواهش می کنم که از     «:  و به مردم گفت    ٢٦ند  آنگاه موسی با رهبران قوم، به طرف چادر داتان و ابيرام رفت                 ٢٥

اطراف چادرهای اين مردان شرير دور شويد و به مال و چيزهايی که متعّلق به ايشان است دست نزنيد، مبادا                                    
 . پس آنها از اطراف چادر های قورح و داتان و ابيرام دور شدند٢٧» .به خاطر گناهان آنها شما هم هالک شويد

به اين وسيله    «:  موسی گفت ٢٨.  نان و فرزندان خود از چادر بيرون آمده جلوی در ايستادند                 داتان و ابيرام با ز      
اگر اين  ٢٩.  خواهيد دانست که خداوند مرا فرستاده تا تمام اين کارها را انجام بدهم و آنها را به ارادٔه خود نکرده ام                          

اّما اگر  ٣٠.  خداوند مرا نفرستاده است   مردم به مرگ طبيعی يا در اثر تصادف و يا مريضی بميرند، در آن صورت                   
خداوند چيز تازه ای به عمل آورد، زمين باز شود و اينها را با همٔه مال و دارايی شان در خود فرو َبَرد و زنده به                                 

 » .گور بروند، آن وقت می دانيد که اين مردان به خدا اهانت کرده اند
و آنها را همراه با        ٣٢ قورح و داتان و ابيرام باز شد               به مجّردی که سخنان موسی تمام شد، زمين زير پای                ٣١

به اين ترتيب شکاف زمين بر      ٣٣.  خانواده ها و هم دستان و همٔه چيزهايی را که به آنها متعّلق بودند، در خود فروبرد                
ديک آنها  ساير مردم اسرائيل که نز    ٣٤.  آنها بسته شد و همگی با همٔه دارايی خود زنده به گور شدند و از بين رفتند                    

 . ايستاده بودند، فرياد برآورده، فرار کردند که مبادا زمين آنها را هم ببلعد
 . بعد آتشی از جانب خداوند فرود آمد و آن دويست و پنجاه نفری را که ُبخور تقديم می کردند، سوزاند٣٥

 منقلها 
ا از بين شعله های آتش بيرون          به العازار، پسر هارون کاهن بگو که منقلها ر               «٣٧:  خداوند به موسی فرمود     ٣٦

او بايد خاکستر منقلهای برنزی اين مردان را، که به قيمت جان                ٣٨.  بياورد، چون وقف من شده اند، مقّدس می باشند        
اين .  بعد از منقلها ورقه  های نازک بسازد، آنها را برای پوشش قربانگاه به کار َبَرد                   .  خود گناه کردند، دور بريزد      

و العازار کاهن از منقلهای برنزی برای       ٣٩»  .ای مردم اسرائيل خاطره ای عبرت انگيز خواهد بود      پوشش قربانگاه بر  
تا قوم اسرائيل عبرت بگيرند و هيچ کسی به غيراز نسل هارون، جرأت نکند که در       ٤٠پوشش قربانگاه ورقه ساخت،     

به اين ترتيب     .  پيروانش آمد  حضور خداوند ُبخور بسوزاند و به همان باليی گرفتار شود که بر سر قورح و                                  
 . دستوراتی  که خداوند به موسی داد، همه به انجام رسيد



 اعداد

 هارون مردم را نجات می دهد 
شما قوم  «:  ولی فردای آن روز قوم اسرائيل بار ديگر عليه موسی و هارون لب به شکايت گشودند و گفتند                             ٤١

 جمع شدند، ناگهان ديدند که ابر خيمٔه عبادت را                اّما وقتی که مردم برضد موسی و هارون          ٤٢»  .خداوند را کشتيد   
موسی و هارون رفتند و در برابر خيمٔه عبادت ايستادند و                ٤٤-٤٣.  دربرگرفته و حضور پرشکوه خداوند ظاهر شد         

 » .از اين مردم دور شويد تا آنها را فورًا هالک سازم«٤٥: خداوند به موسی فرمود
منقل خود را بگير و از آتش        «:  موسی به هارون گفت   ٤٦.  خاک افتادند اّما موسی و هارون در حضور خداوند به          

قربانگاه روی آن بريز و بر آن ُبخور بريز و فورًا در بين مردم برو و برای ايشان کّفاره کن تا گناهانشان بخشيده                            
وسی عمل  هارون طبق دستور م    ٤٧»  .شود، زيرا آتش خشم خداوند بر آنها شعله ور گرديده و بال شروع شده است                   

او ٤٨.  کرد و فورًا به ميان مردم رفت و ديد که بال شروع شده بود، پس ُبخور بر آتش نهاد و برای آنها کّفاره کرد                              
عالوه بر آنانی که روز قبل با قورح هالک شدند، چهارده هزار و                  ٤٩.  بين زندگان و مردگان ايستاد و بال رفع شد           

 . ّقف شد، هارون نزد موسی به در خيمٔه عبادت بازگشتوقتی بال متو٥٠. هفتصد نفر ديگر نيز مردند

١٧  
 عصای هارون شکوفه می کند 

به قوم اسرائيل بگو که هر يک از رهبران دوازده طايفه، يک عصا برای تو                             «٢:  خداوند به موسی فرمود      ١
سپس آن  ٤.  نوشته شود نام هارون بايد بر عصای طايفٔه الوی         ٣.  تو نام هر کدام آنها را بر عصای او بنويس          .  بياورد

آنگاه ٥. عصاها را به خيمٔه عبادت ببريد و در مقابل صندوق پيمان قرار دهيد، يعنی مکانی که با شما مالقات می کنم        
به اين ترتيب به شکايات هميشگی قوم بضد تو، خاتمه               .  عصای کسی که من او را انتخاب کرده ام شکوفه می دهد             

 » .می دهم
و موسی  ٧صحبت کرد و هر يک از رهبران دوازده طايفه، برای او يک عصا آورد                      موسی با مردم اسرائيل       ٦

 . آنها را گرفته، با عصای هارون در خيمٔه عبادت برد و در برابر صندوق پيمان خداوند گذاشت
روز بعد موسی وارد خيمٔه عبادت شد و ديد که عصای هارون که نام طايفٔه الوی بر آن نوشته شده بود شکوفه                         ٨
بعد از آن که آنها      .  موسی عصاها را بيرون آورد و به قوم اسرائيل نشان داد              ٩.  ده و بادام رسيده بار آورده است        دا

خداوند به موسی فرمود که عصای هارون را         ١٠.  عصاها را ديدند، هر يک از رهبران عصای خود را پس گرفتند              
 سرکش باشد و بدانند که اگر از شکايت دست              دوباره در برابر صندوق پيمان بگذارد تا اخطاری برای اين مردم               

 . پس موسی هر آنچه را که خداوند فرموده بود، انجام داد١١. نکشند، از بين می روند
حاال هرکسی که   ١٣.  برای ما ديگر اميدی باقی نمانده است        «:  سپس قوم اسرائيل به موسی شکايت کرده گفتند          ١٢

 » .مٔه ما هالک می گرديمنزديک خيمٔه عبادت برود، کشته می شود، پس ه

١٨  
 وظايف کاهنان و الويان 

تو، پسرانت و ساير الويان در مقابل هر نوع بی حرمتی که به خيمٔه عبادت شود،                      «:  خداوند به هارون فرمود    ١
٢.  فقط تو و پسرانت برای هر خطايی که در خدمت اين جايگاه مقّدس سر بزند، مقّصر می باشيد                          .  مسئول هستيد 

اّما انجام کارهای    ٣.   تو، يعنی طايفٔه الوی، بايد در امور مربوط به خيمٔه عبادت به شما کمک کنند                           خويشاوندان
الويان نبايد به اشياء مقّدس و يا قربانگاه         .  مقّدس در داخل مکان مقّدس عبادت، تنها مسئولّيت تو و پسرانت می باشد             

فقط آنها با تو همکاری کنند و وظايف محولٔه            ٤.  ددست بزنند، زيرا در آن صورت هم تو و هم آنها هالک می شوي                 
باز می گويم که ٥. خود را در خيمٔه عبادت انجام دهند و کسی که از طايفٔه الوی نباشد حق ندارد که همراه تو کار کند             

وم مبادا خشم من در مقابل ق        .  تنها تو و پسرانت، بايد امور مربوط به اين مکان مقّدس و قربانگاه را انجام دهيد                          
من خودم الويان را که بستگان تو هستند، از بين تمام طايفه های اسرائيل برگزيدم و به                      ٦.  اسرائيل برانگيخته شود  
اّما وظيفٔه  ٧.  آنها وقف من شده اند تا وظايف مقّدس خود را در خيمٔه عبادت انجام دهند                        .  عنوان هديه به تو دادم       

فقط شما بايد امور مربوط به قربانگاه و مقّدسترين مکان را انجام                 کهانت، تنها مسئولّيت تو و پسرانت می باشد و             
مقام کهانت، هدئه خاصی است که به شما داده ام و اگر هرکس ديگری، به لوازم مقّدس نزديک شود، کشته                           .  دهيد

 » .خواهد شد



 اعداد

 سهم کاهنان 
من می آورند و همٔه اشيايی را که          مسئولّيت تمام هدايايی را که قوم اسرائيل برای             «:  خداوند به هارون فرمود    ٨

از بين تمام هدايای مقّدسی که بر          ٩.  اين يک قانون ابدی است      .  وقف من می کنند، به عهدٔه تو و پسرانت می گذارم            
هديه  های آردی، قربانی های گناه و قربانی های جبران             :  قربانگاه سوزانده نمی شوند، اين هدايا متعّلق به شماست              

اينها را بايد در مکانی مقّدس      ١٠.  ه من تقديم می شود، مقّدس است و به تو و پسرانت تعّلق می گيرد            هرآنچه که ب  .  خطا
 . بخوريد و تنها افراد ذکور حق خوردن آنها را دارند

همچنين همٔه هدايای مخصوص ديگری که قوم اسرائيل به من تقديم می کنند، من آنها را به شما و پسران و                            «١١
نوان سهم دايمی می دهم و همٔه اعضای خانوادٔه شما درصورتی که ناپاک نباشند، می توانند آنها را                دختران شما، به ع   

 . بخورند
١٣.  بهترين روغن، بهترين شراب و غّله و ميوه های نوبری را  که به خداوند تقديم می کنند، به شما می دهم                           «١٢

د، به شما تعّلق خواهد داشت و هرکس از اعضای                  ميوه های نوبری که از زمينهای آنها به خداوند تقديم می شو                  
 . خانوادٔه شما که ناپاک نباشد، می تواند از آن بخورد

 . هرآنچه در اسرائيل بدون قيد و شرط وقف من شده است، به شما تعّلق دارد«١٤
اّما پسران  .  ارندتمام نخستزادگانی را که اسرائيل به من تقديم می کند، چه انسان و چه حيوان، به شما تعّلق د                      «١٥

پسران نخستزاده را می توان هنگامی که يک ماهه           ١٦.  اول و حيواناتی که حرام گوشت هستند، بايد بازخريد شوند              
اّما نخستزادٔه گاو، گوسفند و ُبز را نمی توان         ١٧.  شدند، به قيمت پنج تّکه نقره بازخريد نمود، براساس مقياس رسمی            

خون آنها را بايد بر قربانگاه پاشيد و            .  ه من هستند و بايد برای من قربانی شوند            بازخريد کرد، زيرا آنها متعّلق ب        
گوشت آنها،  ١٨.  بوی اين قربانی مورد پسند من واقع می گردد         .  چربی آنها به عنوان هديه بر آتش به من تقديم شود              

 . مانند سينه و ران راست، هدئه مخصوص متعّلق به شماست
ا که قوم اسرائيل برايم می آورند، به تو و خانواده ات داده ام و اين پيمانی جاويد                     من اين هدايای مخصوص ر     «١٩

 . است که من با تو و فرزندانت بسته ام
چرا که من، سهم و ارث      .  شما نبايد، هيچ زمينی در سرزمين اسرائيل داشته باشيد        «:  خداوند به هارون فرمود   «٢٠

 . شما هستم

 سهم الويان 
ی را که قوم اسرائيل به من تقديم می کنند، به طايفٔه الوی به جای خدمتشان، در خيمٔه                              ده درصد هر چيز     «٢١

از اين به بعد، ساير بنی اسرائيل حق ندارند که به خيمٔه عبادت نزديک بشوند، مبادا مجرم                           ٢٢.  عبادت، بخشيده ام 
ام دهند و اگر در انجام وظايف خود            تنها الويان می توانند، وظايف خيمٔه عبادت را انج           ٢٣.  شناخته شوند و بميرند    

چون ٢٤کوتاهی کنند، مجرم شناخته می شوند و اين قانونی است دايمی که نسلهای آينده هم بايد آن را رعايت کنند،                          
ده درصدی را که قوم اسرائيل، به صورت هدئه مخصوص به من تقديم می کنند، به الويان داده ام؛ در نتيجه آنها                              

 » .زمين اسرائيل داشته باشندنبايد زمينی در سر

 ده يک الويان 
ده درصد چيزهايی را که از قوم اسرائيل می گيريد، به عنوان            «:  به الويان بگويد  ٢٦خداوند به موسی فرمود که      ٢٥

خداوند اين هدئه مخصوص را، به عنوان هدئه نوبر ميوه، غّالت و شراب                   ٢٧.  هدئه مخصوص، به من تقديم کنيد        
پس اين ده درصدهايی را، که به من تقديم می کنيد، بايد از بهترين قسمت آنها باشند و بايد آنها را به                        ٢٩-٢٨.  می پذيرد

پس از آن که بهترين قسمت را تقديم کرديد، بقّئه آنها را برای خود برداريد، همان طور که                        ٣٠.  هارون کاهن بدهيد  
شما و خانواده هايتان می توانيد آن را      ٣١.  رای خود نگه می دارند   کشاورزان بعد از تقديم هدايا، باقيماندٔه محصول را ب         

شما الويان،  ٣٢.  در هر جايی که بخواهيد، بخوريد؛ زيرا آن مزد خدمتی است که شما در خيمٔه عبادت انجام می دهيد                   
اين کار را   و اگر   .  با خوردن آن مقّصر شمرده نمی شويد، به شرطی که بهترين قسمت ده درصد را به کاهنان بدهيد                 

 » .نکنيد به هديه  های مقّدس، بی حرمتی می نماييد و کشته می شويد

١٩  
 خاکستر گاو قرمز 

اين دستورات را به قوم اسرائيل بدهند که يک گاو قرمز و بی عيب را که                ٢خداوند به موسی و هارون فرمود که        ١



 اعداد

قربانی بايد بيرون اردوگاه برده     .  ار کاهن بدهند  و آن را به العاز    ٣هيچ يوغی بر گردنش گذاشته نشده باشد، بياورند           
آنگاه العازار، قدری از خون گاو را، با انگشت خود، هفت بار به طرف                       ٤.  شود و در حضور العازار ذبح شود          

العازار چوب سرو و     ٦.  بعد حيوان را با پوست، گوشت، خون و سرگين آن بسوزاند                ٥.  جلوی خيمٔه عبادت بپاشد     
پس از آن بايد لباسهای خود را بشويد و غسل          ٧.  يسمان قرمز را بگيرد و آنها را در آتش بيندازد          شاخه  های زوفا و ر   

شخصی که گاو را سوزانده است، بايد لباسهای خود را             ٨.  کند و بعد به اردوگاه برگردد، اّما تا شام ناپاک می باشد              
ک نباشد، خاکستر گاو را جمع کند و در            سپس شخصی که ناپا    ٩.  بشويد و غسل کند و او هم تا شام ناپاک می باشد              

مکانی پاک در بيرون اردوگاه نگه دارد تا قوم اسرائيل آن را برای آب طهارت، که به خاطر رفع گناه است، به کار                       
اين مقّررات . کسی که خاکستر گاو را جمع کرده است، لباسهای خود را بشويد و او هم تا شام ناپاک می باشد                ١٠.  َبرند

 . م اسرائيل و هم بيگانگانی که در بين آنها سکونت دارند، بايد هميشه رعايت کنندرا هم مرد

 تماس با جنازه 
او بايد در روز سوم و هفتم، خود را با آب                ١٢.  هرکسی که جنازه ای را لمس کند تا هفت روز ناپاک می باشد               ١١

١٣.   نکند، همان طور ناپاک باقی می ماند      اّما اگر در آن دو روز خود را با آن آب پاک              .  طهارت بشويد تا پاک شود     

اگر کسی جنازه ای را لمس کند و خود را با آب طاهر نکند، ناپاک باقی می ماند، چرا که آب طهارت بر او پاشيده                             
 . آن شخص بايد از بين قوم طرد شود، زيرا او معبد خداوند را ناپاک کرده است. نشده است

هرکسی که در آن چادر ساکن است و يا در آن               :  رات بايد رعايت شوند    اگر کسی در چادری بميرد، اين مقرّ          ١٤
١٦.  هرگونه ظرف بی سرپوش که در آن چادر باشد، ناپاک می شود              ١٥.  داخل می شود تا هفت روز ناپاک می باشد          

را هرگاه شخصی به جسد کسی که کشته شده، يا به مرگ طبيعی مرده باشد دست بزند، يا استخوان انسان و يا قبری                
 . لمس کند تا هفت روز ناپاک می باشد

برای اينکه شخص ناپاک، پاک شود، بايد خاکستر گاو قرمز را که برای رفع گناه قربانی شده است در يک                             ١٧
سپس شخصی که پاک باشد، شاخه های نعنا را در آن آب فرو برد و با آن             ١٨.  ظرف بيندازد و آب روان بر آن بريزد       

در و همٔه ظروفی که در چادر هستند و همچنين بر همٔه کسانی که در آن چادر بوده اند، يا به                       شاخه   ها، آب را بر چا     
شخص پاکی بايد آب طهارت را در روز           ١٩.  استخوان انسان، يا به جسد و يا به قبری  که دست زده باشند، بپاشد                    

او در  .  ود را بشويد، غسل کند    در روز هفتم، شخص ناپاک بايد لباسهای خ       .  سوم و هفتم بر سر شخص ناپاک بريزد        
 . شام همان روز پاک می شود

ولی اگر کسی ناپاک شود و خود را پاک نسازد، ناپاک باقی می ماند، چرا که آب طهارت بر او پاشيده نشده                               ٢٠
اين يک قانون دايمی    ٢١.  آن شخص بايد از بين قوم اسرائيل طرد شود، زيرا خيمٔه خداوند را ناپاک کرده است               .  است

شخصی که آب طهارت را می پاشد، بايد لباسهای خود را بشويد و هرکسی که به آن آب دست بزند تا شام                                .  ستا
هرچيزی که دست ناپاک به آن بخورد، ناپاک می شود و هرکسی که چيز ناپاک را لمس کند تا             ٢٢.  ناپاک باقی می ماند  

 . شام ناپاک باقی  می ماند

٢٠  
 واقعٔه قادش 

 ) ٧-١:١٧خروج (
 . در آنجا مريم فوت کرد و دفن شد. در ماه اول سال، قوم اسرائيل به بيابان صين رسيدند و در قادش اردو زدند١
لب به شکايت گشوده     ٣جايی که اردو زده بودند، آب نداشت؛ بنابراين مردم به دور موسی و هارون جمع شده،                      ٢
چرا ما را در اين بيابان آورديد   ٤.   خداوند می مرديم  ای کاش ما هم با خويشاوندان اسرائيلی خود، در حضور         «:  گفتند

چرا ما را از مصر به اين بيابان خراب و بی علف آورديد؟ در اينجا نه غّله                       ٥تا با حيوانات خود در اينجا بميريم؟           
م موسی و هارون از حضور مرد     ٦»  .در اينجا حّتی آب هم، برای نوشيدن نداريم        .  است، نه انجير، نه تاک و نه انار        

 . به پيش دروازٔه خيمٔه عبادت رفتند و در آنجا به خاک افتادند و حضور با شکوه خداوند بر آنها ظاهر شد
بعد تو و برادرت هارون، قوم اسرائيل را         .  عصا را از جلوی صندوق پيمان بردار       «٨:  خداوند به موسی فرمود   ٧

آن وقت می توانيد از آن صخره به       .  اری سازد جمع کنيد و در پيش چشمان آنها به اين صخره بگو که آب خود را ج                 
 . پس موسی چنانکه خداوند فرموده بود، عصا را از جلوی صندوق پيمان برداشت٩» .مردم و حيواناتشان آب بدهيد

. ای مردم سرکش بشنويد   «:  بعد او و هارون همٔه مردم را در پيش آن صخره جمع کردند و موسی به آنها گفت                   ١٠
آنگاه موسی عصا را بلند کرد و دو مرتبه به            ١١»  ا از اين صخره برای شما آب بيرون بياوريم؟          آيا می خواهيد که م   



 اعداد

 . آب فراوان جاری شد و همٔه مردم و حيوانات آنها از آب نوشيدند. صخره زد
چون شما به من اعتماد نکرديد و در نزد قوم اسرائيل به قّدوسّيت من                       «:  خداوند به موسی و هارون فرمود        ١٢
 » .ام نگذاشتيد، بنابراين شما آنها را به آن سرزمينی که به آنها وعده دادم، راهنمايی نمی کنيداحتر
پس آنجا را مريبه، يعنی مشاجره ناميدند، زيرا در آنجا بود که بنی اسرائيل با خداوند مشاجره کردند و در                                  ١٣

 . همان جا خداوند به مردم ثابت کرد که پاک و مقّدس است

 وم از عبور بنی اسرائيل جلوگيری َاد
ما خويشاوندان تو، يعنی از طايفٔه اسرائيل         «:  موسی قاصدانی را از قادش با اين پيام نزد پادشاه َادوم فرستاد                ١٤
همچنين می دانيد که نياکان ما چگونه به       ١٥.  شما از سختی ها و دشواری هايی که ما متحّمل شده ايم، آگاه هستيد          .  هستيم

وقتی ١٦.  ن دراز در آنجا زندگی کردند و مصريان چگونه رفتار ناخوشايندی با نياکان ما داشتند                مصر رفتند و ساليا   
حاال در  .  ما برای کمک نزد خدا گريستيم، او فرياد ما را شنيد و فرشته  ای را فرستاد و ما را از مصر بيرون آورد                         

يم اجازه دهيد از سرزمين شما عبور          خواهش می کن ١٧.  قادش که در نزديکی مرز سرزمين شماست، اردو زده ايم             
ما به کشتزارها و باغهای انگور شما داخل نمی شويم و از چاههای شما آب نمی نوشيم، بلکه از شاهراه                                    .  کنيم

 » .خواهيم رفت و از آن خارج نمی شويم تا از سرزمين شما بيرون رويم
و اگر بخواهيد که به سرزمين ما داخل شويد، با                 شما نمی توانيد از اينجا عبور کنيد            «:  اّما پادشاه َادوم گفت     ١٨

 » .شمشير به مقابلٔه شما می آييم
ما فقط از شاهراه می رويم و اگر ما يا حيوانات ما از آب شما بنوشيم قيمت آب                   «:  قاصدان اسرائيلی به او گفتند    ١٩

 » .تنها تقاضای ما اين است که به ما اجازٔه عبور بدهيد. را می پردازيم
آنگاه َادوم با لشکر عظيم خود به مقابلٔه بنی اسرائيل          »  .شما حق عبور از خاک ما را نداريد        «:  ه َادوم گفت  پادشا٢٠
وقتی قوم اسرائيل ديدند که َادوميان به آنها اجازٔه عبور نمی دهند، ناچار از راه ديگری به سفر خود ادامه                             ٢١.  آمد
 . دادند

 وفات هارون 
در آنجا خداوند به هارون و موسی       .  در مرز َادوم رسيدند   ٢٣ردند و به کوه هور،      بنی اسرائيل از قادش حرکت ک    ٢٢
هارون خواهد مرد و به سرزمينی که به اسرائيل وعده دادم داخل نمی شود، زيرا هردوی شما در کنار                      «٢٤:  فرمود

در آنجا  ٢٦.   ببر پس حاال هارون و پسرش، العازار را به کوه هور              ٢٥.  چشمٔه مريبه از دستور من سرپيچی کرديد         
هارون در همان جا می ميرد و به اجداد خود              .  لباس کهانت را از تن هارون درآور و به تن پسرش العازار کن                       

موسی مطابق امر خداوند رفتار کرد و درحالی که همٔه مردم اسرائيل تماشا می کردند آن سه نفر به                        ٢٧»  .می پيوندد
. س کهانت را از تن هارون بيرون کرد و به پسرش العازار پوشاند                      در آنجا موسی لبا     ٢٨.  باالی کوه هور رفتند     

وقتی بنی اسرائيل از مرگ هارون      ٢٩.  هارون در باالی همان کوه جان سپرد و موسی و العازار از کوه پايين آمدند                  
 . خبر شدند، مّدت سی روز برای او عزاداری کردند

٢١  
 پيروزی بر کنعانيان 

ن عراد، واقع در جنوب کنعان، شنيد که بنی اسرائيل از راه اتاريم می آيند، بر آنها                      وقتی پادشاه کنعانی سرزمي    ١
پس قوم اسرائيل عهد کردند که اگر خداوند به آنها کمک فرمايد تا بر اين          ٢.  حمله کرد و تعدادی از آنها را اسير کرد        

نها را شنيد و کنعانيان را شکست داد و             خداوند دعای آ   ٣.  قوم پيروز شوند، تمام شهرهای آنها را بکّلی نابود  کنند              
 . مردم اسرائيل آنها را با شهرهای ايشان نابود کردند، پس آنجا را ُحرما، يعنی نابودی ناميدند

 مار برنزی 
بعد از آن، قوم اسرائيل از کوه هور حرکت کرد تا از راهی که به دريای سرخ می رفت، سرزمين َادوم را دور                         ٤
چرا ما را از    «:  و از خدا و موسی شکايت کردند و گفتند         ٥ائيل از اين سفر طوالنی به تنگ آمدند          اّما بنی اسر .  بزنند

ما از خوردن اين      .  مصر آورديد تا در اين بيابان بميريم؟ نه چيزی است که بخوريم و نه آب است که بنوشيم                                 
فرستاد و بسياری از قوم گزيده شدند       آنگاه خداوند مارهای سمی را در ميان ايشان          ٦»  .خوراک بی مّزه خسته شده ايم   

. ما گناه کرده ايم، زيرا عليه خداوند و عليه تو شکايت نموده ايم            «:  مردم اسرائيل نزد موسی آمدند و گفتند       ٧.  و مردند 
خداوند به  ٨.  پس موسی برای آنها دعا کرد      »  .پس به حضور خداوند دعا کن که ما را از شر اين مارها نجات بدهد                 



 اعداد

پس ٩»  .اگر هر مارگزيده ای به آن نگاه کند، زنده می ماند         .  يک مار برنزی بساز و بر تيری بياويز        «:  موسی فرمود 
موسی يک مار برنزی ساخت و آن را بر سر تيری آويخت و همين که مار گزيده ای، به آن نگاه می کرد، شفا                                      

 . می يافت

 عزيمت به سوی موآب 
از آنجا به عيی عبارم که در         ١١.  وبوت رسيدند و در آنجا اردو زدند          بنی اسرائيل به سفر خود ادامه داده، به ا            ١٠

بعد به طرف شمال     ١٣.  سپس به وادی زاّرد آمدند و در آنجا اردو زدند             ١٢.  بيابان، در شرق موآب واقع بود، رفتند         
در ١٤  .)وادی ارنون خط مرزی بين موآبيان و اموريان است          .  (وادی ارنون، در نزديکی مرز اموريان کوچ کردند        

١٥شهر واهيب در سوفه، واديها؛ رود ارنون،             ...«:  در اين زمينه اشاره شده است که           »  جنگهای خداوند «کتاب  

 » .رودخانه ها و واديهايی که به شهر عار در امتداد مرز موآب قرار دارند، سرازير می شوند
ان جايی  است که خداوند به موسی        اين هم .  سپس بنی اسرائيل سفر خود را به طرف بئر، يعنی چاه ادامه دادند                ١٦
 : آنگاه بنی اسرائيل اين سرود را خواندند١٧» .قوم اسرائيل را جمع کن و من به آنها آب می دهم«: فرمود

 ! ای چاه فوران کن«
 ! برايش سرود بخوانيد

 . اين چاهی است که شاهزادگان کندند١٨
 » .با عصای سلطنت و با عصای رهبران کنده شد

و از باموت به     ٢٠.  و از آنجا، به نحليئيل و بعد به باموت رفتند              ١٩ل از بيابان به متانه حرکت کردند            قوم اسرائي 
 . دّره ای در منطقٔه موآبيان در کوهپائه کوه فسجه که مشرف بر بيابان است، رفتند

 شکست سيحون پادشاه و عوج پادشاه 
 ) ١١:٣-٢٦:٢تثنيه (

به ما  «٢٢:  زد سيحون، پادشاه اموريان فرستادند که اين پيام را به او برسانند               قوم اسرائيل، نمايندگان خود را ن       ٢١
ما قول می دهيم که فقط از شاهراه برويم، به باغهای انگورتان داخل                .  اجازه بدهيد که از سرزمين شما عبور کنيم          

 آنها اجازه نداد که از خاک       اّما سيحون به  ٢٣»  .نشويم و تا زمانی که در خاک شما باشيم، حّتی از آب شما هم ننوشيم               
در عوض ارتش خود را جمع کرد و به مقابلٔه اسرائيل به بيابان رفت و در ناحئه ياهص، با آنها                               .  او عبور کنند   

مردم اسرائيل بر آنها غالب شدند، سيحون را کشتند و سرزمين شان را از وادی ارنون تا وادی يبوق و تا                       ٢٤.  جنگيد
٢٥.  اّما نتوانستند جلوتر بروند، زيرا مرز عمونيان به خوبی محافظت می شد                          .  مرز عمونيان تصّرف کردند       

بنی اسرائيل، همٔه شهرهای اموريان را همراه با شهر حشبون و شهرهای اطراف آن را تصّرف کردند و در آن                               
تمام سرزمين  حشبون پايتخت اموريان بود که سيحون قبًال در جنگ با پادشاه سابق موآب آن را با                        ٢٦.  ساکن شدند 

 : شاعران دربارٔه حشبون چنين گفته  اند٢٧. آنها تا وادی ارنون تصّرف کرده بود
 

 به حشبون بياييد و آن را آباد کنيد، «
 پايتخت سيحون را بنا نماييد، 

 زيرا آتشی از حشبون برخاست ٢٨
 و شهر عار در موآب را ويران کرد 

 . و بلنديهای ارنون را بلعيد
 ! ی موآبوای بر تو ا٢٩

 . ای قوم چموش هالک شديد
 پسرانش را فراری و دخترانش را 

 . به دست سيحون، پادشاه اموری اسير ساخت
 سعادت و کامرانی ايشان ٣٠

 از حشبون تا به ديبون نابود گشت 
 و ما آنها را تا نوفح که نزديک ميدباست 

 » .از بين برديم
 

موسی چند نفر را به يعزير فرستاد تا وضع             ٣٢.  يان ساکن شدند   به اين ترتيب قوم اسرائيل در سرزمين امور           ٣١
بعد قوم اسرائيل به آنجا حمله بردند و آن شهر را با روستاهای اطراف آن گرفتند و ساکنان                        .  آنجا را بررسی کنند    
 . آنجا را بيرون راندند



 اعداد

٣٤.  ه مقابلٔه آنها به ادرعی آمد      اّما عوج پادشاه باشان، با ارتش خود ب         .  سپس بازگشتند و به طرف باشان رفتند        ٣٣

از عوج نترس؛ زيرا من او را با مردم و سرزمين ايشان به دست تو تسليم کرده ام و تو                       «:  خداوند به موسی فرمود   
پس بنی اسرائيل، عوج را با        ٣٥»  .همان کاری را که با سيحون، پادشاه اموری در حشبون کردی، با او هم بکن                         

 .  رساندند و احدی را زنده نگذاشتند و سرزمين ايشان را متصّرف شدندپسران و ساکنان آنجا به قتل

٢٢  
 فرستادن نمايندگان پادشاه موآب نزد بلعام 

 . بعد از آن، قوم اسرائيل به سمت دشت موآب حرکت کردند و در شرق رود اردن، مقابل شهر اريحا اردو زدند١
 بنی اسرائيل بسيار زياد است و چه باليی را بر سر                   چون باالق، پسر صفور پادشاه موآب خبر شد که تعداد                ٢

اين گروه بزرگ،   «:  موآبيان به رهبران مديان پيام فرستاده گفتند        ٤.  او و موآبيان بسيار ترسيدند      ٣اموريان آوردند،    
ر پس باالق، پادشاه موآب پيامی به بلعام، پسر بعور در فتو            ٥»  .مثل گاوی که سبزه را می َجود، ما را خواهد خورد           

گروه بزرگی از سرزمين مصر آمده اند و در          «:  که در کنار رود فرات در سرزمين آماو واقع است، فرستاده گفت              
حاال ما از تو خواهش می کنيم که بيايی و اين قوم را لعنت کنی،                ٦.  همه جا پراکنده شده و در نزديکی ما جا گرفته اند         

ما .   من بتوانم آنها را شکست بدهم و از اين سرزمين بيرون برانم              شايد به اين ترتيب،   .  زيرا آنها از ما قويتر هستند      
 » .می دانيم کسی را که تو برکت بدهی، برکت می بيند و هرکسی را که نفرين کنی، نفرين می شود

بلعام ٨.  رهبران موآب و مديان با مبلغی پول به عنوان مزد نفرين، نزد بلعام رفتند و پيام باالق را به او رساندند                       ٧
پس رهبران موآب   »  .امشب همين جا بمانيد و فردا آنچه را که خداوند به من بفرمايد، به شما می گويم               «:  به آنها گفت  

 . شب را با بلعام به سر بردند
 » اين مردان کيستند؟«: همان شب خدا نزد بلعام آمد و فرمود٩
که يک  ١١آنها را فرستاده است و می گويد،           او  .  اينها نمايندگان باالق، پادشاه موآب هستند        «:  بلعام جواب داد   ١٠

گروه عظيم مردم از مصر آمده و در همه جا پراکنده شده اند و از من خواهش کرده است که بروم و آنها را نفرين                              
 » .کنم تا او بتواند با آنها بجنگد و آنها را از آنجا براند

 » .ين کنی، زيرا من آنها را برکت داده امتو نبايد با آنها بروی و آن قوم را نفر«: خدا به او فرمود١٢
به وطن خود برگرديد،    «:  پس بلعام، فردای آن روز صبح برخاسته، پيش فرستادگان باالق رفت و به آنها گفت                ١٣

بلعام «:  نمايندگان باالق دوباره به وطن خود بازگشتند و به او گفتند            ١٤»  .زيرا که خداوند اجازه نداد که با شما بروم         
 » .خودداری می کنداز آمدن 

باالق از تو استدعا می کند که      «:  آنها به بلعام گفتند   ١٦.  سپس باالق بار ديگر گروه مهمتر و بزرگتری را فرستاد          ١٥
لطفًا بيا و اين قوم را نفرين         .  او از تو با احترام پذيرايی می کند و هر امری که تو بفرمايی، بجا می آورد                    ١٧.  بيايی
 » .کن

اگر باالق، کاخ خود را پر از طال و نقره کند و به من ببخشد، از امر خداوند خدای خود به                     «:  گفتبلعام به آنها    ١٨
 » .به هرحال، بازهم امشب را اينجا بمانيد تا بدانم که خداوند به من چه خواهد گفت١٩. هيچ وجه سرپيچی نمی کنم

، برخيز و با آنها برو، اّما فقط آنچه را که من             حاال که اين مردان دوباره آمده اند     «:  خدا همان شب به بلعام گفت      ٢٠
 . االغ خود را پاالن کرد و با رهبران باالق به راه افتاد. پس بلعام صبح برخاست٢١» .به تو می گويم، انجام بده

 االغ بلعام به زبان می آيد 
بلعام .  ا بر او بست      اّما خداوند از رفتن بلعام خشمگين شد و فرشتٔه خود را سر راه او فرستاد و راه ر                                       ٢٢

االغ بلعام، فرشتٔه خداوند را ديد که شمشيری          ٢٣.  در حالی که بر االغ خود سوار بود، دو نوکرش همراه او می رفتند             
بلعام االغ را زد و آن را         .  آنگاه االغ از جاده رم کرد و به مزرعه ای رفت            .  در دست دارد و سر راه ايستاده است         

بعد فرشتٔه خدا در جايی که جاده تنگ می شد و در دو طرف آن ديوارهای سنگی دو باغ                  ٢٤.  دوباره به جاده برگرداند   
چون االغ ديد که فرشتٔه خداوند آنجا ايستاده است، خود را به ديوار چسباند و پای                         ٢٥.  انگور قرار داشتند، ايستاد    

 جای تنگتری ايستاد که االغ به هيچ        آن وقت فرشته پيش رفت و در      ٢٦.  بلعام دوباره االغ را زد    .  بلعام را به آن فشرد    
االغ در بين جاده خوابيد و بلعام خشمگين شد و با چوب دست خود، االغ را                   ٢٧.  وجه نمی توانست از آنجا عبور کند      

 » گناه من چيست که مرا سه بار زدی؟«: آنگاه خداوند، االغ را بزبان آورد و به بلعام گفت٢٨. زد
 » .ای کاش يک شمشير داشتم و تو را در همين جا می کشتم. ره کردیتو مرا مسخ«: بلعام جواب داد٢٩
آيا من همان االغی نيستم که تمام عمر بر آن سوار شده ای؟ آيا هرگز چنين کاری                                  «:  االغ به بلعام گفت      ٣٠



 اعداد

 » !نه«: بلعام جواب داد» کرده ام؟
د که شمشير به دست، سر راه ايستاده است         آن وقت خداوند چشمان بلعام را باز کرد و بلعام فرشتٔه خداوند را دي             ٣١

چرا االغت را سه مرتبه زدی؟ من آمده  ام تا تو را از رفتن باز                 «:  فرشته به او گفت   ٣٢.  و وی پيش او به خاک افتاد       
اگر اين  .  اين االغ سه مرتبه مرا ديد و از سر راه من دور شد               ٣٣.  دارم، زيرا اين سفر تو از روی بی اطاعتی است          

 » .کار را نمی کرد تو را می کشتم و اين االغ را زنده می گذاشتماالغ اين 
حاال اگر با رفتن من       .  من متوّجه نشدم که در سر راه ايستاده بودی             .  من گناه کرده ام   «:  بلعام به فرشته گفت     ٣٤

 فقط هرچه را     با اين مردان برو، اّما     «:  فرشتٔه خداوند به او فرمود     ٣٥»  .موافق نيستی، من به خانٔه خود برمی گردم        
 . پس بلعام با فرستادگان باالق حرکت کرد» .که من به تو می گويم، بگو

 استقبال باالق از بلعام 
چون باالق خبر شد که بلعام می آيد، به استقبال او به شهر موآب، در کنار وادی ارنون، واقع در مرز موآب                              ٣٦
را فرستادم نيامدی؟ آيا فکر می کردی که من به تو پاداش            چرا بار اول که قاصدانم       «:  باالق از بلعام پرسيد   ٣٧.  رفت

 » شايسته  ای نخواهم داد؟
من فقط کالمی را که خداوند در دهان من بگذارد، به                 .  من اکنون آمده ام، اّما قدرتی ندارم        «:  بلعام جواب داد   ٣٨

 و گوسفند قربانی کرد و          در آنجا باالق گاو     ٤٠.  پس بلعام، همراه باالق به شهر حصوت رفت            ٣٩»  .زبان می آورم 
 . گوشت آنها را برای بلعام و رهبرانی که با او بودند، فرستاد

 . بامدادان باالق بلعام را به سر کوه َبموت بعل برد تا از آنجا عّده ای از قوم اسرائيل را ببيند٤١

٢٣  
 اولين نبّوت بلعام 

 » .من هفت گاو و هفت قوچ آماده کندر اينجا هفت قربانگاه بساز و برای «: بلعام به باالق گفت١
بعد بلعام به باالق    ٣.  باالق طبق دستور او رفتار کرد و آنها بر هر قربانگاه يک گاو و يک قوچ را قربانی کردند                   ٢
هرچه .  در کنار قربانی سوختنی خود بايست و من می روم تا ببينم که آيا خداوند به مالقات من می آيد، يا نه                       «:  گفت

و در آنجا خدا او را مالقات          ٤پس بلعام تنها باالی تّپه ای رفت          »  .بفرمايد، تو را از آن آگاه می سازم         که او به من       
 » .من هفت قربانگاه درست کردم و بر هر کدام آنها يک گاو و يک قوچ قربانی کردم«: بلعام به او گفت. کرد
پس بلعام نزد باالق    ٦.  ستاد تا پيام او را برساند      خداوند به بلعام فرمود که چه بگويد و او را دوباره نزد باالق فر                ٥

 که با تمام رهبران موآب در کنار قربانی سوختنی خود ايستاده بودند، بازگشت 
 : و چنين گفت٧

 

 باالق مرا از سوريه، «
 . از کوههای مشرق آورد

 . بيا و يعقوب را به خاطر من نفرين کن': به من گفت
 ' .ستبيا و به قوم اسرائيل لعنت بفر

 چگونه می توانم قومی را نفرين کنم که خدا نفرين نکرده است؟ ٨
 چگونه می توانم مردمی را لعنت کنم که خدا لعنت نکرده است؟ 

 از فراز کوهها آنها را می بينم، ٩
 . از باالی تّپه ها آنها را تماشا می کنم

 آنها مردمی هستند که تنها زندگی می کنند، 
 . ر بشمار نمی آورندخود را جزو اقوام ديگ

 . آنها مانند غبار، بی شمارند و بی حساب١٠
 ای کاش، اين سعادت را می داشتم، 
 . که مثل يکی از افراد قوم خدا بميرم

 » .ای کاش، عاقبت من، مانند عاقبت آنها باشد
 

 نفرين کنی، ولی تو      اين چه کاری بود که تو به من کردی؟ من به تو گفتم دشمنانم را                    «:  باالق از بلعام پرسيد    ١١
 » .آنها را برکت دادی

 » .آيا نبايد آنچه را که خداوند بر زبانم می گذارد بيان کنم«: بلعام پاسخ داد١٢



 اعداد

 دومين نبّوت بلعام 
از .  از آنجا تنها يک قسمت قوم اسرائيل را می بينی              .  بيا تا تو را به مکان ديگری ببرم            «:  باالق به او گفت     ١٣

در آنجا  .  پس باالق او را به مزرعه صوفيم که بر کوه فسجه واقع است برد              ١٤»  .ی من نفرين کن   همان جا آنها را برا   
 . هفت قربانگاه ساخت و بر هر کدام آنها يک گاو و يک قوچ قربانی کرد

 » .من در آنجا برای مالقات خداوند می روم. تو در همين جا کنار قربانی سوختنی بايست«: بلعام به پادشاه گفت١٥
بلعام نزد باالق که با رهبران موآب       ١٧.  خداوند به مالقات بلعام آمد و به او فرمود که پيام او را به باالق برساند                ١٦

 : بلعام اين چنين بيان کرد١٨» خداوند چه فرمود؟«: باالق از او پرسيد. کنار قربانی سوختنی ايستاده بودند، برگشت
 

 ! ای باالق، برخيز و بشنو«
 !  من گوش فرا دهای پسر صفور به

 خداوند چون انسان نيست که دروغ بگويد، ١٩
 . يا چون او توبه کند

 . به آنچه که قول بدهد عمل می کند، او سخن می گويد و به انجام می رسد
 . به من امر فرموده است که آنها را برکت بدهم٢٠

 . او به آنها برکت داده است؛ من آن را نمی توانم تغيير دهم
 آيندٔه اسرائيل بدبختی و دشواری نمی بيند او در ٢١

 . خداوند خدای ايشان با آنهاست
 . آنها او را به عنوان پادشاه خويش اعالم می کنند

 . خدا آنها را از مصر بيرون آورد٢٢
 . آنها چون گاو وحشی نيرومند هستند

 کسی نمی تواند اسرائيل را جادو کند ٢٣
 . و افسون کسی بر آنها کارگر نيست

 : دربارٔه اسرائيل می گويند
 ' .خدا چه کارهايی برای آنها کرده است'

 اين قوم را ببينيد ٢٤
 که مثل شير ماّده برمی خيزند 
 . و مانند شير نر به پا می ايستند

 تا وقتی که شکار خود را نخورند 
 و خون کشته شدگان خود را ننوشند، 

 » .نمی خوابند
 

 » .ها را نفرين کن و نه به آنها برکت بدهنه آن«: باالق به بلعام گفت٢٥
 » .مگر من به تو نگفتم، هرآنچه را که خداوند بگويد، انجام خواهم داد«: بلعام پاسخ داد٢٦
حاال بيا تا به جای ديگری برويم، شايد مورد پسند خدا باشد و به تو اجازه بدهد که قوم                  «:  آنگاه باالق به او گفت    ٢٧

بلعام به او   ٢٩.  باالق او را بر قّلٔه فغور که مشرف به بيابان بود، برد               ٢٨»  . من نفرين کنی    اسرائيل را از آنجا برای     
باالق مطابق دستور او عمل کرد      ٣٠.  گفت که هفت قربانگاه بسازد و هفت گاو و هفت قوچ را برای قربانی آماده کند               

 . و بر هر قربانگاه يک گاو و يک قوچ قربانی کرد

٢٤  
 نبّوت سوم بلعام 

وقتی بلعام ديد که خداوند از برکت دادن به اسرائيل خشنود شده است، مانند گذشته به جادو متوّسل نشد، بلکه                            ١
و ٣آنگاه روح خدا بر او نازل شد         .  قوم اسرائيل را ديد که طايفه طايفه در آنجا اردو زده اند          ٢رو به طرف بيابان کرد      

 : اين کالم بر زبانش جاری شد
 

 عور، وحی بلعام پسر ب«
 وحی آن مردی که چشمانش باز شد، 

 وحی کسی که سخنان خدا را شنيد، ٤



 اعداد

 و رؤيايی را ديد که خدای متعال نشان داد، 
 . آن که به خاک افتاد و چشمانش باز شد

 اردو های شما چقدر زيباست، ٥
 همچون درختان عودی که خداوند به دست خود کاشته باشد، ٦

 . هاو چون درختان سرو کنار جويبار
 . دلوهای ايشان، از آب لبريز می شود٧

 . بذرهای ايشان، با آب فراوان آبياری می شوند
 پادشاه آنها بزرگتر از اجاج می باشد 

 . و مملکت آنها سرفراز می گردد
 . خدا آنها را از مصر بيرون آورد٨

 او مانند گاو وحشی برای آنان می  جنگد، 
 . و آنها دشمنان خود را می بلعند

 ستخوانهايشان را ُخرد می کنند، ا
 . تيرهای آنان را می شکنند

 مانند شير می خوابند ٩
 و کسی جرأت آن را ندارد 

 . که آنها را بيدار کند
 کسی که تو را برکت بدهد، برکت ببيند 
 » .و لعنت باد بر کسی که تو را لعنت کند

 
من تو را فرا    «:   خود را به هم می زد، به بلعام گفت         آتش خشم باالق بر بلعام افروخته شد و درحالی که دستهای          ١٠

از اينجا زود برو و به خانه ات         ١١.  خواندم که دشمنان مرا نفرين کنی، اّما تو برعکس، سه بار آنها را برکت دادی                   
 » .من گفتم که به تو پاداش خوبی خواهم داد، اّما خدا تو را از آن محروم ساخت. برگرد
که اگر تو قصرت را پر از طال و نقره کنی و به من بدهی، من نمی توانم                  ١٣:  اصدانت گفتم من به ق  «:  بلعام گفت ١٢

 . من هرچه را که خداوند بفرمايد، می گويم. از فرمان خداوند سرپيچی نمايم و يا آنچه خودم بخواهم بگويم
 » . بر سر مردم تو می آورندحاال پيش قوم خود می روم، اّما بايد بدانی که در آينده، قوم اسرائيل چه باليی«١٤

 نبّوت چهارم بلعام 
 : بلعام چنين سخن خود را آغاز کرد١٥

 

 اين است وحی بلعام پسر بعور، «
 وحی مردی که چشمانش باز شد، 

 وحی آن کسی که سخنان خدا را شنيد 
 و خدای متعال به او حکمت آموخت ١٦

 و رؤيايی را ديد، 
 . که خدای قادر مطلق به او نشان داد
 . او به خاک افتاد و چشمانش باز شد

 او را خواهم ديد، ١٧
 اّما نه حاال، 

 او را تماشا خواهم کرد، 
 . ولی نه از نزديک

 پادشاهی همچون ستاره ای درخشان 
 . در اسرائيل ظهور خواهد نمود

 . او رهبران موآب را شکست می دهد
 مردم آشوبگر را سرکوب می کند، 

  َادوم شکست می دهد، و دشمنان خود را در١٨
 زمين ايشان را تصّرف می کند، 

 اسرائيل به پيروزی ادامه می دهد، ١٩



 اعداد

 دشمنان را پايمال می سازد 
 » .و کسی را هم زنده نمی گذارد

 
 : بعد بلعام رو به طرف عماليقيان کرد و اين چنين پيشگويی کرد٢٠

 عماليقيان مقتدرترين اقوام بودند، «
 » .هالک می شونداّما سرانجام، همه 

 : سپس به قينيان نگاه کرد و اين چنين پيشگويی کرد٢١
 جای سکونت شما مستحکم است، «

 . آشيانٔه شما بر صخره ای قرار دارد
 اّما قينيان از بين می روند ٢٢

 و لشکر نيرومند آشوريان، 
 » .شما را به اسارت می برد

 : دبلعام با اين سخنان به پيشگويی خود پايان بخشي٢٣
 افسوس که وقتی خدا اين کار را انجام بدهد، «

 . هيچ کسی زنده نخواهد بود
 کشتی ها از سواحل قبرس می آيند، ٢٤

 آشور و عابر را سرکوب می سازند، 
 » .اّما خود آنها هم نابود می شوند

 . بعد بعالم برخاست و به وطن خود بازگشت و باالق هم به راه خود رفت٢٥

٢٥  
  اسرائيل بت پرستی قوم

اين دخترها  ٢.  در زمانی که قوم اسرائيل در دّرٔه اقاقيا اردو زده بودند، مردان آنها با دختران موآب زنا می کردند                 ١
مردان اسرائيلی  .  آنها را دعوت می کردند تا در مراسم قربانی که برای ُبتهای ايشان برگزار می شد، شرکت کنند                        

به مرور زمان، قوم اسرائيل به پرستش بت            ٣.  يشان را پرستش می کردند     گوشت قربانی را می خوردند و ُبتهای ا          
همٔه رهبران طايفه های    «:  و به موسی فرمود     ٤پس خشم خداوند بر قوم اسرائيل افروخته شد               .  بعل فغور پرداختند 

سی مو٥»  .اسرائيل را در روز روشن در حضور من اعدام کنيد تا خشم سهمگين من از سر قوم اسرائيل دور شود                       
 » .تمام کسانی را که بت بعل فغور را پرستش کرده اند، اعدام کنيد«: به قضات اسرائيل گفت

سپس يکی از مردان اسرائيلی در برابر چشمان موسی و تمام مردمی که در جلوی خيمٔه عبادت گريه می کردند، ٦
هارون کاهن اين را ديد، نيزه ای را        وقتی فينحاس، پسر العازار، نوه       ٧.  يک زن مديانی را با خود به اردوگاه آورد          

و به دنبال آن مرد، به درون چادری که دختر را به آن برده بود رفت و نيزه را در بدن هردوی                              ٨به دست گرفت     
با وجود اين، بيست و چهار هزار نفر در اثر آن              ٩.  آنها فروبرد و به اين ترتيب، بال از سر مردم اسرائيل رفع شد                

 . بال تلف شدند
او نخواست که به     .  فينحاس، پسر العازار، نوه هارون کاهن، خشم مرا فرونشاند           «١١:  اوند به موسی فرمود    خد١٠

پس به او بگو که چون       ١٣-١٢.  غيراز من خدای ديگری را پرستش کند، بنابراين من هم قوم اسرائيل را تلف نکردم                  
 من با او يک پيمان ابدی می بندم که او و              او حرمت مرا حفظ کرد و باعث شد که من گناه قوم اسرائيل را ببخشم،                   

 » .فرزندانش برای هميشه کاهن باشند
. او پسر سالو، يکی از رؤسای طايفٔه شمعون بود         .  نام مرد اسرائيلی که با آن زن مديانی کشته شد، زمری بود             ١٤
 . زن مديانی هم کزبی نام داشت و دختر صور، يکی از بزرگان خاندان مديان بود١٥

زيرا آنها با حيله و نيرنگ شما را  ١٨.  مديان را سرکوب کن و ايشان را از بين ببر         «١٧:  د به موسی فرمود   خداون١٦
 » .گمراه ساختند و به پرستش بت بعل فغور تشويق کردند و واقعٔه مرگ کزبی اين امر را ثابت می سازد

٢٦  
 دومين سرشماری 

تمام مردان اسرائيلی را، از     «٢:  ار، پسر هارون کاهن فرمود    بعد از آن که بال رفع شد، خداوند به موسی و العاز            ١



 اعداد

٤-٣»  .بيست ساله به باال سرشماری کنيد تا مشخص شود که از هر طايفه چند نفر می توانند در جنگ شرکت کنند                          

پس موسی و العازار کاهن به رؤسای طايفه های اسرائيل که در دشت موآب، در کنار رود اردن، مقابل اريحا اردو                      
 . ه بودند، فرمان داد که سر شماری را شروع کنندزد

 : نتيجٔه سرشماری مردان اسرائيل که از مصر آمدند، به اين قرار بود
و تعداد  ٧حصرون و کرمی جزو اين طايفه بودند            ٦از طايفٔه رئوبين نخستزادٔه يعقوب، خاندانهای حنوك، فلو،             ٥

که پدر نموئيل، داتان و      ٩از فرزندان فلو الياب نام داشت         يکی  ٨.  ايشان چهل و سه هزار و هفتصد و سی نفر بود               
داتان و ابيرام، دو نفر از رهبران، با هم دستی قورح عليه موسی و هارون توطئه نمودند و با اين کار                           .  ابيرام بود 

يروانش نيز  زمين دهان خود را باز کرد و آنها را فرو برد، همراه با آنها، قورح و پ                 ١٠.  خود به خداوند اهانت کردند    
اين اخطاری بود به ساير     .  کشته شدند و همچنين آتشی از جانب خداوند آمد و دويست و پنجاه نفر را خاکستر ساخت                 

 . اّما پسران قورح کشته نشدند١١. قوم اسرائيل
ار جمعّيت آنها بيست و دو هز      ١٤.  زارح و شاول، جزو طايفٔه شمعون بودند       ١٣خاندانهای نموئيل، يامين، ياکين،     ١٢

 . و دويست نفر بود
و ١٨ارودی و ارئيلی، جزو طايفٔه جاد به شمار می رفتند            ١٧ازنی، عيری،   ١٦خاندانهای صفون، َحّجای، شونی،      ١٥

 . جمعّيت آنها چهل هزار و پانصد نفر بود
ان دو پسر يهودا، عير و اون      .  (خاندانهای شيله، فارص، زارح، حصرون و حامول، جزو طايفٔه يهودا بودند            ٢١-١٩

 . تعداد اين خاندانها به هفتاد و شش هزار و پانصد نفر می رسيد٢٢.) در سرزمين کنعان مردند و شامل آنها نبودند
و جمعّيت آنها به شصت و چهار هزار         ٢٥ياشوب و شمرون، جزو طايفٔه يساکار بودند         ٢٤خاندانهای تولع، فوه،    ٢٣

 . و سيصد نفر می رسيد
و جمعّيت آنها به شصت هزار و پانصد نفر             ٢٧.  ليئيل، جزو طايفٔه زبولون بودند      خاندانهای سارد، ايلون و يح      ٢٦

 . بالغ می شد
 . طايفٔه يوسف پدر منسی و افرايم٢٨
خاندانهای ٣٠.  طايفٔه منسی، ماخير پسر منسی و پدر جلعاد بود، نسب نامه های خاندانهای زير به جلعاد  رسد                         ٢٩

صلفحاد، پسر حافر پسری نداشت، اّما       ٣٣.  اع و حافر فرزندان جلعاد بودند      شميد٣٢اسريئيل، شکيم،   ٣١ايعزر، حالق،   
تعداد اين خاندانها پنجاه دو هزار و هفتصد           ٣٤.  دارای پنج دختر به نامهای محله، نوعه، حجله، ملکه و ترصه بود                

 . نفر بود
٣٧.   شوتالح عيرانی ها بودند     يکی از خاندانهای   ٣٦.  خاندانهای شوتالح، باکر و تاحن، جزو طايفٔه افرايم بودند              ٣٥

 . اين خاندانها از نسل يوسف بودند. تعداد اين خاندانها، به سی و دو هزار و پانصد نفر بالغ می شد
خاندانهای ارد و نعمان فرزندان       ٤٠.  شفوفام و حوفام از طايفٔه بنيامين بودند         ٣٩خاندانهای بالع، اشبيل، احيرام،       ٣٨

 .  خاندانها به چهل و پنج هزار و ششصد نفر می رسيدتعداد افراد اين٤١. بالع بودند
 . که جمعّيت آنها به شصت و چهار هزار و چهارصد نفر بالغ می شد، از طايفٔه دان بود٤٣خاندان شوحام، ٤٢
اشير دختری هم به نام سارح          .  خاندانهای يمنه، يشوی، بريعه، حابر و ملکيئيل، جزو طايفٔه اشير بودند                   ٤٦-٤٤
 . اد آنها پنجاه و سه هزار و چهارصد بودتعد٤٧. داشت
و تعدادشان به چهل و پنج هزار و               ٥٠خاندانهای ياحصئيل، جونی، يصر و شليم، از طايفٔه نفتالی بودند                     ٤٩-٤٨

 . چهارصد نفر می رسيد
 . جمعّيت کّل مردان قوم اسرائيل ششصد و يک هزار و هفتصد و سی نفر بود٥١
تقسيمات ٥٦-٥٤.  ن سرزمين را به تناسب تعداد هر طايفه بين ايشان تقسيم کن                    اي«٥٣:  خداوند به موسی فرمود      ٥٢

زمين بايد به قيد قرعه صورت بگيرد و به طايفٔه بزرگتر، زمين زيادتر و به طايفٔه کوچکتر، زمين کمتر داده                                   
 » .شود
حلی، موشی و قورح    خاندانهای لبنی، حبرون، م   ٥٨.  طايفٔه الوی شامل خاندانهای جرشون، قهات و مراری بود         ٥٧

عمرام با يوکاَبد، دختر الوی که در مصر متوّلد شده بود                   ٥٩.  قهات پدر عمرام بود     .  هم، جزو طايفٔه الوی بودند       
٦٠.  او برای عمرام دو پسر به نامهای موسی و هارون و همچنين يک دختر به نام مريم به دنيا آورد                        .  ازدواج کرد 

ناداب و ابيهو وقتی آتش غير مجاز را برای          ٦١.  و، العازار و ايتامار داشت    هارون چهار پسر به نامهای ناداب، ابيه       
اّما الويان،  .  تعداد افراد ذکور الوی، از يک ماهه به باال بيست و سه هزار نفر بود                   ٦٢.  خداوند تقديم کردند، مردند    

 . ل داده نشدجدا از طايفه های ديگر اسرائيل، سرشماری شدند، زيرا به آنها زمين در سرزمين اسرائي
اين بود نتيجٔه سرشماری خاندانهايی که، توسط موسی و العازار در دشت موآب، در کنار رود اردن، مقابل                            ٦٣

در تمام اين سرشماری، حّتی يک نفر هم، از آن اشخاصی که قبًال توسط موسی و هارون                   ٦٤.  اريحا صورت گرفت  



 اعداد

زيرا خداوند فرموده بود که تمام آن افراد، به                 ٦٥کاهن در صحرای سينا سرشماری شده بودند، وجود نداشت،                    
 . استثنای کاليب، پسر يفنه و يوشع، پسر نون در بيابان خواهند ُمرد

٢٧  
 دختران َصلفحاد 

صلفحاد پسر حافر بود و حافر پسر جلعاد، نوه               .  َمحله، نوعه، ُحجله، ِملکه و ِترصه، دختران صلفحاد بودند              ١
روزی دختران صلفحاد در کنار در خيمٔه عبادت رفتند و ٢. يکی از پسران يوسف بود ماخير و نتيجٔه منسی و منسی       

پدر ما در    «٣:  به موسی، العازار کاهن، رهبران طايفه ها و ساير مردمی که در آنجا حضور داشتند، چنين گفتند                         
خاطر گناه خودش    او به  .  او جزو پيروان قورح نبود که بضد خداوند سرکشی کردند               .  بيابان مرد و پسری نداشت      

فقط برای اينکه او پسری نداشت، بايد نام پدر ما، از بين طايفه اش محو شود؟ ما خواهش می کنيم که برای ما                      ٤.  ُمرد
 » .هم، مانند خويشاوندان پدر ما زمين داده شود

دختران صلفحاد راست      «٧:  و خداوند به موسی فرمود          ٦موسی اّدعای ايشان را به حضور خداوند آورد                      ٥
به قوم  ٨.  ی گويند، در ميان عموهايشان، زمين موروثی به ايشان بده و سهم پدر ايشان را به ايشان واگذار نما                               م

اگر دختر  ٩.  اسرائيل بگو که هرگاه مردی می ميرد و پسری از خود بجا نمی گذارد، بايد ميراث او به دخترش برسد                   
و اگر عمو يا    ١١ برادر نداشته باشد، به عموهايش داده شود         اگر١٠.  نداشته باشد، زمين او به برادرانش تعّلق می گيرد       

من، خداوند به تو امر می کنم تا به           .  برادر هم نداشته باشد، پس زمينش به نزديکترين خويشاوندان او سپرده شود                 
 » .مردم اسرائيل بگويی که بايد اين قانون را رعايت کنند

 انتخاب يوشع به جانشينی موسی 
 ) ٨-١:٣١تثنيه (

١٣.  بر سر کوه عباريم برو و از آنجا سرزمينی را که به قوم اسرائيل داده ام، ببين                     «:  خداوند به موسی فرمود    ١٢

زيرا هر دوی شما هنگامی که قوم اسرائيل       ١٤.  پس از آن که آن را ديدی، تو نيز مانند برادرت هارون، خواهی مرد               
 من سرپيچی کرديد و شما نخواستيد قدرت مقّدس مرا             در مريبه عليه من شورش کردند، در بيابان صين از اوامر              

 .) مريبه چشمه ای است در قادش واقع در بيابان صين(» .در حضور قوم تصديق کنيد
ای خداوند، خدايی که سرچشمٔه حيات تمام بشر هستی، از تو استدعا «١٦: موسی به حضور خداوند عرض کرد ١٥

تا بتواند آنها را در همٔه امور هدايت کند،          ١٧ی اين قوم انتخاب کنی       می کنم که شخصی را به عنوان هادی و راهنما          
 » .از آنها مراقبت نمايد و قوم تو مانند گوسفندان بی شبان نماند

بعد او را   ١٩.  برو دست خود را بر يوشع، پسر نون که روح من در او قرار دارد، بگذار                «:  خداوند به او فرمود   ١٨
بعضی از اختيارات خود    ٢٠.  ببر و در حضور همگی به عنوان پيشوای قوم تعيين کن           پيش العازار کاهن و تمام قوم       

من .  او بايد برای گرفتن دستور از من پيش العازار برود           ٢١.  را به او بده تا تمام مردم اسرائيل از او اطاعت نمايند              
و به اين ترتيب، من آنها را هدايت        به وسيلٔه اوريم با العازار صحبت می کنم و العازار اوامر مرا به يوشع می رساند                

٢٣.  او يوشع را به حضور العازار کاهن و تمام قوم اسرائيل آورد            .  موسی طبق فرمان خداوند عمل کرد     ٢٢»  .می کنم

 . طبق فرمان خداوند، بر سر او دست گذاشت و او را به عنوان پيشوای قوم تعيين کرد

٢٨  
 مراسم قربانی روزانه 

 ) ٤٦-٣٨:٢٩خروج (
قربانی هايی که بر آتش به خداوند تقديم            :  که به قوم اسرائيل اين چنين دستور بدهد             ٢اوند به موسی فرمود        خد١

 . می کنيد، مرا خشنود می سازند، پس بايد در موقع معّين و مطابق دستور خداوند تقديم شوند
يک بّره را ٤. ی سوختنی تقديم شوداين قربانی بايد دو بّرٔه نر يک ساله و بی عيب باشد و هر روز به عنوان قربان٣

با هر کدام آنها، يک کيلو آرد مرغوب، مخلوط با يک ليتر روغن زيتون،              ٥.  در صبح و يکی را در شام قربانی کنند        
اين قربانی سوختنی است در کوه سينا تعيين شد تا هر روز به عنوان عطر                           ٦.  به عنوان هدئه آردی تقديم شود         

به عالوه، با بّره ای که در صبح قربانی می شود هدئه نوشيدنی هم بايد تقديم گردد و                     ٧.  دخوشبو به خداوند تقديم شو     
همچنين با بّرٔه قربانی شام نيز،      ٨.  آن عبارت است از يک ليتر شراب و بايد در قربانگاه در حضور من ريخته شود                 



 اعداد

 . د، برای خداوند دلپسند استبوی اين قربانی که بر آتش تقديم می شو. هدئه آردی و نوشيدنی تقديم گردد

 قربانی روز سبت 
همراه اين قربانی هدئه آردی نيز باشد که عبارت است            .  در روز سبت دو بّرٔه يک ساله و بی عيب قربانی شود             ٩
. دو کيلو آرد مخلوط با يک ليتر روغن زيتون و همچنين يک ليتر شراب به عنوان هدئه نوشيدنی، تقديم گردد                         :  از
 . نی بايد در هر سبت به عالؤه قربانی روزانه، با هدئه نوشيدنی آن تقديم شوداين قربا١٠

 قربانی ماه نو 
دو گاو جوان، يک     :  در روز اول هر ماه، بايد يک قربانی سوختنی به خداوند تقديم گردد که عبارت است از                      ١١

برای هر گاو سه کيلو، برای قوچ دو           همچنين  ١٢.  قوچ و هفت بّرٔه نر يک ساله که همه بايد سالم و بی عيب باشند                   
بوی اين قربانی که    .  و برای هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون به عنوان هدئه آردی، تقديم شود                    ١٣کيلو  

با هر گاو دو ليتر شراب، با قوچ يک و نيم ليتر و با هر بّره                 ١٤.  بر آتش تقديم می گردد، برای خداوند دلپسند می باشد       
به ١٥.  اين قربانی سوختنی است که بايد هر ماه در طول سال تقديم شود            .  ه عنوان هدئه نوشيدنی تقديم شود     يک ليتر ب  

جز قربانی سوختنی روزانه و هدئه نوشيدنی آن، يک ُبز نر هم، در روز اول هر ماه، به عنوان قربانی گناه تقديم                            
 . شود

 عيد نان فطير 
 ) ١٤-٥:٢٣الويان (

از روز پانزدهم برای هفت      ١٧.  ماه اول، مراسم فصح را به احترام نام خداوند برگزار کنيد              در روز چهاردهم     ١٦
روز اول عيد، روز     ١٨.  روز مراسم عيد را جشن بگيريد و در اين روزها، تنها نان بدون خميرمايه خورده شود                        

 يک ساله، که همه سالم و       در اين روز، دو گاو جوان، يک قوچ و هفت بّرٔه نر            ١٩.  عبادت است و کار ديگری نکنيد     
با ٢١با هر گاو سه کيلو، با قوچ دو کيلو،            ٢٠.  بی عيب باشند، به عنوان قربانی سوختنی بر آتش به خداوند تقديم شود              

يک ُبز نر هم، برای کّفارٔه گناهان       ٢٢.  هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون به عنوان هدئه آردی تقديم گردد              
در طول اين   ٢٤.  اين قربانی ها، عالوه بر قربانی هايی می باشند که هر روز صبح تقديم می شوند             ٢٣.  خود قربانی کنيد  

بوی .  هفت روز، به غيراز قربانی سوختنی روزانه و هدئه نوشيدنی آن، قربانی مخصوص فصح را نيز، تقديم کنيد                  
وز هفتم دوباره برای عبادت جمع شويد و         در ر ٢٥.  اين قربانی که بر آتش تقديم می شود، مورد پسند خداوند می باشد            

 . هيچ کار ديگری نکنيد

 عيد نوبر محصوالت 
 ) ٢٢-١٥:٢٣الويان (

در روز عيد نوبر محصوالت، که اولين محصول غّله را به خداوند تقديم می کنيد، همگی بايد برای عبادت                              ٢٦
، يک قوچ و هفت بّرٔه نر يک ساله را به           در اين روز، دو گاو جوان     ٢٧.  جمع شويد و به هيچ کار ديگری دست نزنيد        
همچنين با هر گاو سه     ٢٨.  بوی اين قربانی برای خداوند دلپسند می باشد      .  عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقديم کنيد       

برای ٣٠.  و با هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون، به عنوان هدئه آردی تقديم شود                 ٢٩کيلو، با قوچ دو کيلو      
اينها به  .  اين قربانی ها بايد با هدايای نوشيدنی آنها تقديم شوند           ٣١.  رٔه گناهان خود، يک ُبز نر را هم قربانی کنيد            کّفا

همٔه حيواناتی که قربانی می شوند، بايد       .  اضافه قربانی سوختنی روزانه می باشند که با هدئه آردی آن تقديم می گردد             
 . سالم و بی عيب باشند

٢٩  
 سال نو قربانی عيد 

 ) ٢٥-٢٣:٢٣الويان (
در اين روز شيپورها را      .  در روز اول ماه هفتم، همگی بايد برای عبادت جمع شويد و هيچ کار ديگری نکنيد                     ١

و يک گاو جوان، يک قوچ و هفت بّرٔه نر يک ساله، که همه سالم و بی عيب باشند، به عنوان قربانی                                    ٢بنوازيد  
و ٤با گاو سه کيلو، با قوچ دو کيلو         ٣.  اين قربانی مورد پسند خداوند واقع می شود      بوی  .  سوختنی به خداوند تقديم کنيد    

همچنين يک ُبز نر را برای         ٥.  با هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون، به عنوان هدئه آردی تقديم کنيد                         



 اعداد

آردی آن و به غيراز قربانی سوختنی اينها به عالوه قربانی سوختنی ماهانه با هدئه         ٦.  کّفارٔه گناهان خود قربانی کنيد    
بوی اين قربانی سوختنی،    .  روزانه با هدايای آردی و نوشيدنی آن است که مطابق مقّررات مربوطه تقديم می شوند                 

 . مورد پسند خداوند واقع می شود

 قربانی روز کّفاره 
 ) ٣٢-٢٦:٢٣الويان (

در اين  ٨.  گيريد و به هيچ کار ديگری دست نزنيد          در روز دهم ماه هفتم، باز برای عبادت جمع شويد، روزه ب                ٧
روز يک گاو جوان، يک قوچ و هفت بّرٔه نر يک ساله را، که همه سالم و بی عيب باشند، به عنوان قربانی                                             

همچنين با گاو سه کيلو،      ١٠-٩.  بوی اين قربانی مورد خشنودی خداوند واقع می شود         .  سوختنی، به خداوند تقديم کنيد     
يک ُبز نر را    ١١.  و و با هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون، به عنوان هدئه آردی تقديم کنيد                   با قوچ دو کيل   

اين قربانی بايد به عالؤه قربانی سوختنی روزانه، با هدايای آردی و                    .  هم، برای کّفاره گناهان خود قربانی کنيد          
 . نوشيدنی آن تقديم شود

 قربانی عيد خيمه ها 
 ) ٤٤-٣٣:٢٣الويان (

اين عيد را به     .  در روز پانزدهم ماه هفتم، يک بار ديگر برای عبادت، گرد هم آييد و هيچ کار ديگری نکنيد                         ١٢
در روز اول عيد، سيزده گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک                ١٣.  افتخار خداوند برای هفت روز جشن بگيريد       

. او از بوی اين قربانی خشنود می گردد.  به خداوند تقديم کنيدساله، که همگی سالم باشند، به عنوان قربانی سوختنی،
با هر گاو سه کيلو، با هر قوچ دو کيلو و با هر بّره يک کيلو آرد مخلوط با روغن زيتون، به عنوان هدئه                                      ١٥-١٤

ضافٔه قربانی  اينها بايد به ا     .  همچنين يک ُبز نر را هم، برای کّفارٔه گناهان خود قربانی کنيد                   ١٦.  آردی تقديم شود   
 . سوختنی روزانه، با هدايای آردی و نوشيدنی آن تقديم شوند

در روز دوم عيد، دوازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند،                              ١٧
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز، تقديم کنيد١٩-١٨. قربانی کنيد

عيد، يازده گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند،                            در روز سوم     ٢٠
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز، تقديم کنيد٢٢-٢١. قربانی کنيد

، در روز چهارم عيد، ده گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند                                 ٢٣
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز، تقديم کنيد٢٥-٢٤. قربانی کنيد

در روز پنجم عيد، ُنه گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند،                                       ٢٦
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز، تقديم کنيد٢٨-٢٧. قربانی کنيد

 ششم عيد، هشت گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند،                             در روز ٢٩
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز تقديم کنيد٣١-٣٠. قربانی کنيد

ند، در روز هفتم عيد، هفت گاو جوان، دو قوچ و چهارده بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باش                                ٣٢
 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را نيز، تقديم کنيد٣٤-٣٣. قربانی کنيد

در اين روز يک گاو جوان، يک        ٣٦.  در روز هشتم، برای عبادت جمع شويد و به هيچ کار ديگری دست نزنيد                ٣٥
بوی اين  .  ديم کنيد قوچ و هفت بّرٔه نر يک ساله را که همگی سالم و بی عيب باشند، به عنوان قربانی سوختنی تق                             

 . همراه آنها هدايای مربوط به روز اول را تقديم کنيد٣٨-٣٧. قربانی مورد خشنودی خداوند واقع می شود
قربانی سوختنی، هدايای آردی، نوشيدنی و قربانی سالمتی، که بايد در                        :  اينها مقّرراتی هستند مربوط به         ٣٩

 . راز قربانی های نذری و قربانی های داوطلبانه می باشنداينها به غي. روزهای مخصوص به خداوند تقديم کنيد
 . موسی همٔه اين فرامين را که خداوند به او داد، به اّطالع مردم رساند٤٠

٣٠  
 مقّررات مربوط به نذر 

وقتی کسی برای خداوند نذر کند و يا تعّهدی نمايد،           ٢:  موسی اين دستورات را به رهبران طايفه های اسرائيل داد         ١
 .  تواند پيمان خود را بشکند و بايد به قولی که داده است، وفا کندنمی
بايد به پيمانی که    ٥-٤هرگاه دختری که هنوز، در خانٔه پدر خود می باشد، برای خداوند نذر کند و يا تعّهدی نمايد،                   ٣
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ست که نذر خود را     در اين صورت مجبور ني    .  مگر اينکه وقتی پدرش بشنود، او را باز دارد         .  کرده است، وفا نمايد   
اگر پدرش در روزی که از نذری او باخبر          .  ادا نمايد و خداوند او را می بخشد، چونکه پدرش او را بازداشته است               

 . شود چيزی نگويد، آنگاه دختر بايد نذر خود را ادا نمايد
 نذر او آگاه شود و در         و بعد   ًا شوهرش از    ٧اگر زنی پيش از ازدواج نذر کرده و يا نسنجيده تعّهدی کرده باشد                    ٦

اّما اگر شوهرش او را از نذر و يا            ٨.  همان روزی که شنيد، به زن چيزی نگويد، نذر او به گردنش باقی می ماند                   
قولی که داده است منع کند، آنگاه مجبور نيست که نذر خود را ادا نمايد و خداوند او را می بخشد، زيرا شوهرش با                           

 . نذر او مخالفت کرده است
 . ر زنی که بيوه است و يا طالق داده شده باشد، نذر کند و يا تعّهدی نمايد، بايد به پيمان خود وفا کنداگ٩
و شوهرش آگاه شود و چيزی نگويد، بايد           ١١هرگاه زنی  که شوهر کرده باشد و در خانٔه شوهر خود نذر کند                    ١٠

ولی اگر شوهرش از نذر او باخبر شود و          ١٢.  دهدنذر خود را ادا کند و هر تعّهدی که کرده است، بايد آن را انجام                    
مخالفت کند، در آن صورت نذر يا وعدٔه او باطل می شود و خداوند او را می بخشد، چرا که شوهرش با نذر او                                    

اّما اگر شوهرش   ١٤.  بنابراين شوهر او حق دارد که با نذر يا تعّهد او موافقت و يا مخالفت کند                ١٣.  مخالفت کرده است  
اگر شوهرش در اول    ١٥.  که از نذر او باخبر شود و سکوت کند، آن وقت بايد به نذر و تعّهد خود وفا کند                    در روزی   

 . چيزی نگويد و بعدًا نذر او را باطل سازد، شوهرش مقّصر ادا نکردن نذر زن خود می باشد
زندگی می کند، يا زنی که      اينها دستوراتی است که خداوند در مورد ادای نذر يا تعّهد دختری که در خانٔه پدر                      ١٦

 . شوهر دارد، به موسی داد

٣١  
 جنگ با مديان 

 » .انتقام قوم اسرائيل را از مديان بگير و بعد از انجام اين کار خواهی مرد«٢: خداوند به موسی فرمود١
٤.  ز آنها بگيرند  عّده ای را مسّلح نماييد تا به جنگ مديان بروند و انتقام خداوند را ا               «:  آنگاه موسی به مردم گفت    ٣

 » .شما بايد از هر طايفه، يک هزار نفر را برای جنگ بفرستيد
پس آنها از هر طايفه، يک هزار نفر را که تعداد آنها به دوازده هزار نفر می رسيد برای جنگ آماده و مسّلح                                 ٥

 و شيپور برای نواختن     و موسی آنها را تحت فرماندهی فينحاس، پسر العازار کاهن، همراه با اشيای مقّدس              ٦ساختند  
ارتش اسرائيل طبق فرمان خداوند به موسی، بر مديان يورش بردند و همٔه                   ٧.  اعالم جنگ، به ميدان نبرد فرستاد       

. در ميان کشته شدگان پنج پادشاه مديان به نامهای اوی، راقم، صور، حور و رابع بودند                  ٨.  مردان مديان کشته شدند   
 . بلعام، پسر بعور را هم کشتند

شهرها و  ١٠.  گّله، رمه و دارايی آنها را تاراج کردند        .  مردم اسرائيل همٔه زنها و کودکان مديانی را اسير گرفتند           ٩
اسيران، غنايم جنگی و گّله و رمه آنها را نزد موسی، العازار و ساير قوم که             ١٢-١١.  اردوگاههای ايشان را آتش زدند    

 . ا اردو زده بودند، بردنددر دشت موآب، در کنار رود اردن مقابل شهر اريح

 بازگشت از جنگ 
موسی از رهبران    ١٤.  موسی، العازار کاهن و رهبران قوم به پيشواز ارتش اسرائيل در خارج اردوگاه رفتند                   ١٣

همين زنها بودند که به نصيحت بلعام گوش         ١٦چرا زنها را زنده گذاشتيد؟       «:  و از آنها پرسيد   ١٥نظامی خشمگين شد    
پس حاال تمام    ١٧.  ا در فغور، به بت پرستی تشويق کردند و در نتيجه، قوم خداوند دچار بال شد                         دادند و قوم ما ر       

بعد هر شخصی، که      ١٩.  اّما دختران باکره را برای خود زنده نگه داريد              ١٨.  پسران و زنهای شوهردار را بکشيد        
 بعد در روزهای سوم و هفتم،         .کسی را کشته و يا به جسدی دست زده باشد تا هفت روز در بيرون اردوگاه بماند                      

همچنين تمام لباسها و اشيايی را که از چرم يا موی ُبز و يا چوب ساخته شده                        ٢٠.  شما و اسيران شما طهارت کنيد       
 » .باشند، پاک کنيد

اينها دستوراتی است که خداوند به موسی          «:  العازار کاهن به ارتش اسرائيل که از جنگ برگشته بودند گفت               ٢١
ر چيزی که در آتش نمی سوزد، از قبيل طال، نقره، برنز، آهن، حلبی و سرب را بايد از آتش بگذرانيد و                 ه٢٣-٢٢:  داد

آنگاه .  در روز هفتم لباسهای خود را بشوييد        ٢٤.  هر چيز ديگری را که با آتش پاک نمی شود، بايد با آب پاک کنيد                   
 » .پاک می شويد و می توانيد به اردوگاه بازگرديد

 تقسيم غنايم 
تو و العازار با ساير رهبران قوم، همٔه غنايم جنگی را، چه انسان و چه حيوان،                   «:  خداوند به موسی فرمود   ٢٧-٢٥
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نصف آن را به سپاهيانی که به جنگ رفته اند و نيم                .  سپس آنها را به دو قسمت تقسيم کنيد          .  صورت برداری کنيد   
و، االغ، گوسفند و ُبز که سهم سربازان است، يک                   از همٔه اسيران و گا        ٢٨.  ديگرش را به مردم اسرائيل بدهيد          

اين سهم را به العازار کاهن بدهيد تا آن را به عنوان هدئه مخصوص، به خداوند تقديم                   ٢٩.  پانصدم سهم خداوند است   
 از سهمی که به بقّئه قوم می دهيد، دو درصد همٔه اسيران و گاو، االغ، گوسفند و ُبز را به الويانی که در                                ٣٠.  کند

 . موسی و العازار طبق دستورات خداوند عمل کردند٣١» .خيمٔه عبادت خدمت می کنند، بدهيد
ششصد و هفتاد و پنج     :  غنايم به دست آمده به جز آنچه که سربازان برای خود نگه داشتند، عبارت بودند از                  ٣٥-٣٢

٤٠-٣٦.  زار دختر باکره   رأس گوسفند، هفتاد و دو هزار رأس گاو، ششصد و ده هزار رأس االغ و سی و دو ه                                 

سيصد و سی و هفت هزار و پانصد رأس گوسفند                   :  نصفه ای که از تمام غنايم به سپاهيان داده شد، اينها بودند                    
هفتاد و دو رأس به معبد خداوند داده         (، سی و شش هزار رأس گاو         )ششصد و هفتاد و پنج رأس به خداوند داده شد          (
سی و دو   (و شانزده هزار دختر     )   يک رأس به معبد خداوند داده شد        شصت و (، سی هزار و پانصد رأس االغ         )شد

 . موسی طبق امر خداوند، همٔه سهم خداوند را به العازار داد٤١). دختر به معبد خداوند داده شد
سيصد و سی و هفت هزار و پانصد رأس          :  سهم بقّئه قوم اسرائيل مساوی با سهم سپاهيان و از اين قرار بود             ٤٦-٤٢

طبق امر خداوند    ٤٧.  ، سی و شش هزار رأس گاو، سی هزار و پانصد رأس االغ و شانزده هزار دختر                              گوسفند
 . موسی دو درصد اينها را به الويان داد

 هدايای سرکردگان نظامی 
حّتی يک  .  ما سربازانی را که تحت فرمان ما بودند، شمرديم          «:  گفتند٤٩آنگاه رهبران نظامی پيش موسی آمده         ٤٨

پس ما همٔه زيورهای طال، بازوبند، دستبند، انگشتر، گوشواره و گلوبند را                 ٥٠.  در جنگ کشته نشده اند    نفرشان هم   
٥١»  .که به غنيمت گرفته ايم، به حضور خداوند، به عنوان کّفاره تقديم می کنيم تا زندگی ما را از خطر حفظ فرمايد                      

وزن تمام آنها در حدود صد    ٥٢.  د، از آنها گرفتند   موسی و العازار، طالها را که به صورت زيورآالت ساخته شده بو           
بعد موسی و العازار،     ٥٤.)  سپاهيان غنايمی را که به دست آورده بودند، برای خود نگه داشتند                (٥٣.  و نود کيلو بود    

 . طالها را به خيمٔه عبادت بردند تا در حضور خداوند يادگار قوم اسرائيل باشند

٣٢  
 طايفه های شرق رود اردن 

 ) ٢٢-١٢:٣نيه تث(
طايفه های رئوبين و جاد که دارای گّله  های زيادی بودند، چون ديدند که سرزمين يعزير و جلعاد برای نگه داری                    ١

اين «٤-٣:  بنابراين پيش موسی، العازار کاهن و رهبران رفته، عرض کردند                ٢گّله های ايشان جای مناسبی است،          
زير، ِنمره، حشبون، اِلعاله، شبام، َنبو و بعون است و قوم                       سرزمينی که شامل شهرهای عطاروت، ديبون، يع             

بنابراين از شما خواهش می کنيم،     ٥.  اسرائيل به کمک خداوند آن را متصّرف شده، جای خوبی برای گّله های ماست              
 » .به جای سهم ما در آن طرف رود اردن، اين سرزمينها را به ما بدهيد

به چه جرأت ٧هيد که در همين جا بمانيد و ساير برادرانتان به جنگ بروند؟   آيا شما می خوا  «:  موسی به آنها گفت   ٦
می خواهيد قوم اسرائيل را از رفتن به سرزمين آن سوی رود اردن، که خداوند آن را به آنها داده است، دلسرد                                    

ند، همين کار را     پدران شما نيز هنگامی که آنها را از قادش برنيع فرستادم تا آن سرزمين را بررسی کن                      ٨بسازيد؟  
اّما وقتی به وادی اشکول رسيدند و آن سرزمين را ديدند، دوباره برگشتند و قوم اسرائيل را از رفتن به                              ٩.  کردند

در آن روز خشم خداوند افروخته شد و سوگند ياد کرد که همٔه کسانی که از مصر خارج                       ١١-١٠.  آنجا دلسرد ساختند  
چ يک به سرزمينی که وعدٔه آن را به ابراهيم، اسحاق و يعقوب داده بود،                     شدند و بيست ساله و مسن تر هستند، هي          

از آن جمله، تنها کاليب، پسر يفنه و يوشع،          ١٢.  وارد نخواهند شد، زيرا آنها از خداوند را دل و جان پيروی نکردند               
شد و آنها را مّدت چهل       پس خشم خداوند بر قوم اسرائيل برافروخته          ١٣.  پسر نون بودند که به خداوند وفادار ماندند         

حاال شما  ١٤.  سال در بيابان سرگردان ساخت تا اينکه همٔه آنهايی که در مقابل خداوند گناه کرده بودند، هالک شدند                     
اگر شما  ١٥.  نسل گناهکار، جای نياکان خود را گرفته ايد و می خواهيد که شّدت خشم خداوند را بر سر قوم بياوريد                       

وی نکنيد، او دوباره اين قوم را در بيابان ترک می کند و آن وقت خود شما مسئول تباهی                     باز هم از امر خداوند پير      
 » .آنها خواهيد بود

ابتدا به ما اجازه بدهيد که در اينجا برای گّله های خود طويله و برای اطفال خود شهرها                                «:  پس آنها گفتند    ١٦
به آن سوی رود اردن می رويم تا آنها را به مقصد                   آنگاه ما مسّلح می شويم و پيشاپيش برادران خود                ١٧بسازيم،  
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تا ١٨.  اّما خانوادٔه ما بايد در شهرهای مستحکمی که خواهيم ساخت، بمانند تا از خطر دشمن در امان باشند                   .  برسانيم
ما در آن سوی رود اردن، زمين              ١٩.  تمام قوم اسرائيل زمين خود را به دست نياورند، ما باز نخواهيم گشت                           

 » .يم، زيرا ما سهم خود را در اينجا، يعنی شرق رود اردن گرفته ايمنمی خواه
٢١.  اگر به راستی می خواهيد اين کار را بکنيد، پس در حضور خداوند برای جنگ آماده شويد                    «:  موسی گفت ٢٠

ه آن  بعد از آن ک     ٢٢.  تمام مردان جنگی شما از رود اردن عبور کنند تا که خداوند همٔه دشمنان را پراکنده سازد                            
سرزمين را در حضور خداوند متصّرف شديد، می توانيد بازگرديد، زيرا وظيفٔه خود را در مقابل خداوند و قوم                              

اّما اگر به وعدٔه     ٢٣.  اسرائيل انجام داده ايد و آن وقت زمينهای شرق رود اردن را، از جانب خداوند مالک می شويد                    
حاال برويد و برای    ٢٤.  ی شويد و به خاطر گناه خود، جزا می بينيد       خود وفا نکنيد، در برابر خداوند گناهکار شمرده م         

 » .کودکان خود، شهرها و برای گّله های خود، طويله بسازيد، اّما به آنچه که گفتيد بايد عمل کنيد
کودکان، زنان، رمه و گّله ما در              ٢٦.  ما از امر تو پيروی می کنيم           «:  مردم جاد و رئوبين به موسی گفتند             ٢٥

ما همه آماده هستيم تا در زير فرمان خداوند به جنگ برويم، ما از رود اردن خواهيم                        ٢٧.   جلعاد می مانند  شهرهای
 » .گذشت و خواهيم جنگيد، همان طور که تو دستور دادی

اگر مردان  «٢٩:  سپس موسی به العازار کاهن، يوشع پسر نون و رهبران طايفه های اسرائيل دستور داده گفت                   ٢٨
د و رئوبين آماده شدند و همراه شما به آن طرف رود اردن برای خداوند به جنگ رفتند، آن وقت پس                         طايفه های جا 

اّما اگر با شما نرفتند، در آن            ٣٠.  از آن که آن سرزمين را تصّرف کردند، بايد سرزمين جلعاد را به آنها بدهيد                          
 » .صورت از سرزمين کنعان سهمی به آنها داده شود

به فرمان او ما از رود اردن            ٣٢.  ما از امر خداوند پيروی می کنيم         «:  جاد و رئوبين گفتند     مردان طايفه های    ٣١
خواهيم گذشت و به سرزمين کنعان داخل می شويم و می جنگيم، اّما زمينهای اين طرف رود اردن بايد به ما تعّلق                            

 » .گيرند
 و همٔه شهرها و حومٔه آنها را برای             موسی تمامی سرزمينهای سيحون، پادشاه اموريها و عوج پادشاه باشان              ٣٣

مردان طايفٔه جاد شهرهای ديبون،        ٣٦-٣٤.  طايفه های جاد و رئوبين و نصف طايفٔه منسی پسر يوسف تعيين کرد                     
همٔه اين شهرها دارای . عطاروت، عروعير، عطروت شوفان، يعزير، ُيجبهه، بيت نمره و بيت هاران را آباد کردند    

مردم طايفٔه رئوبين شهرهای حشبون، اليعاله، قيريتايم، َنبو و بعل معون            ٣٨-٣٧.  ندها بودند ديوار و طويله برای گوسف    
 . و سبمه را ساختند) اسرائيلی ها نام اين شهرها را که تصرف کرده بودند، عوض کردند(

ريان بودند  خاندان ماخير، از طايفٔه منسی به جلعاد رفتند و آن شهر را متصّرف شدند و ساکنان آن را که امو                         ٣٩
٤١.  پس موسی شهر جلعاد را به خاندان ماخير داد و آنها در آنجا سکونت اختيار کردند                       ٤٠.  از آنجا بيرون راندند    

شخص ٤٢.  يائير که از طايفٔه منسی بود روستاهای اطراف جلعاد را اشغال کرد و آن ناحيه را حووت يائير ناميد                            
 . جا را متصّرف شد و آن را به نام خود، يعنی نوبح ناميدديگری به نام نوبح به شهر قنات حمله کرد و آن

٣٣  
 مراحل سفر از مصر تا موآب 

٢.  اين است مراحل سفر بنی اسرائيل از روزی که به رهبری موسی و هارون از سرزمين مصر خارج شدند                         ١

 . موسی طبق فرمان خداوند چگونگی و مراحل سفر آنها را نوشت
ول، يعنی يک روز بعد از فصح از شهر رعمسيس در مصر با سرفرازی خارج                        آنها در روز پانزدهم ماه ا        ٣

به اين ترتيب     .  درحالی که مصريان پسران ارشد خود را، که شب قبل خداوند کشته بود، دفن می کردند                          ٤شدند،   
 . خداوند نشان داد که از خدايان مصر نيرومندتر است

بعد به ايتام که در کنار      ٦.  وت آمدند و در آنجا اردو زدند       پس مردم اسرائيل از رعمسيس حرکت کردند و به سکّ          ٥
از آنجا کوچ کرده، رهسپار فم الحيروت شدند که در شرق بعل صفون واقع بود و در دامنٔه کوه                    ٧.  بيابان است رفتند  

 عبور  سپس فم الحيروت را به عزم بيابان ايتام ترک کردند و از دريای سرخ             ٨.  مجدل، اردو های خود را برافراشتند    
از ٩.  پس از طی يک مسافت سه روزه، در بيابان ايتام به ماّره آمدند و در آنجا اردو زدند                       .  نموده، به آنجا رسيدند    

 . آنجا به ايليم رفتند چونکه آنجا دارای دوازده چشمه و هفتاد درخت خرما بود
١٢.   آمدند و در آنجا اردو زدند          و از آنجا به بيابان سين        ١١از ايليم حرکت کرده، به کنار دريای سرخ رفتند                ١٠

 . در رفيديم آب نوشيدنی پيدا نمی شد. و رفيديم بود١٤بعد الوش ١٣اردوگاه ديگرشان دفقه، 
. از رفيديم کوچ کردند و از آنجا به صحرای سينا و بعد به قيروت هتاوه، سپس به سوی حصيروت رفتند                           ٣٧-١٥

 : بقّئه مراحل سفرشان به اين ترتيب بود



 اعداد

 وت به رتمه، از حصير
 از رتمه به رمون فارص، 
 از رمون فارص به لبنه، 

 از لبنه به رسه، 
 از رسه به قهيالته، 

 از قهيالته به کوه شافر، 
 از کوه شافر به حراده، 
 از حراده به مقهيلوت، 
 از مقهيلوت به تاحت، 

 از تاحت به تارح، 
 از تارح به متقه، 

 از متقه به حشمونه، 
 مسيروت، از حشمونه به 

 از مسيروت به بنی يعقان، 
 از بنی يعقان به حورالجدجاد، 

 از حورالجدجاد به ُيطبات، 
 از يطبات به عبرونه، 

 از عبرونه به ِعصيون جابر، 
 از عصيون جابر به قادش در بيابان صين، 
 . از قادش به کوه هور در مرز سرزمين َادوم

ن فرمود که به باالی کوه هور برود و او در روز اول ماه پنجم سال                   در اينجا بود که خداوند به هارون کاه        ٣٩-٣٨
 . چهلم، بعد از آن که قوم اسرائيل از سرزمين مصر خارج شدند، در سن صد و بيست و سه سالگی وفات يافت

 . پادشاه عراد واقع در قسمت جنوب کنعان، از آمدن قوم اسرائيل باخبر شد٤٠
از صلمونه به فونون، بعد به اوبوت،        .  ور حرکت کرده، رهسپار صلمونه شدند      سپس قوم اسرائيل از کوه ه      ٤٩-٤١

، ديبون جاد، علمون دبالتايم و سپس در کوهستان عباريم، در نزديکی کوه َنبو، اردو                         )مرز موآب (عيی عباريم    
نار رود اردن از    و در آنجا در ک    .  باالخره به دشت موآب رسيدند که در کنار رود اردن، مقابل شهر اريحا بود             .  زدند

 . بيت يشيموت تا آبل دّرٔه اقاقيا، در دشت موآب اردو زدند

 راهنمايی قبل از عبور کنعان 
: اين دستورات را به موسی داد        ٥١در همين جا، يعنی در کنار رود اردن، مقابل شهر اريحا بود که خداوند                         ٥٠

همٔه ُبتهای  .  د تمام ساکنان آنجا را بيرون برانيد       باي٥٢وقتی از رود اردن عبور کرديد، به سرزمين کنعان رسيديد،             «
سرزمينشان را متصّرف   ٥٣.  سنگی و فلزی آنها را از بين ببريد و پرستشگاههای باالی تّپه های ايشان را ويران کنيد               

زمين آنجا را بين طايفه های         ٥٤.  شويد و در آنجا سکونت اختيار نماييد، زيرا من آن سرزمين را به شما داده ام                            
٥٥.  به خاندان بزرگتر، زمين زيادتر و به خاندان کوچکتر، زمين کمتر داده شود                .  سرائيل به قيد قرعه تقسيم کنيد       ا

اگر شما ساکنان آنجا را نرانيد، کسانی که باقی بمانند، مثل خار در چشم شما و مانند تيغ در پهلويتان بوده، موجب                            
 » .استم با آنها رفتار کنم، با شما هم همان رفتار را می نمايمو من هم همان طوری  که می خو٥٦. آزارتان می شوند

٣٤  
 مرزهای سرزمين کنعان 

هنگامی که به سرزمين کنعان، که من آن        «:  که به قوم اسرائيل اين چنين دستور بدهد        ٢خداوند به موسی فرمود،      ١
وبی آن از بيابان صين در امتداد         قسمت جن ٣:  را به شما می دهم، داخل شديد، مرزهای شما از اين قرار خواهد بود                

به طرف جنوب از گردنه عقربها، به        ٤مرز جنوبی آن از دريای ُمرده در شرق شروع شده،             .  مرز َادوم خواهد بود   
از آنجا به طرف حصرادار و        .  دورترين نقطٔه مرز جنوبی، قادش برنيع می باشد         .  سوی بيابان صين ادامه می يابد      

 . در مرز مصر پيش رفته، به دريای مديترانه ختم می شودو از آنجا تا واديی ٥عصمون 
 . مرز غربی شما، سواحل دريای مديترانه می باشد«٦



 اعداد

و از آنجا تا گذرگاه حمات      ٨قسمت شمالی از دريای مديترانه شروع شده، به طرف مشرق تا کوه هور می رسد                «٧
 .  استو از صدد و زفرون عبور کرده، انتهای آن حصر عينان٩ادامه يافته 

بعد به طرف جنوب به ربله، در سمت شرقی ١١. مرز شرقی شما، از حصر عينان شروع شده تا شفام می رسد«١٠
از آنجا ادامه يافته، به طرف جنوب و بعد به جانب غرب ادامه داشته تا دورترين نقطٔه جنوبی                        .  عين ادامه می يابد  

 . ريای مرده ختم می شودسپس در امتداد رود اردن، به د١٢. درياچه جليل می رسد
 » .اين مرزهای چهارگانه شماست«
اين سرزمينی است که شما به قيد قرعه به دست می آوريد و طبق فرمان خداوند                 «:  موسی به قوم اسرائيل گفت    ١٣

سهم طايفه های رئوبين و جاد و نصف طايفٔه منسی در سمت شرقی رود اردن و ١٥-١٤.  بين ُنه و نيم طايفه تقسيم شود      
 » .ر مقابل شهر اريحا تعيين شده استد

 اشخاصی که مأمور تقسيمات زمين شدند 
و همچنين يک رهبر از هر طايفه تعيين شوند          ١٨العازار کاهن و يوشع، پسر نون        «١٧:  خداوند به موسی فرمود   ١٦

 : نامهای آنها به شرح زير می باشد٢٨-١٩» .تا زمين را بين طايفه های اسرائيل تقسيم کنند
  رهبره طايف

  کاليب، پسر يفنه،از طايفٔه يهودا، 
  شموئيل، پسر عميهود،از طايفٔه شمعون، 
  اليداد، پسر کسلون،از طايفٔه بنيامين، 

  ُبقی، پسر ُيجلی،از طايفٔه دان، 
  حنيئيل، پسر ايفود،از طايفٔه منسی، 
  قموئيل، پسر شفطان،از طايفٔه افرايم، 
  ر فرناک،اليصافان، پساز طايفٔه زبولون،
  فلطيئيل، پسر عزان،از طايفٔه يساکار، 

  اخيهود، پسر شلومی،از طايفٔه اشير، 
  .فدهئيل، پسر عميهوداز طايفٔه نفتالی، 

 
 . اينها نام کسانی بود که خداوند مأمور کرد تا بر کار تقسيمات زمين، بين طايفه های اسرائيل، نظارت کنند٢٩

٣٥  
 ان شهرهای تعيين شده برای الوي

به قوم اسرائيل امر کن که      «٢:  در دشت موآب، کنار رود اردن و در مقابل شهر اريحا، خداوند به موسی فرمود                ١
در آن شهرها زندگی کنند و چراگاهها برای          ٣.  از سهم خود شهرهايی را با چراگاههای اطرافشان به الويان بدهند              

ا از ديوارهای شهر، تا فاصله نيم کيلومتر در هر سمت                   چراگاهه٤.  استفاده رمه و گّله و ساير حيواناتشان باشند            
به اين ترتيب محوطه ای، مّربع شکل به وجود می آيد که هر ضلع آن معادل هزارمتر خواهد بود                 ٥.  امتداد داشته باشد  

از آن  .  چهل و هشت شهر با چراگاههای اطراف آنها، به الويان داده شود                ٧-٦.  و شهر در مرکز آن قرار می گيرد         
ان، شش شهر را به عنوان شهر پناهگاه به آنها بدهيد تا اگر کسی تصادفًا مرتکب قتل می شود، بتواند به آن پناه                            مي

تعداد شهرهايی  که هر طايفه به الويان می دهد، بايد متناسب با اندازٔه سرزمين آن طايفه باشد، يعنی                                        ٨.  ببرد
 » . شهرهای کمتری بدهندطايفه های بزرگتر، شهرهای بيشتر و طايفه های کوچکتر،

 شهرهای پناهگاه 
 ) ٩-١:٢٠؛ يوشع ١٣-١:١٩تثنيه (

شهرهايی را به   ١١وقتی از رود اردن عبور کرديد و وارد سرزمين کنعان شديد،                 «١٠:  خداوند به موسی فرمود    ٩
در آنجا از انتقام    تا او   ١٢عنوان پناهگاه تعيين کنيد که هرگاه کسی ناخواسته شخصی را کشته باشد، به آنجا فرار کند                 

زيرا شخص قاتل تا زمانی که در دادگاه جرمش ثابت نگردد، نبايد کشته                      .  جويی وابستگان مقتول در امان باشد         
اين شهرها نه   ١٥.  سه شهر در شرق رود اردن و سه شهر در سرزمين کنعان              ١٤.  شش شهر را انتخاب کنيد     ١٣.  شود

 به صورت موّقت يا دايمی در ميان شما سکونت دارند، پناهگاه                 تنها برای قوم اسرائيل، بلکه برای خارجيانی که          
 . باشند که اگر کسی تصادفًا مرتکب قتل شده باشد، به يکی از آن شهرها فرار کند



 اعداد

مّدعی ١٩.  اّما اگر کسی با يک تّكه آهن، سنگ و يا چوب، شخصی را بکشد، قاتل است و بايد کشته شود                          «١٨-١٦
 . بد، خودش بايد او را بکشدخون مقتول، وقتی قاتل را بيا

و يا از روی     ٢١هرگاه کسی از روی دشمنی شخصی را يا ُهل بدهد، يا با پرتاب کردن چيزی، او را بکشد                          «٢٠
 . دشمنی با مشت بزند و آن شخص بميرد، مّدعی خون مقتول وقتی با قاتل روبه رو شود، او را بکشد

يا با پرتاب چيزی بزند     .  اشد، مثًال کسی را بدون قصد ُهل بدهد       اّما اگر قتل تصادفی بوده و از روی دشمنی نب          «٢٢
و يا ناديده سنگی را بر او پرتاب کند و او را بکشد و بدون آن که با او دشمنی داشته باشد، يا بخواهد صدمه ای به                           ٢٣

ت مّدعی خون مقتول     در اينجا قوم بايد در مورد قتل خواسته يا ناخواسته، و اينکه آيا قاتل را به دس                       ٢٤او برساند،   
وقتی معلوم شود که قتل ناخواسته است، پس قوم بايد مّتهم را از دست مّدعی برهاند                   ٢٥.  بسپارند يانه، قضاوت کنند   

اگر ٢٦.  او تا هنگام مرگ کاهن اعظم وقت، در آنجا بماند               .  و به شهر پناهگاهی که فرار کرده بود، باز گردانند                
و وابستگان مقتول او را در خارج شهر بيابند و او را بکشند، اين عمل                      ٢٧شخص قاتل شهر پناهگاه را ترک کند           

زيرا آن شخص می بايست تا مرگ کاهن اعظم، در شهر پناهگاه می ماند و بعد از آن                  ٢٨انتقام، قتل شمرده نمی شود،     
 ايشان در هر کجا که       اين قوانين دايمی برای تمام قوم اسرائيل و نسلهای آيندهٔ            ٢٩.  به وطن و خانٔه خود بازمی گشت      

 . باشند، صادق است
اّما هيچ کس نبايد، به خاطر شهادت يک       .  هرکس مرتکب قتل شود به موجب شهادت چند شاهد بايد کشته شود              «٣٠

از شخصی که به    ٣٢.  کسی که قاتل شناخته شد، بايد کشته شود و خون بهای رهايی او پذيرفته نشود             ٣١.  نفر کشته شود  
ده است، پولی برای اينکه به او اجازه داده شود، پيش از مرگ کاهن اعظم به خانه خود                               شهر پناهگاه فرار کر     
قتل و خونريزی، زمين را آلوده          .  سرزمينی را که در آن سکونت داريد، آلوده نسازيد               ٣٣.  برگردد، گرفته نشود    

ونت داريد، ناپاک و آلوده      پس سرزمينی را که در آن سک       ٣٤.  می کند و بدون کشتن قاتل کّفارٔه ديگری پذيرفته نشود          
 » .نسازيد، زيرا من خداوند هستم و در بين قوم اسرائيل ساکن هستم

٣٦  
 ازدواج زنان وارث 

رهبران خاندانهای جلعاد پسر ماخير، نؤه منسی پسر يوسف، پيش موسی و رهبران اسرائيل آمده به موسی                              ١
ن قوم اسرائيل تقسيم کنی و سهم برادر ما، صلفحاد را به               خداوند به تو فرمود که زمين را به قيد قرعه بي             «٢:  گفتند

ولی اگر آنها با مردان طايفٔه ديگری ازدواج کنند، زمين آنها به همان طايفه انتقال می يابد و در                         ٣.  دخترانش بدهی 
ها فروخته  در سال پنجاهم، هنگامی که زمين    ٤.  نتيجه به دارايی آن طايفه اضافه می گردد و از زمين ما کاسته می شود             

 » .شد، به صاحبان اصلی آن بازگردانده می شود، اين زمينها را نمی توان به طايفٔه ما باز گرداند
٦.  مردان طايفٔه يوسف راست می گويند     «:  آنگاه موسی اين دستورات را از جانب خداوند به مردم اسرائيل داد                ٥

آنها اجازه بدهيد، با هر مردی که می خواهند،               به   :  آنچه خداوند در مورد دختران صلفحاد می فرمايد، اين است                
ميراث مردم اسرائيل نبايد از يک طايفه به طايفٔه ديگر            ٧.  ازدواج کنند، اّما اين مردان بايد از طايفٔه خودشان باشند           

 با  دخترانی که در طايفه های اسرائيل، وارث زمين هستند بايد فقط           ٨.  منتقل شود، و بايد به صورت اّوليه باقی بماند          
به اين ترتيب، زمين يک طايفه به طايفٔه             ٩.  مردان طايفٔه خودشان ازدواج کنند تا از زمين آن طايفه کاسته نشود                  

 » .ديگری منتقل نمی شود
پس دختران صلفحاد، يعنی محله، ترصه، حجله، ملکه و نوعه، فرمان خداوند را که به موسی داده بود بجا                      ١١-١٠

 . فٔه منسی پسر يوسف ازدواج کردند و ميراث آنها در طايفٔه خودشان باقی ماندآنها با مردان طاي١٢. آوردند
اين است احکام و مقّرراتی که خداوند، توسط موسی به قوم اسرائيل داد، هنگامی که قوم اسرائيل دردشت                                ١٣

 . موآب، کنار رود اردن و مقابل شهر اريحا بودند
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  کتاب تثنيه 
 معّرفی کتاب 

يه، کتاب سخنرانی های موسی برای بنی اسرائيل در سرزمين موآب می باشد، جايی که آنها پس از مّدتها                   کتاب تثن 
 . سفر در بيابان، سرانجام توّقف نمودند و آمادٔه ورود به کنعان شدند

 : بعضی از مسائل خيلی مهّمی که در اين کتاب به آن اشاره شده، عبارتند از
ذشته را دوباره بيان می کند و از مردم درخواست می کند که به خاطر داشته باشند                موسی وقايع عظيم چهل سال گ     -

 . خدا چگونه آنها را در بيابان رهبری نمود و نسبت به خدا وفادار و مطيع باشند
 موسی ده فرمان اّوليه را تکرار نموده و معنی فرمان اول را تأکيد می نمايد و از مردم می خواهد که فقط خدا را                         -

 . سپس او قوانين گوناگونی را که در ادارٔه امور زندگی آنها در کنعان الزم خواهد بود بازگو می کند. پرستش نمايند
 موسی معنی پيمان خدا با آنها را يادآوری می کند و از آنها دعوت می کند که تعّهد خود را نسبت به انجام آن                                   -

 . پيمان تجديد نمايند
بر قوم خدا منصوب می شود و موسی، پس از سراييدن يک سرود در تمجيِد وفاداری                  يوشع به عنوان دومين ره    -

 . خدا و برکت دادن طايفه های بنی اسرائيل، در موآب در شرق رود اردن وفات می کند
پس آنها بايد اين را به خاطر         .  موضوع اصلی کتاب اين است که خدا، بنی اسرائيل را نجات و برکت داده است                     

 .  را اطاعت نموده و دوست بدارند تا حيات داشته و از برکاِت پيوستٔه خدا بهره مند گردندداشته، خدا
:  می باشد و شامل کلماتی است که عيسی مسيح آن را بزرگترين حکم خواند                        ٦-٤:  ٦آيات برجستٔه اين کتاب        

 » .خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست بداريد«

 دی کتاب تقسيم بن
  ٤٩: ٤-١: ١سخنرانی اول موسی 
  ١٩:٢٦-١:٥سخنرانی دوم موسی 

  ٢٢: ١٠-١: ٥ احکام -الف
  ١٩: ٢٦-١: ١١ قوانين، مقّررات و هشدارها -ب

  ٦٨: ٢٨-١: ٢٧دستورات برای ورود به کنعان 
  ٢٠:٣٠-١: ٢٩تجديد پيمان 

  ٢٩: ٣٣ -١: ٣١سخنان آخر موسی 
  ١٢-١: ٣٤وفات موسی 

١  
 مه مقّد
) واقع در صحرای موآب     (اين سخنانی است که موسی به قوم اسرائيل، هنگامی که آنها در شرق رود اردن                           ١

از کوه سينا   ٢.  سوف، فاران، توفل، البان، حضيروت و دی ذهب       :  شهرهای اين ناحيه عبارت بودند از      .  بودند، گفت 
ماه يازدهم سال چهلم، موسی هرآنچه را که             در روز اول      ٣.  تا قادش برنيع از راه َادوم سفری يازده روزه است               

بعد از آن که او سيحون، پادشاه اموريان را که در حشبون حکومت                ٤.  خداوند فرمان داده بود، به بنی اسرائيل گفت        
در آن سوی رود اردن     ٥.  می کرد و عوج، پادشاه باشان را که در عشتاروت و ادرعی حکومت می کرد، شکست داد               

 . سی به شرح قوانين خداوند پرداختدر سرزمين موآب، مو
شما به قدر کافی در اين کوهستان         ':  وقتی ما در کوه سينا بوديم، خداوند خدای ما به ما چنين فرمود                «٦:  او گفت 

اردو را جمع کرده، حرکت نماييد و به سرزمين کوهستانی اموريان و نواحی آن يعنی دشت اردن،                  ٧.  توّقف کرده ايد 
حوالی سمت جنوب، سواحل مديترانه، سرزمين کنعان، لبنان و تا رود فرات برويد و همه را                     کوهستان ها، دشتها،   

چون اين سرزمينی    .  من اين سرزمين را در برابر شما نهاده  ام، وارد شويد و آن را تصّرف کنيد                       ٨.  تصّرف کنيد 
 ' .دٔه ايشان وعده داده بودماست که من، خداوند، به نياکان شما ابراهيم و اسحاق و يعقوب و تمامی نسلهای آين

 انتخاب قضات 
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خداوند تعداد شما را مثل       ١٠.  من به تنهايی نمی توانم مسئولّيت شما را تحّمل کنم             :  در آن روزها به شما گفتم        «٩
خداوند خدای نياکانتان، تعداد شما را هزار برابر افزايش دهد و طبق                     ١١.  ستارگان، آسمان بی شمار ساخته است       

١٣اّما چطور می توانم به تنهايی به تمام دعواها و منازعات شما رسيدگی کنم؟                          ١٢.  را برکت دهد    وعده اش شما     

. بنابراين از هر طايفه، چند مرد دانا، فهميده و باتجربه را انتخاب کنيد و من آنها را به رهبری شما تعيين می نمايم                          
 و باتجربٔه هر طايفه را که شما انتخاب کرديد،            آن وقت من آن اشخاص دانا      ١٥.  شما با پيشنهاد من موافقت کرديد      ١٤

 . مأمور ساختم تا به عنوان رهبر گروههای هزار، صد، پنجاه و ده نفری انجام وظيفه کنند
در آن موقع به رهبران امر کردم که در عين حال در امور قضايی هم به شما کمک کنند و دعواها و امور                               «١٦

شما بايد در ١٧. شند چه از بيگانه، از روی عدالت و بدون تبعيض داوری کنند           حقوقی مردم را چه از قوم خودشان با       
قضاوت بی طرف باشيد، به ضعيف و قوی يکسان گوش کنيد و از کسی نترسيد؛ زيرا داوری از طرف خداوند                               

 . اگر حل مسئله ای برای شما مشکل باشد آن را نزد من بياوريد و من به آن رسيدگی می کنم. است
 . مان وقت برای همٔه کارهايی که بايد انجام دهيد، دستوراتی صادر کردمدر ه«١٨

 ارسال جاسوسان از قادش برنيع 
 ) ٣٣-١:١٣اعداد (

طبق امر خداوند خدای خود، از کوه سينا حرکت کرديم و از بيابان وسيع و وحشتناک عبور نموده به                                        «١٩
به شما گفتم که خداوند خدای ما، اين سرزمين را به ما               ٢١-٢٠وقتی به قادش برنيع رسيديم       .  کوهستان اموريان رفتيم  

نترسيد و هراس به دل خود راه         .  حاال برويد و طبق فرمان خداوند خدای نياکانتان، آن را تصاحب کنيد               .  داده است 
 . ندهيد
بررسی کنند و   بياييد چند نفر را پيشتر به آنجا بفرستيم تا آن سرزمين را                  ':  آنگاه همه پيش من آمديد و گفتيد        «٢٢

 ' .بعد به ما خبر بدهند که از کدام طريق می توانيم به آن سرزمين داخل شويم و با چه شهرهايی روبه رو می شويم
آنها به راه افتادند    ٢٤.  من با پيشنهاد شما موافقت کردم و دوازده نفر، يعنی يک نفر از هر طايفه انتخاب نمودم                 «٢٣

آنها برگشتند و نمونه هايی از ميوه های آن ٢٥. کول رفتند و آنجا را بررسی کردند  و از کوهستان ها گذشته به وادی اش      
سرزمين را با خود آوردند و گزارش دادند، آن سرزمينی را که خداوند خدای ما، به ما داده است سرزمينی                                         

 . حاصلخيز است
در خيمه هايتان از يکديگر به         ٢٧.  اّما شما از ورود به آنجا امتناع نموده از فرمان خداوند سرکشی کرديد                        «٢٦

چون خداوند از ما نفرت داشت، ما را از سرزمين مصر بيرون آورد تا ما را به دست                        ':  شکايت پرداختيد و گفتيد    
چرا به آنجا برويم؟ برادران ما که به آنجا رفتند، با خبرهايی که آوردند، ما را                  ٢٨.  اموريان تسليم کند و از بين ببرد       

فتند که مردان آن سرزمين قويتر و قد بلندتر از ما هستند و ديوارهای شهرهايشان سر به فلک                            ترساندند؛ زيرا گ   
 ' .کشيده است و همچنين آنها آدمهای غول پيکری را که از فرزندان عناق هستند را هم در آنجا ديده اند

ما، راهنمای شماست و       خداوند خدای ش    ٣٠.  اّما من به شما گفتم که هراسان نباشيد و از آن مردم نترسيد                         «٢٩
همان طوری که قبًال در مصر و همچنين در اين بيابان در برابر چشمان شما جنگيد، حاال هم برای شما جنگ                                     

اّما ٣٢.  در بيابان ديديد که چگونه شما را در امنّيت به اينجا آورد؛ مانند پدری که فرزندش را حمل می کند                    ٣١.  می کند
شاپيش شما حرکت می کرد تا جای مناسبی برای اقامت شما پيدا کند، بازهم شما به                    با همٔه اينها و با وجودی که پي          

او در سراسر سفر، در شب       .  او قبل از شما حرکت کرد تا مکانی برای اردوی شما بيابد              ٣٣.  خداوند اعتماد نکرديد  
 . به وسيلٔه ستونی از آتش و در روز با ستونی از ابر، شما را راهنمايی فرمود

 نی اسرائيل را تنبيه می کند خداوند ب
 ) ٤٥-٢٠:١٤اعداد (

حّتی يک نفر هم از شما نسل            '٣٥:  وقتی خداوند شکايت شما را شنيد، خشمگين شد و قسم خورد و فرمود                      «٣٤
به غيراز کاليب پسر    ٣٦شرير، روی آن سرزمينی را که من وعدٔه مالکّيتش را به نياکان شما داده بودم، نخواهد ديد                     

٣٧'  .آن زمينی را که بررسی کرده است به او و فرزندانش می بخشم                    .   از من اطاعت کامل نمود         يفنه، که چون   

به جای تو،    ٣٨.  تو هم به آن سرزمين داخل نخواهی شد           ':  به خاطر شما، خداوند از من نيز خشمگين شد و فرمود               
چون او رهبری قوم اسرائيل     پس او را تشويق کن      .  يوشع پسر نون که معاون توست، قوم اسرائيل را هدايت می کند           

 ' .را در تصّرف آن سرزمين به عهده خواهد گرفت
فرزندان شما که هنوز بسيار جوان هستند و فرق خوب و بد را نمی دانند                       ':  سپس خداوند به همٔه ما فرمود        «٣٩

خواهم داد تا در    من سرزمين را به آنها      .  کودکانی که شما گفتيد اسير دشمنان می شوند      .  وارد آن سرزمين خواهند شد    
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 ' .اّما شما حاال برگرديد و از راهی که به طرف دريای سرخ می رود به بيابان برويد٤٠. آن ساکن شوند
پس '  .ما در برابر خداوند گناه کرده ايم، اّما اکنون می رويم و طبق فرمان خداوند می جنگيم                  ':  آنگاه شما گفتيد  «٤١

 . رديد که به آسانی می توانيد آن ناحئه کوهستانی را تسخير کنيدهمٔه شما برای جنگ آماده شديد و فکر می ک
خداوند به من فرمود که به شما بگويم که جنگ نکنيد؛ زيرا خداوند با شما نمی رود و دشمن، شما را شکست                         «٤٢

 در مقابل   شما از روی غرور،    .  من آنچه را که خداوند به من فرمود به شما گفتم، اّما شما توّجه نکرديد                   ٤٣.  می دهد
سپس اموريانی که ساکنان آنجا بودند، به مقابلٔه شما              ٤٤.  خداوند ايستادگی کرديد و برای جنگ به کوهستان رفتيد             

آنگاه شما برگشتيد و در حضور      ٤٥.  آمدند و مانند زنبور شما را دنبال کردند و شما را از َادوم تا ُحرما شکست دادند                 
 . ياد شما گوش ندادخداوند گريه کرديد، ولی خداوند به فر

 . بعد شما مّدت مديدی در قادش مانديد«٤٦

٢  
 سالهای آوارگی در بيابان 

سالهای زيادی در   .  آنگاه طبق امر خداوند بازگشتيم و از راهی که به طرف دريای سرخ می رود به بيابان رفتيم                       ١
 . نواحی َادوم سرگردان بوديم

 کافی در اين سرزمين کوهستانی سرگردان بوده ايد، حاال به طرف               به اندازهٔ ٣:  سپس خداوند به من فرمود که       «٢ 
شما بزودی از سرزمينی که به خويشاوندان شما يعنی پسران عيسو که              :  و به مردم فرمان بده و بگو       ٤.  شمال برويد 

 من حّتی   با آنها جنگ نکنيد، زيرا     ٥.  پس احتياط کنيد  .  در َادوم ساکنند خواهيد گذشت، ايشان از شما خواهند ترسيد            
در ٦.  يک وجب از زمين ايشان را به شما نخواهم داد، چون من تمام سرزمين کوهستانی َادوم را به عيسو داده ام                            

 . آنجا برای غذا و آبی که مصرف می کنيد، بايد پول بپردازيد
، مراقب شما   خداوند خدايتان، در تمام مّدت چهل سالی که در اين بيابان وسيع، سرگردان بوده ايد در هر قدم                        «٧

 . بوده از هر جهت به شما برکت داده است و به هيچ چيزی محتاج نبوده ايد
پس ما از سرحد َادوم که خويشاوندان ما، يعنی فرزندان عيسو در آن زندگی می کردند، عبور نموديم و بعد از                       «٨

خداوند ٩. وآب حرکت کرديمجاده ای که به طرف ايلت و عصيون جابر می رود گذشته رو به شمال به طرف بيابان م       
موجب آزار و اذّيت موآبيان که فرزندان لوط هستند، نشويد و با آنها جنگ نکنيد، زيرا من از زمين                     ':  به من فرمود  

 » '.آنها چيزی به شما نمی دهم، چونکه شهر عار را به آنها بخشيده ام
که مثل غولهای عناقی قدی بلند          ١١ن بودند    يکی از طايفه های غولها که قبًال در آنجا سکونت داشتند، ايميا                   (١٠
حوريان هم قبًال در      ١٢.  ايميان مانند عناقيان، اصًال از رفائيان بودند، اّما موآبيان آنها را ايمی می خواندند                    .  داشتند

َادوم زندگی می کردند، اّما فرزندان عيسو آنها را بيرون رانده همه را از بين بردند و سرزمين ايشان را اشغال                                 
 .) کردند، همان طوری که اسرائيل، سرزمين مردم کنعان را که خداوند به آنها داده بود، تصّرف کرد

از ترک قادش برنيع تا عبور از بيابان زارد، سی و هشت               ١٤.  بعد به امر خداوند از وادی زاَرد عبور کرديم          «١٣
دست خداوند  ١٥.  نگی ما از بين رفتند       همان طور که خداوند فرموده بود، در اين مّدت تمام مردان ج                 .  سال گذشت 

 . برضد آنها دراز بود تا اينکه همه را هالک کرد
امروز بايد از طريق عار از سرحد موآب        '١٨:  خداوند به من فرمود   ١٧بعد از آن که تمام مردان جنگی مردند،          «١٦

با آنها خودداری کنيد، زيرا      وقتی به سرحد عمونيان نزديک شديد، به آنها آزار نرسانيد و از جنگ                   ١٩.  عبور کنيد 
 » '.من سرزمين آنها را به شما نمی دهم، چونکه آنجا را به فرزندان لوط بخشيده ام

عمونيان ايشان را زمزميان     .  نام ديگر اين ناحيه رفائيم است، يعنی نام مردمی که در آنجا زندگی می کردند                    (٢٠
اّما خداوند ايشان را نابود کرد تا             .  ناقيان قد بلند بودند      رفائيان قومی بزرگ و قدرتمند و مانند ع              ٢١.  می خواندند

خداوند به فرزندان عيسو هم به همين ترتيب کمک            ٢٢.  عمونيان بر ايشان غلبه کرده در سرزمين آنان ساکن شوند             
ها در کرد و حوريان را که پيش از آنها در َادوم سکونت داشتند، از بين برد و فرزندان عيسو تا به امروز به جای آن         

ايشان عويان  .  سرزمين ساحل مديترانه نيز محل سکونت اهالی جزيرٔه کريت شده بود              ٢٣.  آن ناحيه زندگی می کنند    
 .) را نابود کرده بر سرزمين ايشان به سوی جنوب تا شهر غزه ساکن شدند

ون، پادشاه   از وادی ارنون عبور کنيد و باسيح            ':  پس از اينکه از سرزمين موآب گذشتيم، خداوند فرمود                 «٢٤
امروز وحشت را در دل مردم ايجاد می نمايم          ٢٥.  من او را با سرزمينش به دست شما تسليم می کنم           .  حشبون بجنگيد 

 ' .تا همه کس در همه جای دنيا از شما بترسند و وقتی نام شما را بشنوند به وحشت بيفتند

 شکست سيحون، پادشاه حشبون 



 تثنيه
 

 ) ٣٠-٢١:٢١اعداد (
ن قديموت، نمايندگان خود را پيش سيحون، پادشاه حشبون فرستادم و با اين پيام پيشنهاد صلح                  پس من از بيابا   «٢٦
اگر به ما اجازه بدهی که از سرزمينت عبور کنيم، ما تنها از شاهراه به سفر خود ادامه می دهيم و از آن                           '٢٧:  کردم

يزی که از شما می خواهيم اجازٔه عبور از         چ.  غذا و آب خود را از شما می خريم        ٢٨.  به چپ يا راست قدم نمی گذاريم     
فرزندان عيسو که در َادوم سکونت دارند و همينطور موآبيان که در عار زندگی می کنند به                  ٢٩.  خاک شماست و بس   

 ' .ما از طريق رود اردن به سرزمينی که خداوند به ما داده است، می رويم. ما اجازٔه عبور از سرزمين خود را دادند
خداوند او را سرسخت و لجوج ساخت تا ما او را شکست             .  حون، پادشاه حشبون به ما اجازٔه عبور نداد        اّما سي «٣٠

 . بدهيم و سرزمين او را تسخير کرده، در آن ساکن شويم که تا امروز نيز هستيم
برای من سيحون و سرزمين او را در برابر شما عاجز ساخته ام؛ پس برويد و                     ':  آنگاه خداوند به من فرمود      «٣١

خداوند خدای ما، او را     ٣٣وقتی سيحون با لشکر خود برای جنگ به ياهص آمد،             ٣٢'  .تصّرف آن دست به کار شويد      
بعد از آن که شهرهای او را تصّرف          ٣٤.  به دست ما تسليم کرد و ما او را همراه با فرزندان و تمام مردمش کشتيم                    

تنها گّله ها را به عنوان      ٣٥.  ديم و هيچ کسی را زنده نگذاشتيم      کرديم، همٔه مردان، زنان و کودکان را بکّلی از بين بر            
از عروعير که در کنار وادی      ٣٦.  غنيمت برای خود نگه داشتيم و شهرهايی را که تسخير کرده بوديم، غارت کرديم              

 ارنون است تا جلعاد، همٔه شهرها را و همچنين شهری را که در ميان دّره بود، تصّرف کرديم و هيچ شهری در                              
اّما به سرزمين عمونيان و       ٣٧.  برابر ما مقاومت نکرد؛ زيرا خداوند خدای ما، همه را در دستهای ما گذاشته بود                      

 . ناحيه وادی يبوق و شهرهای کوهستانی که خداوند ما را از رفتن به آنها منع کرده بود، نزديک نشديم

٣  
 شکست عوج پادشاه 

 ) ٣٥-٣١:٢١اعداد (
٢.  پادشاه باشان با تمام لشکر خود برای مقابله ما به ادرعی آمد                   .  شان حرکت کرديم   بعد از آن به طرف با         «١

با او همان رفتار . از او نترس، زيرا من او را همراه با تمام مردم و سرزمينش به تو سپرده ام': خداوند به من فرمود  
 ' .را بکن که با سيحون، پادشاه اموريان در حشبون کردی

ند خدای ما، عوج پادشاه باشان را هم با تمام مردم او به دست ما تسليم کرد و ما همه را                              به اين ترتيب خداو    «٣
هر شصت شهر، يعنی تمام نواحی ارجوب سرزمين باشان و تمام                 ٤.  کشتيم و حّتی يک نفر را هم زنده نگذاشتيم             

ازه های پشت بنددار و     اين شهرهای مستحکم با ديوارهای بلند و درو                ٥.  قلعه های نظامی آنها را تصّرف کرديم           
همه را مثل سرزمين باشان بکّلی نابود ساختيم و           ٦.  همچنين چندين روستای بدون ديوار نيز به تصّرف ما درآمدند            

 . اّما گّله ها و غنايمی را که به دست آورديم برای خود نگه داشتيم٧. تمام مردان و زنان و کودآان را هالک کرديم
مين دو پادشاه اموری را که در شرق رود اردن بود، يعنی از ناحيه وادی ارنون تا                    به اين ترتيب ما تمام سرز      «٨

ما تمام  ١٠.)  مردم صيدون کوه حرمون را سريون و اموريان آن را سنير می گفتند                  (٩.  کوه حرمون تصّرف کرديم    
 » . دست آورديمشهرهايی را که در آن جلگه واقع بودند همراه با سرزمين جلعاد و باشان تا سلخه و ادرعی به

عوج، آخرين پادشاه رفائيان بود تابوت او که از سنگ ساخته شده بود حدود چهار متر طول و دو متر عرض                      (١١
 .) اين تابوت هم اکنون نيز در شهر امونات در سرزمين رّباه می باشد. دارد

 طايفه های شرقی رود اردن 
 ) ٤٢-١:٣٢اعداد (

احب کرديم، آن را از عروعير که در کنار وادی ارنون است با نصف                       بعد از آن که اين سرزمين را تص            «١٢
بقّئه جلعاد و تمام سرزمين باشان را که عوج در           ١٣.  کوهستان جلعاد و شهرهای آن به طايفه  های رئوبين و جاد دادم           

 » .آن سلطنت می کرد به نصف طايفٔه منسی دادم
خانوادٔه يائير از طايفٔه منسی سراسر ناحيه ارجوب         ١٤.   نامندناحئه ارجوب در باشان را سرزمين رفائيان هم می         (

را تا حدود جشوريان و معکيان تصّرف کردند و آنجا را به نام خود، يعنی َحُووت يائير ناميدند که تا به امروز به                             
 .) همين نام خوانده می شود

سرحد ( ای را که از وادی يبوق در جلعاد          طايفه های رئوبين و جاد، منطقه    ١٦.  به خاندان ماخير، جلعاد را دادم     «١٥
سرزمين ايشان از غرب تا رود         ١٧.  شروع می شد و تا وسط وادی ارنون وسعت داشت، اشغال کردند                  )  عمونيان

 . اردن، از درياچه جليل تا شمال، از دريای ُمرده تا جنوب و در شرق تا کوه فسجه ادامه داشت



 تثنيه
 

پس تمام مردان مسّلح شما بايد پيشاپيش       .   سرزمين را به شما داده است      من به شما گفتم خداوند خدای شما، اين       «١٨
اّما زنان، کودکان و گّله ها را که می دانم تعداد آنها بسيار                ١٩.  قوم بروند و آنها را به آن طرف رود اردن برسانند                

لی خود را کمک کنيد تا       خويشاوندان اسرائي ٢٠.  زياد است، بايد در همين شهرهايی که خدا به شما داده است، بمانند               
آنگاه شما می توانيد به سرزمينی که به       .  بتوانند سرزمينی را که خداوند در غرب اردن به آنها داده است، اشغال کنند             

 . شما داده ام بازگرديد
م او با تما  .  تو با چشمان خود ديدی که خداوند خدايت با آن دو پادشاه چه کرد             ':  سپس به يوشع دستور داده گفتم     «٢١

از مردم آنجا نترسيد، زيرا خداوند خدايتان برای شما                ٢٢.  ممالک آن طرف رود اردن هم، همين کار را می کند                 
 ' .می جنگد

 به موسی اجازٔه ورود به کنعان داده نمی شود 
خداوندا، تو عظمت و قدرت دست خود را به اين بندٔه خود              '٢٤:  آنگاه من به حضور خداوند التماس کرده گفتم        «٢٣
حاال از تو تمّنا می کنم     ٢٥.  هيچ خدايی در آسمان و زمين نمی تواند آنچه را که تو در حق ما کردی، بکند                .  ان دادی نش

که به من اجازه بدهی تا به آن سوی رود اردن بروم و آن سرزمين حاصلخيز و کوهستان های مرغوب و لبنان را                            
 ' .ببينم
همين برای تو کافی ':  و به تقاضای من گوش نداد و به من فرموداّما خداوند به خاطر شما از من خشمگين بود      «٢٦
به باالی کوه فسجه برو و از آنجا به سمت مغرب، شمال، جنوب و مشرق                   ٢٧.  ديگر در اين بارٔه حرفی نزن      .  است

ولی يوشع را به     ٢٨.  آن سرزمين را از دور خواهی ديد، اّما از رود اردن هرگز عبور نخواهی کرد                      .  نظر بينداز 
جانشينی خود بگمار و او را تقويت و تشويق کن، زيرا او قوم اسرائيل را به آن طرف رود اردن هدايت خواهد                                 

 ' .کرد و آن سرزمين را که تو از باالی کوه مشاهده می کنی تسخير خواهد کرد
 » .بنابراين ما در دّرٔه مقابل بيت فغور مانديم«٢٩

٤  
 موسی مردم را به اطاعت تشويق می کند 

حاال ای قوم اسرائيل به قوانينی که به شما ياد می دهم به دّقت گوش بدهيد تا زنده                         «:  سپس موسی به قوم گفت      ١
شما ٢.  بمانيد و بتوانيد به سرزمينی که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است وارد شويد و آن را تصاحب کنيد                             

آنها کم کنيد، بلکه فقط همين احکامی را که از جانب خداوند                   نبايد به احکامی که به شما می دهم بيافزاييد و يا از                   
شما به چشم خود ديديد که خداوند چطور در بعل فغور تمام کسانی را که بت بعل را                     ٣.  خدايتان می باشد، بجا آوريد   
 . اّما چون شما به خداوند خدای خود، وفادار بوديد تا امروز زنده مانديد٤. پرستش کردند، از بين برد

هنگامی که سرزمين را تسخير کرديد از       .  طبق فرمان خداوند خدای خود، تمام قوانين او را به شما تعليم داده ام             «٥
اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنيد، پيش مردم در داشتن حکمت و بصيرت مشهور می شويد                     ٦.  آنها پيروی نماييد  

 ' .اين قوم بزرگ واقعًا دارای حکمت و بصيرت هستند': و چون مردم کشورهای ديگر اين قوانين را بشنوند، بگويند
زيرا کدام قومی، هرقدر هم بزرگ باشد، مثل ما خدايی دارد که هر وقتی که به حضور او دعا کنند، به آنها                              «٧

کدام مّلتی، هرقدر هم بزرگ باشد، قوانينی اين چنين عادالنه که                ٨نزديک باشد و دعايشان را فورًا قبول فرمايد؟             
ليکن احتياط کنيد و متوّجه باشيد، مبادا در طول زندگی خود چيزهايی را که با چشمان                   ٩روز به شما دادم، دارد؟       ام

آن روزی را به خاطر بياوريد که در کوه           ١٠.  خود ديده ايد فراموش کنيد؛ بلکه به فرزندان و نوه های خود ياد بدهيد                
مردم را در حضور من جمع کن تا کالم مرا بشنوند و                   ':  ودسينا در حضور خداوند ايستاده بوديد، او به من فرم               

 ' .بياموزند که تا زنده هستند به من احترام بگذارند و بتوانند فرزندان خود را تعليم بدهند
شما نزديک آمده در دامنه کوه ايستاديد درحالی که ابرهای سياه و غليظی کوه را پوشانيده بودند و شعله های                        «١١

آنگاه خداوند از ميان آتش با شما صحبت کرد و شما تنها آواز کالم او را                    ١٢.  سمان زبانه می کشيدند  آتش از آن به آ     
او پيمانی را که عبارت است از احکام ده گانٔه او، بر دو لوح سنگی نوشت و به شما                   ١٣.  شنيديد، اّما خودش را نديديد    

د تا آن قوانين را به شما تعليم بدهم که وقتی به سرزمينی              آنگاه خداوند به من امر فرمو     ١٤.  داد تا از آنها اطاعت کنيد     
 . که نزديک به تصّرف و اشغال آن هستيد، رسيديد از آنها پيروی نماييد

 نهی از بت پرستی 
در آن روزی که خداوند در کوه سينا از بين آتش با شما صحبت کرد، هيچ شکل و صورتی را نديديد، پس                              «١٥

خزنده يا  ١٨و چه به صورت حيوان يا پرنده،             ١٧ن بت به هر شکل، چه زن چه مرد،                 که با ساخت   ١٦احتياط کنيد    



 تثنيه
 

همچنين وقتی به آسمانها نگاه می کنيد و آفتاب، مهتاب و ستارگان را می بينيد،                         ١٩.  ماهی، خود را آلوده نسازيد        
خداوند ٢٠. جهان ساخته استخداوند خدايتان آنها را برای تمام اقوام      .  منحرف نشويد و آنها را سجده و پرستش نکنيد        

 . شما را از کورٔه آهن، يعنی از مصر بيرون آورد تا قوم خاص او باشيد، طوری که امروز هستيد
خداوند به خاطر شما از من خشمگين شد و قسم خورد که من از رود اردن عبور نمی کنم و در آن سرزمين                             «٢١

 همين جا بدون آن که به آن طرف رود اردن بروم،                        من در  ٢٢.  حاصلخيز که به شما داده است قدم نمی گذارم               
پس احتياط کنيد تا پيمانی را که           ٢٣.  می ميرم؛ اّما البّته شما برای تصّرف آن سرزمين حاصلخيز به آنجا می رويد                  

هيچ نوع ُبتی نسازيد، زيرا خداوند خدايتان، شما را از اين کار منع                     .  خداوند خدايتان، با شما بست، از ياد نبريد            
 . و بدانيد که او آتِش سوزنده و خدای غيور است٢٤رده است ک

حّتی اگر سالها در آن سرزمين زندگی کنيد و دارای فرزند و نوه شده باشيد، خود را با ساختن ُبتها آلوده                                   «٢٥
من امروز آسمان و زمين را عليه شما شاهد             ٢٦.  اين در نظر خداوند پليد است و او را خشمناک می سازد               .  نسازيد

در سرزمين آنسوی رود اردن که          .  می گيرم که اگر مرا اطاعت نکنيد، بزودی از روی زمين محو خواهيد شد                       
خداوند شما را در بين اقوام پراکنده می کند         ٢٧.  بزودی آن را تصّرف خواهيد کرد، مّدت زيادی زندگی نخواهيد کرد           

 سنگ و به دست بشر ساخته شده اند، خواهيد                در آنجا ُبتهايی را که از چوب و             ٢٨.  و تعداد شما را کم می سازد         
در آنجا به دنبال خداوند خواهيد گشت و         ٢٩.  پرستيد؛ ُبتهايی که نه می بينند، نه می شنوند، نه می خورند و نه می بويند             

هنگامی که شما در دشواری هستيد و همٔه اين         ٣٠.  اگر با تمام قلب خود به جستجوی او بپردازيد، او را خواهيد يافت              
. خداوند بخشنده است  ٣١.  وقايع رخ دهد، شما به سوی خداوند باز خواهيد گشت و از صدای او اطاعت خواهيد کرد                   

او شما را تنها نخواهد گذاشت و نابود نخواهد کرد و او پيمانی را که با نياکان شما بسته است، فراموش نخواهد                                 
 .  کرد
 زمانی را که خداوند انسان را بر روی زمين آفريد، جستجو                گذشته را، يعنی زمان قبل از توّلدتان را، حّتی           «٣٢
آيا ٣٣همٔه زمين را جستجو کنيد، آيا هرگز چنين امر عظيمی واقع شده يا کسی چيزی مانند اين شنيده است؟                           .  کنيد

 آيا هرگز خدايی کوشش کرده است تا برود       ٣٤قومی هرگز صدای خداوند را درميان آتش شنيده که هنوز زنده باشد؟             
و قومی را از ميان قومی ديگر برای خود برگزيند، همان گونه که خداوند خدای شما، اين کار را برای شما در                                   

او بال و جنگ آورد، نشانه ها و             .  مصر انجام داد؟ در برابر چشمان شما، او قدرت عظيم خود را به کار برد                            
 اين چيزها را به شما نشان داد تا بدانيد خداوند                خداوند٣٥.  شگفتی ها انجام داد و باعث اّتفاق حوادث وحشتناک شد            

او گذاشت تا صدای او را از آسمان بشنويد تا شما را تأديب             ٣٦.  خدای شماست و خدای ديگری به جز او وجود ندارد         
ا زيرا او نياکان شما ر    ٣٧.  کند و در زمين، آتِش عظيم خود را به شما نشان داد و شما کالم او را از ميان آتش شنيديد                    

و ٣٨.  دوست داشت و فرزندان ايشان را برگزيد و شما را در حضور خود و با قدرت عظيمش از مصر خارج کرد                        
اقوامی را که بزرگتر و نيرومندتر از شما بودند، بيرون راند تا شما را وارد کند و سرزمين آنها را به شما بدهد،                              

داوند خدای آسمانها و همچنين خدای روی زمين است          پس حاال بدانيد و فراموش نکنيد که خ        ٣٩.  چنانکه امروز است  
شما بايد از فرمانهای او که امروز به شما می دهم پيروی کنيد تا خود و       ٤٠.  و به غيراز او خدای ديگری وجود ندارد       

 » .فرزندان شما کامياب گرديد و برای هميشه در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما داده است، زندگی کنيد

  پناهگاه در شرق رود اردن شهرهای
تا اگر کسی مرتکب قتل ناخواستٔه شخصی شد که              ٤٢بعد موسی سه شهر را در شرق رود اردن تعيين کرد                   ٤١

باصر، در  :  اين شهرها عبارت بودند از    ٤٣.  دشمن او نبوده است، برای فرار از خطر مرگ به يکی از آنها پناه ببرد               
 . موت، در جلعاد برای طايفٔه جاد و جوالن، در باشان برای طايفٔه منسیهمواری بيابان برای طايفٔه رئوبين، را

 معّرفی قوانين خدا به قوم اسرائيل 
موسی اين احکام و قوانين را هنگامی که قوم از سرزمين مصر خارج شدند و در شرق دّرٔه اردن، مقابل بيت                        ٤٤

 که سيحون، پادشاه اموريان در آن سلطنت می کرد و            اين همان سرزمينی بود   ٤٦-٤٥.  فغور اقامت داشتند، به آنها داد      
قوم اسرائيل سرزمين   ٤٧.  موسی و قوم اسرائيل سيحون را با مردمش مغلوب ساختند           .  پايتخت آن، شهر حشبون بود    

سيحون و همچنين سرزمين عوج پادشاه باشان را که هر دو از پادشاهان اموری در شرق رود اردن بودند، اشغال                        
و ٤٩سرزمين از عروعير در کنار وادی ارنون تا کوه سريون که همان حرمون است امتداد داشت                          اين  ٤٨.  کردند

شامل تمام منطقٔه شرق رود اردن بود که از جنوب به دريای ُمرده و از مشرق به کوهپائه کوه فسجه منتهی                                         
 . می شود

٥  
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 ده فرمان 
 ) ١٧-١:٢٠خروج (

ای قوم اسرائيل به احکام و قوانينی که امروز به شما                 «:  آنها گفت موسی قوم اسرائيل را گرد هم آورد و به                ١
خداوند خدای ما، در کوه سينا پيمانی با شما           ٢.  آنها را بياموزيد و به دّقت از آنها پيروی کنيد            .  می دهم، گوش بدهيد  

خداوند در آن کوه از      ٤  .خداوند اين پيمان را با پدران ما نبست، بلکه با همٔه ما که امروز اينجا زنده هستيم                     ٣.  بست
در آن موقع من به عنوان واسطه بين خداوند و شما ايستاده بودم، زيرا شما                  ٥.  ميان آتش، با شما روبه رو حرف زد       

 . از آن آتش می ترسيديد و به باالی کوه نرفتيد
 . من خداوند خدای تو هستم که تو را از مصر و از بردگی آزاد کردم'٦: خداوند فرمود«
 .  ديگری را غيراز من پرستش نکنخدای'«٧
در مقابل هيچ   ٩.  هيچ مجسمه و يا تمثالی از آنچه باال در آسمان و يا پايين در زمين است، برای خودت مساز                       '«٨

هيچ رقيبی را تحّمل نمی کنم و انتقام گناه        .  بتی سجده مکن و آن را پرستش منما، زيرا من که خداوند خدای تو هستم                
اّما من محّبت پايدار خود را تا           ١٠نفرت کنند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می گيرم                  کسانی را که از من         

 . هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارند، نشان خواهم داد
نام مرا برای مقاصد شريرانه بر زبان مياور، زيرا من خداوند خدای شما، هرکس که نام مرا بيهوده بر زبان            '«١١

 .  خواهم کردبياورد، مجازات
شش روز  ١٣.  روز سبت را برگزار کن و آن را مقّدس بشمار، چونکه خداوند خدايت، به تو امر فرموده است                  '«١٢

در آن روز    .  ولی روز هفتم، روز استراحت و مخصوص خداوند است              ١٤.  کارکن و تمام کارهايت را انجام بده           
به ياد ١٥. نيزت، نه حيواناتت و نه غريبی که نزد توستنه خودت، نه فرزندانت، نه غالمت، نه ک .  هيچ کس کار نکند  

آور که در سرزمين مصر برده بودی و خداوند خدايت تو را با دستهای نيرومند خويش بيرون آورد، به اين دليل                             
 . خداوند خدايت به تو امر کرد تا روز سبت را نگه داری

اگر چنين کنی در سرزمينی که خداوند       .  مر می فرمايد پدر و مادر خود را احترام کن، چنانکه خداوند خدايت ا          '«١٦
 . خدايت به تو می بخشد، عمر طوالنی خواهی داشت

 . قتل نکن'«١٧
 . زنا نکن'«١٨
 . دزدی نکن'«١٩
 . بضد همسائه خود شهادت دروغ نده'«٢٠
 ' .شبه زنش، غالمش، کنيزش، گاوش، االغش و هرچيزی که مال همسايه ات باشد، طمع نداشته با'«٢١
خداوند اين احکام را در کوه سينا با آواز بلند از ميان آتش، ابر و تاريکی غليظ اعالم فرمود و چيز ديگری                            «٢٢

 . او آنها را بر دو لوح سنگی نوشت و به من داد. به آنها نيفزود

 ترس مردم 
 ) ٢١-١٨:٢٠خروج (

له ور بود ديديد، با سران طايفه های خود         چون شما صدای او را از تاريکی شنيديد و کوه را که در آتش شع                    «٢٣
خداوند خدای ما، جالل و عظمت خود را به ما نشان داد و ما صدای او را از ميان آتش                        ':  و گفتيد ٢٤پيش من آمديد    

اّما اگر بار ديگر صدای     ٢٥.  امروز فهميديم که ممکن است انسان زنده بماند، حّتی اگر خدا با او صحبت کند               .  شنيديم
زيرا تا به حال هيچ انسانی نتوانسته است که         ٢٦اين آتش هولناک ما را می سوزاند،       .  ا بشنويم حتمًا می ميريم   خداوند ر 

پس خودت برو و به همٔه سخنان خداوند خدای ما            ٢٧.  صدای خدای زنده را چنين که ما شنيديم، بشنود و زنده بماند              
آنگاه ما به اوامر خداوند گوش می دهيم و از          .   به ما بگو   بعد بيا و هر آنچه را که خداوند خدای ما فرمود            .  گوش بده 

 ' .آنها اطاعت می کنيم
من سخنانی را که اين مردم به تو            ':  خداوند سخنان شما را هنگامی که با من سخن می گفتيد، شنيد و فرمود                  «٢٨

دند و فرمانهای مرا بجا      کاش همواره چنين می انديشيدند و از من می ترسي          ٢٩.  هرآنچه گفتند نيکوست   .  گفتند، شنيدم 
حال برو و به آنها بگو که به چادرهای خود           ٣٠.  می آوردند تا همه چيز برای آنها و فرزندانشان تا ابد به نيکی بگذرد            

اّما تو همين جا در حضور من بمان و من تمام احکام، قوانين و دستورات خود را به تو می دهم تا تو                             ٣١.  بازگردند
 ' .آنها همه را در آن سرزمينی که به آنها می بخشم، بجا آورندبه آنها تعليم بدهی و 

طريق خداوند خدايتان را دنبال      ٣٣.  پس شما به دّقت از اوامر خداوند اطاعت کنيد و از آنها سرپيچی ننماييد                   «٣٢
 . کنيد تا در آن سرزمينی که به شما می دهم، زندگی طوالنی و آسود ه ای داشته باشيد
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٦  
 فرمان بزرگ 

اين است فرمانها، قوانين و احکامی که خداوند خدای شما، به من امر کرد که به شما بياموزم تا در سرزمينی                        «١
به اين ترتيب شما، فرزندان و نوادگانتان از خداوند خدای              ٢.  که به سويش می رويد و تصّرفش می کنيد، بجا آوريد           

پس ای اسرائيل ٣. پيروی کنيد تا عمر طوالنی داشته باشيدخود بترسيد و از قوانين او که من به شما می دهم، هميشه         
تا برای تو نيکو باشد تا در سرزمينی که غنی و حاصلخيز است، بسيار افزوده شوی    !  بشنو و در انجام آنها دّقت کن      

 . همان طور که خداوند خدای نياکانتان به شما قول داده است
شما بايد خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان               ٥.  خدای ما خداوند يکتاست   :  ای اسرائيل بشنو  «٤

آنها را با دّقت به فرزندانتان          ٧.  دستوراتی را که امروز به شما می دهم در قلب خود نگه داريد                     ٦.  دوست بداريد 
رٔه آنها سخن   بياموزيد و زمانی که در خانه و يا در راه هستيد، هنگام استراحت و هنگامی که بيدار می شويد، دربا                        

 . و بر سر در و دروازٔه خانه های خود بنويسيد٩آنها را بر دست و پيشانی خود ببنديد ٨. بگوييد

 از بی اطاعتی برحذر باشيد 
درست همانگونه که خداوند خدايتان به نياکان شما، ابراهيم، اسحاق و يعقوب وعده داد؛ او سرزمينی با                                 «١٠

خانه های آن مملو از چيزهای نيکو        ١١.  بخشيد که خودتان، آن را نساخته ايد       شهرهای بزرگ و غنی به شما خواهد           
خواهد بود که شما  آنها را تهيه نکرده ايد، چاههايی در آن خواهد بود که شما حفر نکرده ايد، تاکستانها و باغهای                                

تمام خوراک شما را فراهم      هنگامی که خداوند شما را به اين سرزمين بياورد،              .  زيتونی که شما آنها را نکاشته ايد       
از خداوند  ١٣.  احتياط کنيد، مبادا خدايی را که شما را از بردگی در مصر نجات داد، فراموش کنيد                      ١٢.  خواهد کرد 

به دنبال خدايان ديگر، خدايان مردمی که       ١٤.  خدای خود بترسيد و فقط او را خدمت نماييد و به نام او سوگند ياد کنيد                
زيرا خداوند خدايتان که در بين شما حضور دارد، خدايی غيور است، مبادا آتش                  ١٥ويد؛  در اطراف شما هستند، نر     

 . خشم او در برابر شما افروخته شود و شما را از روی زمين محو کند
شما بايد به دّقت از هر امر خداوند خدايتان    ١٧.  خداوند خدايتان را امتحان نکنيد، چنانکه در مسا او را آزموديد          «١٦

آنچه را که نيک و در نظر خداوند             ١٨.  نيد و احکام و دستورات او را که به شما داده است، بجا آوريد                       پيروی ک 
پسنديده است انجام دهيد تا زندگی خوب و آسوده داشته باشيد و به سرزمين خوبی که خداوند به اجدادتان وعده داده                        

 . داوند بيرون خواهيد راندو دشمنان خود را طبق وعدٔه خ١٩است، برويد و آن را تصّرف کنيد 
معنی قوانين، احکام و دستورات خداوند خدای ما که به شما داده                ':  در آينده وقتی فرزندانتان از شما بپرسند        «٢٠

ما در مصر بردٔه فرعون بوديم، اّما خداوند با دست توانای خود ما را از سرزمين                   ':  به آنها بگوييد  ٢١'  است چيست؟ 
ا چشمان خود ديديم که خداوند نشانه ها، شگفتی ها و بالهای وحشتناک بر مصر و فرعون                ما ب ٢٢.  مصر بيرون آورد  

سپس ٢٤.  ما را از آنجا بيرون آورد تا وارد سرزمينی کند که به نياکان ما وعده داده بود                 ٢٣.  و تمام افرادش نازل کرد    
بترسيم تا چنانکه که امروز می بينيد،        خداوند به ما امر فرمود که احکام او را بجا آوريم و از خداوند خدای خود                         

اگر ما تمام احکامی را که خداوند خدای ما به ما امر فرموده است به دّقت                ٢٥.  زندگی طوالنی و کاميابی داشته باشيم     
 ' .و با اطاعت کامل بجا آوريم، او از ما راضی می شود

٧  
 قوم برگزيدٔه خدا 

 ) ١٦-١١:٣٤خروج (
ان، شما را به سرزمينی که به آن وارد می شويد تا آن را تصاحب کنيد، بياورد و                               هنگامی که خداوند خدايت   «١

مّلتهايی چون ِحّتی ها، َجرجاشی ها، اموری ها، کنعانی ها، فِرزی ها، حوی ها و يبوسی ها را که از شما بزرگتر و                            
ست شما تسليم و مغلوب سازد،        و هنگامی که خداوند خدايتان آنها را به د          ٢نيرومندترند، از سر راه شما دور کند،           

با آنها ازدواج نکنيد و نگذاريد          ٣.  با آنها پيمان نبنديد و به آنها ترّحم نکنيد               .  شما بايد آنها را بکّلی از بين ببريد             
زيرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور می کنند تا خدايان آنها            ٤فرزندانتان با پسران و دختران ايشان ازدواج کنند،         

پس بايد  ٥.  آنگاه خشم خداوند عليه شما برافروخته خواهد شد و شما را به سرعت نابود خواهد کرد                 .  ستش کنند را پر 
قربانگاههايشان را ويران کنيد، ستونهای آنها را بشکنيد، شمايل الهٔه اشره را از بين ببريد                 :  با آنها چنين رفتار کنيد    
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 نزد خداوند يک قوم مقّدس هستيد و خداوند خدايتان شما را از بين               زيرا شما در  ٦.  و ُبتهای آنها را در آتش بسوزانيد      
 . تمام اقوام روی زمين برگزيد تا قوم خاص او باشيد

بلکه ٨خداوند شما را به خاطر جمعّيت زيادتان دوست نداشت و برنگزيد زيرا شما کوچکترين قومها بوديد؛                           «٧
که به اجدادتان خورده بود، وفا کرد تا شما را با دست نيرومند             به خاطر اين بود که شما را دوست داشت و به َقَسمی             

پس بايد بدانيد که خداوند خدای شما، خدای            ٩.  خود از اسارت و بندگی نجات بخشد و از دست فرعون، آزاد کند                    
خود و  او خدايی با وفاست که عهد و پيمان خود را نگاه می دارد و محّبت پايدار خود را به دوستداران                        .  يگانه است 

اّما آنهايی را که از او تنّفر دارند، بدون               ١٠.  آنهايی که از احکام او پيروی می کنند تا هزاران نسل نشان می دهد                   
پس از احکام، قوانين و دستورات او که همه را امروز به شما می دهم، به دّقت                           ١١.  درنگ مجازات خواهد کرد     

 . پيروی کنيد

 برکات اطاعت از خدا 
 ) ١٤-١:٢٨تثنيه (

اگر شما به اين احکام توّجه کنيد و از آنها به دّقت پيروی نماييد، خداوند خدايتان، محّبت پايدار خود را به شما     «١٢
او شما را دوست می دارد، ١٣. نشان می دهد و به پيمانی که از روی محّبت پايدار با اجداد شما بسته است، وفا می کند         

غّله، انگور، روغن، گّله و      .  او شما و زمينتان را بارور و پرثمر می کند            .  زايدبرکتتان می دهد و به تعدادتان می اف       
شما خوشبخت ترين  ١٤.  رمه تان را در سرزمينی که به نياکان شما وعده فرمود برکت می دهد و فراوان می سازد                         

د هرگونه مرض را از     خداون١٥.  مردم روی زمين می شويد و هيچ يک از شما و حّتی گّله هايتان هم نازا نخواهد بود                 
شما دور می کند و نمی گذارد به آن امراض هولناکی که در مصر ديده بوديد، دچار شويد؛ بلکه کسانی که دشمن شما                      

به .  شما بايد تمام اقوامی را که خداوند به دستتان تسليم می کند از بين ببريد                ١٦.  هستند به آن بيماريها مبتال می گردند      
 . ن ايشان را نپرستيد، چون در دام خطرناکی گرفتار می شويدآنها رحم نکنيد، خدايا

فقط . از آنها نترسيد١٨. شايد در دلتان بگوييد که اين قومها از ما بيشترند، چگونه می توانيم آنان را اخراج کنيم           «١٧
ه بر سر    بالهای وحشتناکی را ک    ١٩.  آنچه را که خداوند خدايتان در حق فرعون و مردم مصر کرد به خاطر آوريد                   

آنها آورد و نشانه ها و شگفتی هايی را که نشان داد، به چشم خود مشاهده کرديد و ديديد که چگونه دست توانای او                            
خداوند خدايتان همين رفتار را هم با کسانی می کند که شما از آنها                             .  شما را از سرزمين مصر بيرون آورد              

يی خواهد فرستاد تا دشمنانی را که فرار کرده اند و پنهان                       از اين گذشته خداوند خدايتان زنبورها           ٢٠.  می ترسيد
٢٢.  از آنها نترسيد، زيرا خداوند خدايتان که همراه شماست، خدای بزرگ و با هيبتی است                      ٢١.  شده اند، نابود کنند   

ابود کنيد،  شما نبايد آنها را يک  جا ن      .  خداوند خدای شما، اندک اندک اين مّلتها را از جلوی راه شما دور خواهد کرد                 
اّما خداوند خدايتان آنها را     ٢٣.  زيرا در آن صورت تعداد حيوانات وحشی فزونی می يابد و شما را تهديد خواهند کرد                

او پادشاهان آنها را به دست شما            ٢٤.  به دست شما تسليم می کند و به وحشت می اندازد تا که همگی نابود شوند                         
هيچ کس قادر نخواهد بود که در مقابل شما مقاومت کند            .  ر محو سازيد  می سپارد و شما نامشان را از صفحٔه روزگا        

به نقره و طاليی که اين ُبتها از آن ساخته                 .  ُبتهايشان را در آتش بسوزانيد       ٢٥.  و شما همٔه آنها را هالک می کنيد           
٢٦.  ن را مکروه می داند   شده اند، طمع نکنيد و آن را برای خود نگيريد چونکه به دام می افتيد، زيرا خداوند خدايتان آ                  

از ُبتها متنّفر و بيزار باشيد چون       .  چون همان لعنتی که بر آنهاست، بر شما خواهد بود          .  ُبتها را به خانٔه خود نياوريد     
 . لعنت خداوند بر آنهاست

٨  
 خداوند را از ياد نبريد 

 بمانيد و زياد شويد، و وارد زمينی که           تمام فرمانهايی را که امروز به شما داده ام، به دّقت انجام دهيد تا زنده                  «١
شما بايد به ياد داشته باشيد که خداوند چگونه شما          ٢.  خداوند به نياکان شما وعده داده بود، شويد و آن را تصّرف کنيد            

را در اين چهل سال در بيابان هدايت کرد تا شما را فروتن کند و شما را بيازمايد تا بداند در قلب شما چيست، آيا                                 
او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با َمّنا تعذيه کرد که نه                         ٣.  انهای او را بجا می آوريد يا نه        فرم

شما می شناختيد و نه نياکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نيست، بلکه به هر کلمه ای که خدا                         
به ياد داشته باشيد، همان طور که      ٥.  اره نشد و پاهای شما متوّرم نگشت       در اين چهل سال لباسهای شما پ       ٤.  می فرمايد

پس شما بايد از فرمانهای خداوند           ٦.  پدر، پسر خود را تأديب می کند، خداوند خدايتان نيز شما را تأديب می کند                        
ی می برد که    زيرا خداوند شما را به سرزمين حاصلخيز          ٧.  اطاعت کنيد و در راه او قدم برداريد و از او بترسيد                  
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سرزمينی که در آن گندم، جو، انگور،          ٨جويهای آب، چشمه ها و رودخانه ها از واديها و کوههای آن جاری است                   
و خوراک به فراوانی يافت می شود و در آنجا به هيچ چيزی محتاج نخواهيد                  ٩درختان انجير، انار و زيتون، عسل         

در آنجا بخوريد و سير  شويد و خداوند خدايتان     ١٠.   مس می باشد  در آن سرزمين و کوههايش ُپر از معادن آهن و         .  بود
 . را به خاطر اين سرزمين با برکتی که به شما بخشيده، شکر  کنيد

احکام، قوانين و دستورات او را که امروز به شما ابالغ              .  اّما احتياط کنيد که خداوند خدايتان را از ياد نبريد            «١١
و هنگامی که رمه،   ١٣بخوريد و سير شويد و برای سکونت خود خانه های زيبا بسازيد             در آنجا   ١٢.  می کنم، بجا آوريد  

نبايد مغرور شويد و خداوند خدايتان را که شما را از اسارت و بردگی                 ١٤گّله، نقره، طال و دارايی تان افزايش يابد،         
ک و بی علف که ُپر از          او شما را در بيابان بزرگ و وحشتناک و خش                ١٥.  در مصر بيرون آورد، فراموش کنيد         

در آن بيابان شما را با َمّنا که              ١٦.  از دل سنگ خارا به شما آب داد             .  مارهای سمی و کژدم بود، راهنمايی کرد           
هيچ گاه ١٧.  اجدادتان آن را نديده بودند، تغذيه کرد تا شما را فروتن سازد و بيازمايد و در آخر به شما برکت بدهد                             

خداوند خدايتان را هميشه به خاطر داشته باشيد،       ١٨'  .خود اين ثروت را به دست آورده  ايم      ما با نيرو و قدرت      ':  نگوييد
اّما اگر  ١٩.  زيرا اوست که به شما قدرت و ثروت عطا می کند تا وعد ه ای را که به نياکانتان داده بود، انجام دهد                                

 بپرستيد، من به شما اخطار می کنم که            خداوند خدايتان را فراموش کنيد و از خدايان ديگر پيروی کنيد و آنها را                     
مانند اقوامی که خداوند پيش روی شما نابود کرد، شما نيز نابود خواهيد شد؛ زيرا شما                    ٢٠.  هالکت شما حتمی است   

 . از صدای خداوند خدايتان پيروی نکرديد

٩  
 نتيجٔه نافرمانی از خداوند 

. ن عبور کنيد تا سرزمين آن طرف دريا را تصّرف کنيد             شما امروز بايد از رود ارد      !  ای قوم اسرائيل بشنويد    «١
٢.  مردمی که در آنجا زندگی می کنند بزرگتر و قويتر از شما هستند و شهرهای مستحکم و سر به فلک کشيده دارند                     

ق آنها مردمی قد بلند و قوی هستند، آنها غولند و شما شنيده ايد که می گويند کيست که بتواند در برابر فرزندان عنا                           
بدانيد امروز خداوند خدايتان پيش از شما مانند آتش سوزند ه ای به آنجا وارد می شود و آنها را نابود                        ٣.  مقاومت کند 

 . می کند و در مقابل شما تسليم می سازد تا شما طبق وعدٔه خداوند آنها را بيرون کنيد و به سرعت نابود سازيد
چون ما مردمی نيک هستيم، خداوند ما را به            ':   دور کرد، نگوييد    وقتی خداوند خدايتان آنها را از سر راهتان         «٤

٥.  بلکه به سبب شرارت ساکنان آنجا بود که خداوند آنها را از آنجا بيرون راند                   '  .اينجا آورد تا آن را تصّرف کنيم        

 اقوام  به خاطر عدالت و پاکی شما نيست که شما اين سرزمين را تصّرف خواهيد کرد، بلکه به دليل شرارت اين                             
است که خداوند آنها را از پيش شما بيرون می کند تا وعد ه ای را که خداوند به نياکان شما، يعنی ابراهيم، اسحاق و                           

باز می گويم که خداوند خدايتان به خاطر اينکه شما مردم نيكی هستيد، اين سرزمين              ٦.  يعقوب داده است، عملی سازد    
 . قوم سرکشی هستيدشما برعکس . حاصلخيز را به شما نمی دهد

از همان  .  به خاطر داشته باشيد و فراموش نکنيد که چطور آتِش خشم خداوند خدايتان را در بيابان برافروختيد                   «٧
٨.  روزی که شما از سرزمين مصر خارج شديد و به اين سرزمين آمديد، بارها در مقابل خداوند سرکشی کرده ايد                       

هنگامی که به باالی کوه    ٩.  ين ساختيد که می خواست شما را از بين ببرد          حّتی در کوه سينا هم او را به حّدی خشمگ            
رفتم تا لوح های سنگی، يعنی لوح های پيمانی را که خداوند با شما بست بگيرم، مّدت چهل شبانه روز گرسنه و تشنه                     

 آنها تمام سخنانی که     خداوند، دو لوح سنگی را که با انگشت خود نوشته شده بود، به من داد و بر                    ١٠.  در آنجا ماندم  
خداوند بعد از چهل شبانه روز، اين دو       ١١.  خداوند در روز اجتماع، در کوه از ميان آتش به شما گفته بود، نوشته بود               

 . لوح سنگی يعنی لوح های پيمان را به من داد
ر آوردی، همه   فورًا برخيز و پايين برو، زيرا آن مردمی را که از سرزمين مص                ':  بعد خداوند به من فرمود     «١٢

 ' .به سرعت از راهی که من به آنها نشان داده بودم، منحرف شده و برای خود ُبتی ساخته اند. فاسد شده اند
پس مرا بگذار که آنها را از بين ببرم و نامشان            ١٤.  اين قوم واقعًا مردمی سرکش هستند      ':  خداوند چنين فرمود  «١٣

 ' . قومی قويتر و بزرگتر از آنها به وجود می آورمآنگاه برای تو. را از صفحٔه روزگار محو کنم
آنگاه وقتی  ١٦.  درحالی که کوه شعله ور بود، من دو لوح پيمان خداوند را در دست داشتم و از کوه پايين آمدم                        «١٥

 بت گوساله ای را که ساخته بوديد ديدم، دانستم که شما به راستی در مقابل خداوند گناه ورزيده ايد و خيلی زود از                              
١٨.  من لوح هايی را که در دست داشتم در برابر چشمانتان بر زمين زده شکستم                ١٧.  احکام خداوند سرپيچی کرده ايد   

. نه نان خوردم و نه يک قطره آب نوشيدم            .  بار ديگر مّدت چهل شبانه روز در حضور خداوند رو به خاک افتادم                 
من می ترسيدم که خداوند از      ١٩.  ند را به خشم آورديد     زيرا به خاطر گناه شما و کارهای زشتی که کرده بوديد، خداو             
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خداوند چنان بر هارون هم خشمگين شد       ٢٠.  شّدت خشم، شما را نابود سازد، اّما خداوند بار ديگر دعايم را قبول کرد             
 بعد گوساله ای را که شما ساخته بوديد در آتش          ٢١.  که می خواست او را هالک کند، اّما من شفاعت او را نيز کردم                  

 . سوزاندم و آن را ُخرد کرده خوب ساييدم تا مانند غبار نرم شد و آن را در نهری که از کوه جاری بود ريختم
وقتی که خداوند در قادش برنيع به شما          ٢٣.  در تبعيره، َمّسا، قبروت و هتاوه هم خشم خداوند را برافروختيد                «٢٢
شما امر خداوند خدايتان را بجا نياورديد؛ به او           '  حب کنيد، به سرزمينی که به شما داده ام برويد و آن را تصا            ':  گفت

 . از روزی که شما را می شناسم، عليه خداوند سرکشی کرده ايد٢٤. اعتماد ننموده، و از او اطاعت نکرديد
و به  ٢٦چون خداوند می خواست شما را از بين ببرد، من مّدت چهل شبانه روز در حضور او به خاک افتادم                          «٢٥

ای خداوند، خدای من، اين مردم را که قوم تو هستند با قدرت عظيمت از مصر نجات                     ':  و دعا کردم و گفتم     درگاه ا 
زيرا ٢٨بندگانت ابراهيم، اسحاق و يعقوب را بياد آور و از سرکشی، شرارت و گناه اين مردم چشم بپوش،                     ٢٧.  دادی

ه وعده داده بود برساند و به خاطر اينکه از           چون خداوند نتوانست آنها را به سرزمينی ک         :  مردم مصر خواهند گفت    
اّما اين مردم، قوم تو هستند و تو آنها را با            ٢٩.  آنها نفرت داشت آنها را از اينجا بيرون برد تا در بيابان هالک شوند               

 ' .قدرت و بازوی توانايت به اينجا آوردی

١٠  
 موسی احکام ده گانه را دوباره دريافت می کند 

 ) ١٠-١:٣٤خروج (
لوح ها .  دو لوح سنگی ديگر مانند لوح های قبلی بتراش و يک صندوق چوبی بساز             ':  آنگاه خداوند به من فرمود    «١

من بر آنها همان احکامی را که بر لوح های قبلی نوشته بودم و تو ٢. را در صندوق بگذار و به باالی کوه نزد من بيا     
 ' . لوح را در صندوق بگذارآن وقت، تو آن دو. آنها را شکستی، دوباره می نويسم

پس من يک صندوق از چوب اقاقيا ساختم، دو لوح سنگی را هم مثل لوح های قبلی تراشيدم و آنها را برداشته                        «٣
خداوند همان احکام ده گانه را که وقتی همٔه شما در پايين کوه جمع شده بوديد از ميان آتش به                        ٤.  به باالی کوه رفتم    

آنگاه من از کوه پايين آمدم و طبق فرمان خداوند لوح ها را در صندوقی که ساخته                  ٥.   نوشت شما داد، دوباره بر آنها    
 » .بودم گذاشتم که تا امروز در آن قرار دارند

در آنجا هارون درگذشت و به خاک سپرده شد و پسرش           .  بعد قوم اسرائيل از بيروِت بنی يعقان به موسيره رفتند        (٦
از آنجا به سفر خود ادامه داده به جدجوده کوچ کردند و سپس به               ٧.  هانت گماشته شد  العازار، به جای او به خدمت ک      

در همان وقت بود که خداوند طايفه الوی را انتخاب               ٨.  ُيطبات، سرزمينی که دارای جويهای آب روان بود رفتند             
 نام او برکت بدهند که       کرد تا صندوق پيمان خداوند را حمل کنند و در حضور او بايستند و او را خدمت کنند و به                        

به اين دليل است که به الويان، مثل طايفه های ديگر سهمی در                       ٩.  تا به امروز همين وظايف را انجام می دهند              
 .) سرزمين داده نشد، چونکه خود خداوند ميراث آنها می باشد، همان طور که خداوند خدای شما به آنها گفت

باز هم خداوند دعايم را     .  اول مّدت چهل شبانه روز در باالی کوه ماندم       همانطور که پيشتر گفتم، من مثل دفعه         «١٠
برخيز به سفر خود ادامه بده و مردم را               ':  خداوند به من فرمود     ١١.  قبول فرمود و نخواست شما را از بين ببرد              

 ' .رهبری کن تا بروند و آن سرزمين را که به نياکانشان وعده داده بودم، تصاحب کنند

  از قوم اسرائيل توقع خداوند
از خداوند خدايتان بترسيد، طريق او را      :  پس حاال ای قوم اسرائيل، بايد بدانيد که خداوند از شما چه می خواهد            «١٢

و احکام او را که امروز به شما ابالغ می کنم و             ١٣.  دنبال کنيد، او را با تمام دل و جان دوست بداريد و خدمت کنيد                
با اين  ١٥.  آسمان و زمين و هرآنچه در آنهاست، به خداوند تعّلق دارد                 ١٤.  آوريدبرای خير و صالح شماست بجا           

وجود، محّبت خداوند به نياکان شما آن قدر بود که شما را به جای اقوام ديگر انتخاب کرد و شما هنوز قوم برگزيده                         
خدايان و خداونِد خداوندان     زيرا خداوند خدايتان، خدای       ١٧.  پس مطيع خداوند باشيد و سرسختی نکنيد         ١٦.  او هستيد 

او به داد يتيمان و         ١٨.  تبعيض را نمی پسندد و رشوه نمی گيرد          .  خدايی است با عظمت و توانا و با هيبت                .  است
شما هم به غريبان شفقت نشان      ١٩.  غريبان را دوست می دارد و برای آنها غذا و لباس تهّيه می کند            .  بيوه زنان می رسد 

به او توّکل   .  از خداوند خدايتان بترسيد و تنها او را بپرستيد        ٢٠.  رزمين مصر غريب بوديد   بدهيد، زيرا شما نيز در س     
او مائه افتخار شما و همان خدايی است که در برابر چشمانتان معجزات بزرگی ٢١. کنيد و فقط به نام او قسم بخوريد    

د، حاال خداوند خدايتان تعداد شما را به             هنگامی که اجداد شما به مصر رفتند، هفتاد نفر بودن              ٢٢.  به شما نشان داد     
 . اندازٔه ستارگان آسمان ساخته است



 تثنيه
 

١١  
 کارهای عظيم خداوند 

بياد داشته باشيد که شما     ٢.  اوامر، دستورات و قوانين او را هميشه بجا آوريد         .  خداوند خدايتان را دوست بداريد    «١
اين شما بوديد نه فرزندانتان، که از طرف خداوند             از روی تجربه تان معلوماتی در مورد خداوند حاصل کرديد و                

و معجزات او را مشاهده نموديد و ديديد که با فرعون و تمام مردم سرزمين                  ٣تأديب شديد و عظمت، قدرت، هيبت        
شما مشاهده کرديد که خداوند با ارتش مصر با اسبها و اّرابه های ايشان چه کرد و چگونه خداوند آب                       ٤.  او چه کرد  

رخ را هنگامی که آنها در تعقيب شما بودند بر سرشان ريخت و چگونه خداوند آنها را تا به امروز نابود                            دريای س 
وقتی داتان و ابيرام،     ٦.  شما می دانيد خداوند در بيابان برای شما چه کرد، قبل از اينکه شما به اينجا بياييد                        ٥.  کرد

هان باز کرد و در برابر چشمان تمام مردم اسرائيل آنها             پسران الياب، از طايفه رئوبين مرتکب گناه شدند، زمين د           
 . شما با چشمان خود کارهای عظيم خداوند را ديده ايد٧. را با خانواده، چادرها و مال و دارايی شان در خود فرو برد

 برکات سرزمين وعده 
 باشيد که سرزمينی را که       پس همٔه اين احکامی را که امروز به شما می دهم، بجا آوريد تا قدرت آن را داشته                     «٨

تا در سرزمينی که خداوند به نياکان شما وعده داده بود؛ به ايشان و                            ٩.  اکنون وارد آن می شويد، تصّرف کنيد          
اين سرزمينی که شما بزودی      ١٠.  فرزندانشان بدهد عمر طوالنی داشته باشيد، سرزمينی که غنی و حاصلخيز است              

.  آنجا آمده ايد نيست که در آن تخم می کاشتيد و با سختی آبياری می کرديد                وارد آن می شويد، مثل زمين مصر که از         
و خداوند خدايتان آن    ١٢بلکه اين سرزمين از کوهها و دشتهايی تشکيل شده است که با آِب باران سيراب می شود                      ١١

 . را پرورش می دهد و چشمان او هميشه و تمام سال متوّجه آن می باشد
می را که امروز به شما می دهم بجا آوريد، خداوند خدايتان را دوست بداريد و با تمام قلب                     اگر شما تمام احکا   «١٣

آنگاه باران را به زمينتان در بهار و پاييز می فرستد تا غّله، شراب و روغن فراوان                       ١٤و جان او را خدمت کنيد،          
 و برای خودتان هم غذای کافی می دهد که         چراگاهها را برای چريدن گّله هايتان سبز و خّرم می سازد        ١٥.  داشته باشيد 

احتياط کنيد مبادا فريب بخوريد و از خداوند روی برگردانيد و پيرو خدايان غير شويد و                       ١٦.  بخوريد و سير شويد    
خشم خداوند عليه شما برافروخته خواهد شد و او دِر آسمان را خواهد بست و بارانی نخواهد بود                    ١٧.  آنها را بپرستيد  
 . ولی نخواهد داد و شما بزودی در زمين خوبی که خداوند به شما داده است، نابود می شويدو زمين محص

پس اين سخنان را در دل و جان خود جای دهيد و آن را مانند نشانه ای بر دست و پيشانی خود، به عنوان                                   «١٨
 خواه در خانه باشيد، خواه در           هميشه دربارٔه آنها صحبت کنيد؛      .  و به فرزندان خود تعليم بدهيد        ١٩يادآوری ببنديد    

آنگاه ٢١.  آنها را بر دو طرف چهارچوب خانه ها و دروازه هايتان بنويسيد         ٢٠.  بيرون، خواه در بستر باشيد، خواه بيدار      
تا آسمان و زمين باقی است، شما و فرزندان شما در سرزمينی که خداوند به نياکان شما وعده داده است، زندگی                               

  .طوالنی خواهيد داشت
خداوند خدايتان را دوست بداريد، فرامين او را بجا           :  همٔه اين احکام را که به شما می دهم، به دّقت بجا آوريد              «٢٢

آنگاه خداوند همٔه اين اقوام را که بزرگتر و قويتر از شما هستند از سر راهتان                ٢٣.  آوريد و نسبت به او وفادار بمانيد      
هر جايی که کف پای شما بر آن گذارده شود از آن شما               ٢٤.  را تصّرف کنيد  بيرون می راند تا شما سرزمين های آنها        

قلمروتان از طرف جنوب تا بيابان، از طرف شمال تا لبنان، از طرف شرق تا رودخانٔه فرات و از                             .  خواهد بود 
داوند هيچ کس نمی تواند در برابر شما مقاومت کند، چون خ          ٢٥.  طرف غرب تا دريای مديترانه وسعت خواهد داشت         

خدايتان همان طور که قول داده است، هر کجا که برويد، ترس شما را در دل مردمی که با آنها روبه رو می شويد،                           
 . خواهد گذاشت

اگر از احکام خداوند     ٢٧.  من امروز به شما حق انتخاب می دهم که بين برکت و لعنت يکی را انتخاب کنيد                        «٢٦
اّما اگر از فرمانهای خداوند خدايتان پيروی نکنيد        ٢٨کنيد، برکت می بينيد؛    خدايتان که امروز به شما می دهم اطاعت        

و از راهی که امروز به شما فرمان دادم خارج شويد و به دنبال خدايان ديگری که نمی شناختيد برويد، لعنت خواهيد     
بر کوه جرزيم و لعنت      وقتی خداوند خدايتان شما را به آن سرزمينی که تصاحب می کنيد، برساند برکت را                    ٢٩.  شد

همان طور که می دانيد، اينها دو کوهی هستند در غرب رود اردن، يعنی در سرزمين              ٣٠.  را بر کوه عيبال اعالم کنيد     
وقتی از رود    ٣١.  بلوط موره هم در آنجا واقع است         .  کنعانيانی که در دشت اردن، در مقابل جلجال زندگی می کنند              

بايد ٣٢خداوند خدايتان به شما می دهد رسيديد و در آنجا سکونت اختيار کرديد،                اردن عبور کنيد و به سرزمينی که          
 . از تک تک احکامی که امروز به شما می دهم از دل و جان اطاعت نماييد



 تثنيه
 

١٢  
 جای معّين برای عبادت 

نين را تا زنده    وقتی به سرزمينی که خداوند خدای نياکانتان به شما داده است، وارد شديد، بايد اين احکام و قوا                    «١
شما بايد تمام عبادتگاه های مردمی را که سرزمين ايشان را اشغال می کنيد، از بين ببريد، چه                       ٢.  هستيد، بجا آوريد  

قربانگاهها را ويران کنيد، ستونهايشان را بشکنيد و            ٣.  در باالی کوهها و تّپه ها باشند و چه در زير درختان سبز                 
 بسوزانيد و ُبتهای ايشان را قطعه قطعه کنيد تا هرگز ديگر در آن مکانها ستايش                       نشانه های الهٔه اشره را در آتش        

 . نشوند
بلکه جايی را که      ٥شما نبايد خداوند خدايتان را به طوری که آنها خدايان خود را می پرستند، پرستش کنيد؛                           «٤

شما بايد به آنجا      .  گاه خود بسازيد   خداوند خدايتان خودش از بين طايفه های اسرائيل انتخاب می کند، آنجا را عبادت                  
قربانی سوختنی و ديگر قربانی های خود را با ده درصد دارايی خود، هدايای مخصوص، هدايای نذری،                       ٦.  برويد

آنجا در حضور خداوند خدايتان که شما را            ٧.  هدايای داوطلبانه، نخستزاده های گّله ها و رمه هايتان به آنجا بياوريد             
 .  و خانواده هايتان از دسترنج خود خواهيد خورد و لّذت خواهيد بردبرکت داده است، شما

زيرا هنوز  ٩شما نبايد مانند امروز رفتار کنيد که هرکس هرچه در نظر خودش درست است، انجام می دهد؛                        «٨
١٠.  شما وارد سرزمينی که خداوند به شما داده است نشده ايد؛ مکانی که می توانيد در آن با آرامش زندگی کنيد                                  

او شما را   .  هنگامی که از رود اردن عبور کنيد، خداوند اجازه می دهد آن سرزمين را تصّرف و در آنجا زندگی کنيد                  
خداوند يک مکان را انتخاب خواهد کرد تا او          ١١.  از همٔه دشمنان حفظ خواهد کرد و شما در آرامش خواهيد زيست             

به شما دستور داده ام، بياوريد، يعنی قربانی های سوختنی و بقّئه           در آنجا ستايش شود و در آنجا شما بايد هر آنچه را              
در آنجا در حضور خداوند،       ١٢.  قربانی ها، ده در صد دارايی و هدايای مخصوص که شما به خداوند وعده داده ايد                    

باشيد که  به خاطر داشته    .  همراه با فرزندان و خدمتکاران خود و الويانی که در ميان شما هستند، شادمان باشيد                         
بلکه شما  ١٤قربانی های سوختنی خود را در هر جا که دلتان بخواهد تقديم نکنيد،                   ١٣.  الويان زمينی از خود ندارند      

فقط آنجا می توانيد    .  بايد فقط در يک محل که خداوند در ميان يکی از طايفه های شما انتخاب می کند، قربانی کنيد                         
 . ی را که به شما فرمان داده ام، انجام دهيدقربانی سوختنی تقديم کنيد و کارهای ديگر

شما می توانيد هر    .  اّما شما آزاديد که حيوانات را ذبح کنيد و گوشت آنها را در هر کجا که هستيد، بخوريد                           «١٥
همٔه شما چه پاک يا ناپاک می توانيد از آن بخوريد، همان طور که                  .  تعدادی را که خداوند به شما می دهد، بخوريد           

١٧.  اّما شما نبايد خون آن را بخوريد، بلکه آن را مثل آب بر زمين بريزيد                       ١٦.  و و غزال را می خوريد      گوشت آه 

ده درصد غّله، شراب، روغن،          :  همچنين شما نبايد هيچ کدام از هدايا را در محلی که زندگی می کنيد بخوريد                            
شما ١٨.  دايای داوطلبانه و هدايای مخصوص    نخستزاده های گّله و رمه، چيزهايی را که برای خداوند نذر کرده ايد، ه             

و فرزندانتان به همراه خدمتگزاران و الويانی که در شهر شما زندگی می کنند، می توانيد از اين هدايا در حضور                           
خداوند خدايتان در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده، بخوريد و شما بايد در هر کاری که در حضور                           

مطمئن باشيد که الويان را تا زمانی که در سرزمين خود هستيد،                 ١٩.  جام می دهيد، شادمان باشيد    خداوند خدايتان ان   
 . فراموش نکنيد

هنگامی که خداوند خدايتان، مطابق وعدٔه خود مرزهای شما را گسترش دهد، هر وقت که بخواهيد می توانيد                      «٢٠
ه، از شما دور باشد؛ آنگاه آزاد هستيد که گّله يا             اگر مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيد        ٢١.  گوشت بخوريد 

رمه تان را که خداوند به شما داده است، همان طور که قبًال به شما گفتم، در هر جايی که دلتان بخواهد ذبح کنيد و                               
 همٔه شما چه پاک يا ناپاک، می توانيد از آن بخوريد، همان طور که گوشت آهو و غزال را                   ٢٢.  گوشت آن را بخوريد   

فقط مطمئن باشيد که گوشتی را که در آن خون هست نخوريد، زيرا حيات در خون است و شما نبايد                        ٢٣.  می خوريد
اگر چنين  ٢٥.  خون را برای غذا استفاده نکنيد، بلکه آن را مانند آب بر زمين بريزيد                 ٢٤.  حيات را با گوشت بخوريد     

ولی آنچه را که     ٢٦.  کار شما خداوند را خشنود می سازد        کنيد، با فرزندان خود در زندگی خير می بينيد، زيرا اين                 
 خواه هدايای نذری باشند خواه قربانی ها بايد همه را به مکانی که خداوند برای پرستش خود                     -وقف خداوند می کنيد     

ربانی هايی همچنين ق .  قربانی هايی را که بايد کامًال سوخته شوند، در قربانگاه خداوند تقديم کنيد            ٢٧.  برگزيده، بياوريد 
دّقت کنيد آنچه را به شما امر می کنم، اطاعت             ٢٨.  که گوشت آن را می خوريد و خون آن را بر قربانگاه می ريزيد                 

زيرا شما عمل درست و کاری که خداوند            .  کنيد و هميشه همه چيز برای شما و فرزندانتان به خير خواهد گذشت                  
 . خدايتان را خشنود می کند، انجام می دهيد

  پرستی بپرهيزيد از بت



 تثنيه
 

خداوند خدايتان مّلتهايی را که شما سرزمين آنها را تصّرف می کنيد و در آنجا زندگی می کنيد، نابود خواهد                         «٢٩
بعد از آن که خداوند آن مّلتها را نابود کرد، مطمئن باشيد که مراسم مذهبی آنها را انجام ندهيد؛ سعی                                ٣٠.  ساخت

٣١.  ن خود را پرستش می کنند تا شما هم به همان طريق خداوند را ستايش کنيد                       نکنيد که بدانيد آنها چگونه خدايا        

خداوند خدايتان را مانند خدايان ايشان پرستش نکنيد؛ زيرا در مراسم ستايش خدايان خودشان کارهای زشتی را که                     
 . تش قربانی می کنندآنها حّتی فرزندان خود را در قربانگاه در آ. خداوند شما از آن نفرت دارد، انجام می دهند

 . هر آنچه را که به شما فرمان داده ام، با دّقت انجام دهيد؛ نه چيزی به آن بيفزاييد و نه کم کنيد«٣٢

١٣  
و آن معجزه   ٢اگر در بين شما انبيا و يا تعبيرکنندگان خواب وجود داشته باشند که به شما وعدٔه معجز ه ای بدهند                   «١

به ٣'  بياييد که خدايان مردم ديگر را که شما هرگز نپرستيده ايد، پرستش کنيم،               ':  ويندهم تحّقق يابد، اگر آن وقت بگ        
خداوند خدايتان از ايشان استفاده می کند تا شما را آزمايش کند و ببيند که شما خداوند را                  .  حرفهای ايشان توّجه نکنيد   

وی کنيد، فقط از او بترسيد، احکام او را بجا             شما بايد تنها از خداوند خدايتان پير        ٤.  با تمام دل و جان دوست داريد        
آن انبيا و تعبيرکنندگان خواب که می گويند عليه خداوند، خدايی که شما             ٥.  آوريد، او را بپرستيد و به او وفادار باشيد        

چنين اشخاصی شرور هستند و ايشان، شما را از          .  را از بردگی در مصر نجات داد، سرکشی کنيد، بايد کشته شوند            
 . آنها بايد کشته شوند تا از اين فتنه رهايی يابيد. ی که خداوند فرمان داده است، دور می کنندراه
اگر کسی حّتی برادر، پسر، دختر، زن يا صميمی ترين دوستتان، در خفا شما را تشويق کند و بگويد که بياييد                        «٦

يا يکی از آنها شما را تشويق نمايد که   ٧رستيم  خدايان ديگر را که هم برای شما و هم برای اجدادتان بيگانه هستند، بپ             
شما نبايد  ٨خدايان مردمی را که در نزديکی شما زندگی می کنند يا خدايان اقوام سرزمينهای دوردست را بپرستيد،                      

او را بکشيد و دست     ٩.  به او رحم و شفقت نشان ندهيد و از او محافظت نکنيد            .  قبول کنيد و به حرف او گوش بدهيد        
او را سنگسار کنيد زيرا او می خواهد         ١٠.   اولين دستی باشد که او را سنگسار کند و بعد دستهای تمام قوم                  خودتان،

آنگاه همٔه مردم اسرائيل خواهند      ١١.  شما را از خداوند خدايتان که شما را از بردگی در مصر نجات داد، دور کند                      
 . هرگز  کسی دست به چنين شرارتی نخواهد زدشنيد که چه اّتفاقی افتاده است، آنها خواهند ترسيد و ديگر 

که ١٣وقتی در شهرهايی که خداوند خدايتان برای سکونت به شما می دهد ساکن شويد، ممکن است بشنويد                            «١٢
اشخاص فرومايه ای از قوم شما در شهر خود، مردم را گمراه کرده اند تا خدايانی را که شما هرگز پرستش                                          

اگر شما چنين شايعه ای شنيديد، با دّقت تحقيق کنيد و اگر حقيقت داشت که چنين کار                           ١٤.  نکرد ه ايد، پرستش کنند   
تمام دارايی مردم   ١٦.  آنگاه همٔه مردم شهر را بُکشيد و گّله های آن شهر را کامًال نابود کنيد              ١٥پليدی انجام شده است،     

زانيد و به عنوان قربانی به خداوند           آنجا را در ميدان شهر جمع کنيد، آنگاه شهر و هرآنچه در آن است را بسو                           
از آنچه که حرام شده برای        ١٧.  آن شهر بايد برای هميشه ويرانه بماند و هرگز بازسازی نشود              .  خدايتان تقديم کنيد  

آنگاه خداوند از شّدت خشم خود بازخواهد گشت و رحم و شفقت نشان خواهد داد و همان طور که به                      .  خود برنداريد 
به شرطی که از احکام خداوند خدايتان که امروز به شما                  ١٨د بود، به تعداد شما خواهد افزود،             نياکانتان وعده دا   

 . اعالم می کنم، پيروی نماييد و آنچه را که مورد پسند اوست، بجا آوريد

١٤  
 از سوگواری بپرهيزيد 

کنيد و موی جلوی سرتان شما فرزندان خداوند خدايتان هستيد و مثل ديگران در ماتم مردگان، خود را زخمی ن              «١
زيرا شما در نزد خداوند خدايتان مقّدس هستيد و او شما را از بين تمام ملل جهان برگزيد تا قوم خاص                      ٢را نتراشيد،   

 . او و متعّلق به او باشيد

 حيوانات حالل و حرام 
 ) ٤٧-١:١١الويان (

آهو، ٥گاو، گوسفند، ُبز،    :   توانيد بخوريد گوشت اين حيوانات را می    ٤.  شما نبايد گوشت حيوان حرام را بخوريد       «٣
اّما شتر،  ٧.  هر حيوانی را که شکافته ُسم باشد و نشخوار کند، می توانيد بخوريد               ٦.  غزال، گوزن و انواع ُبز کوهی       

گوشت خوک را با      ٨.  خرگوش و گورکن، اگر چه شکافته ُسم هستند و نشخوار می کنند، گوشت آنها حرام است                         
پس شما نه گوشت اين حيوان را بخوريد و نه به             .  م است ولی چون نشخوار نمی کند، نخوريد       وجودی که شکافته سُ   
 . الشٔه آن دست بزنيد
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و آنهايی را که    ١٠از حيواناتی که در آب زندگی می کنند، تنها آنهايی را که باله و فلس دارند، می توانيد بخوريد                   «٩
 . هستندآنها حرام . فاقد باله و فلس هستند نبايد بخوريد

عقاب، جغد، باز، شاهين، الشخور، کرکس،        :  به غيراز اينها   ١٨-١٢هر نوع پرندٔه پاک را می توانيد بخوريد،           «١١
 . کالغ، شترمرغ، مرغ دريايی، لک لک، مرغ ماهيخوار، مرغ سقا، ُهدُهد و خفاش

رات حالل را می توانيد        شما تمام حش    ٢٠.  تمام حشراتی که بال دارند، حرام هستند؛ آنها را نبايد بخوريد                       «١٩
 . بخوريد

آن را به مسافری که در شهر شما باشد بدهيد که                 .  حيوانی را که به مرگ طبيعی ُمرده باشد، نبايد بخوريد              «٢١
 . خودتان نخوريد، زيرا شما برای خداوند خدايتان مقّدس هستيد. بخورد و يا آن را به بيگانگان بفروشيد

 . رش نپزيدُبزغاله يا بّره را در شير ماد«

 قوانين ده در صد 
سپس به مکانی که خداوند خدايتان        ٢٣.  از تمام محصوالت زمينهای خود هرساله ده درصد را کنار بگذاريد               «٢٢

برای پرستش انتخاب کرده است برويد و در آنجا در حضور او ده درصد غّله، شراب، روغن زيتون و                                                 
. انجام دهيد تا بياموزيد که چگونه هميشه، به خداوند احترام بگذاريد            اين کار را    .  نخستزادگان گّله هايتان را بخوريد   

اگر معبد از خانٔه شما بسيار دور است و شما نمی توانيد ده درصد محصوالتی را که خداوند با آنها شما را برکت                         ٢٤
. تش خود برگزيده ببريد   آنگاه آنها را بفروشيد و پولش را به مکانی که خداوند برای پرس            ٢٥داده است، به آنجا ببريد؛      

در آنجا هرآنچه که می خواهيد بخريد، از جمله گاو، گوسفند، شراب و نوشيدنی تخمير شده و در حضور خداوند                       ٢٦
 . خدايتان شما و خانواده تان بخوريد و شادمانی کنيد

در پايان هر سه    ٢٨.  الويانی را که در بين شما زندگی می کنند، فراموش نکنيد؛ زيرا آنها صاحب ملک نيستند                «٢٧
اين غذا برای الويان است که زمينی ندارند و         ٢٩.  سال بايد ده درصد کّل محصوالت خود را در شهر خود جمع کنيد             

همچنين بيگانگان، يتيمان و بيوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند که بيايند، بخورند و سير شوند تا خداوند       
 .  دهدخدايتان به همٔه کارهای شما برکت

١٥  
 سال هفتم 

 ) ٧-١:٢٥الويان (
هرکسی که از همسائه اسرائيلی خود طلبی         ٢.  در پايان هر هفت سال، بايد وامهای بدهکاران خود را ببخشيد               «١

اگر يک نفر ٣. او نبايد وام خود را طلب کند، زيرا خود خداوند اين قرض را لغو کرده است         .  دارد، بايد آن را ببخشد    
قرض گرفته باشد، می توانيد قرض خود را پس بگيريد؛ اّما هرگاه کسی از قوم خودتان به شما                                بيگانه از شما      

 . مقروض باشد، نبايد آن را مطالبه کنيد
پس در بين شما هيچ کسی نبايد به چيزی محتاج باشد، چرا که خداوند خدايتان شما را در سرزمينی که به شما                         «٤

اگر از او اطاعت کنيد و دستورهايی        ٥.   نفر از مردم شما فقير نخواهد بود         داده است، برکت خواهد داد و حّتی يک         
شما به مّلتهای زيادی وام     .  خداوند شما را طبق وعده اش برکت خواهد داد        ٦را که امروز داده ام به دّقت انجام دهيد،           

واهيد کرد اّما آنها بر     شما بر مّلتهای زيادی حکومت خ     .  خواهيد داد ولی مجبور نخواهيد شد که از کسی قرض کنيد           
 . شما حکومت نخواهند کرد

اگر در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما می دهد، در يکی از شهرهايش، اسرائيلی نيازمندی باشد،                                      «٧
٩.  بلکه سخاوتمند باشيد و به اندازٔه نيازش به او وام بدهيد            ٨.  خودخواه نباشيد و از کمک کردن به او کوتاهی نکنيد           

اجازه ندهيد چنين فکر پليدی به      .  دن به او به خاطر نزديکی سالی که وامها بخشيده می شود خودداری نکنيد            از وام دا  
اگر شما از دادن وام خودداری کنيد، او عليه شما به درگاه خداوند ناله می کند و شما گناهکار                           .  ذهن شما راه يابد    

م دهيد و خداوند شما را در هر کاری برکت خواهد               با سخاوت و بدون خودخواهی به او وا          ١٠.  شناخته خواهيد شد  
 . هميشه افراد تنگدست و نيازمند اسرائيلی خواهند بود، پس من به شما فرمان می دهم با آنها سخاوتمند باشيد١١. داد

 رفتار با بردگان 
 ) ١١-١:٢١خروج (

. ل هفتم بايد او را آزاد کنيد        هرگاه يک برادر يا خواهر اسرائيلی را بخريد، پس از شش سال خدمت، در سا                   «١٢
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با سخاوت از برکاتی مانند گوسفند، غّالت و شراب،          ١٤.  هنگامی که او را آزاد می کنيد، او را دست خالی نفرستيد          ١٣
به ياد بياوريد که شما در مصر برده بوديد و خداوند خدايتان شما را آزاد                ١٥.  که خداوند به شما داده است به او بدهيد        

 . ن دليل است که به شما اين فرمانها را می دهمکرد و به همي
١٧اّما اگر او به شما بگويد که من نمی خواهم شما را ترک کنم، زيرا او شما و خانوادٔه شما را دوست دارد،                            «١٦

با .  آنگاه او را به َدم در ببريد و گوش او را با درفشی سوراخ کنيد و بعد از آن او برای هميشه بردٔه شما می باشد                                
هنگامی که برد ه ای را آزاد می کنيد، ناراحت نباشيد؛ زيرا مّدت شش سال برای              ١٨.  کنيزان خود نيز چنين رفتار کنيد      

اين کار را انجام دهيد و خداوند خدايتان شما را در                .  شما با نصف دستمزد يک کارگر استخدامی کار کرده است              
 . همٔه امور برکت خواهد داد

  نخستزادگان گاو و گوسفند
از اين گاوها کار نکشيد و پشم اين گوسفندان را               .  همٔه نخستزاده گان نر گاو و گوسفند را وقف خداوند کنيد              «١٩
شما می توانيد گوشت آنها را هر ساله با خانوادٔه خود در حضور خداوند خدايتان در مکانی که خداوند                             ٢٠.  نچينيد

وانات معيوب باشند، اگر کور و لنگ باشند يا هر عيب جّدی            اّما اگر اين حي   ٢١.  برای پرستش خود برگزيده، بخوريد    
همٔه شما می توانيد اين حيوانات را در         ٢٢.  ديگری داشته باشند، شما نبايد آنها را برای خداوند خدايتان قربانی کنيد                

 خون آنها را    اّما٢٣.  همان طور که گوشت آهو يا غزال، را می خوريد       .  خانه های خود بخوريد، چه پاک يا ناپاک باشيد       
 . نبايد بخوريد بلکه آن را مثل آب بر زمين بريزيد

١٦  
 عيد فصح 

 ) ٢٠-١:١٢خروج (
در ماه ابيب عيد فصح را به احترام خداوند خدايتان بجا آوريد، زيرا در همين ماه بود که خداوند خدايتان هنگام       «١

ه تان برای خداوند خدايتان در مکانی که         در عيد فصح از رمه و گلّ        ٢.  شب، شما را از سرزمين مصر بيرون آورد         
شما نبايد گوشت قربانی را با نانی که با خميرمايه پخته شده باشد             ٣.  خداوند برای پرستش خود برگزيده، قربانی کنيد      

اين نان، يادگار روزهای مشّقت بار شما در مصر و خاطرٔه روزی است که                .  هفت روز نان فطير بخوريد     .  بخوريد
برای مّدت هفت روز هيچ کس در سرزمين شما نبايد خميرمايه در خانه اش                ٤.  رزمين را ترک کرديد    با عجله آن س    

 . داشته باشد و گوشت حيوانی را که در عصر روز اول قربانی شده است، بايد در همان شب بخوريد
رای پرستش خود   در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما می دهد، قربانی فصح را فقط در مکانی که خدا ب                     «٦-٥

در هنگام غروب قربانی کنيد، زيرا در غروب بود که شما مصر را ترک                   .  برگزيده، انجام دهيد و نه جايی ديگر        
گوشت قربانی را در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده، بپزيد و بخوريد و صبح روز بعد به                          ٧.  کرديد

در روز هفتم همٔه شما برای پرستش خداوند            .   فطير بخوريد   مّدت شش روز بعد از آن نان          ٨.  خانٔه خود بازگرديد   
 . خدايتان جمع شويد و به هيچ کار دست نزنيد

 عيد نوبر محصوالت 
 ) ٢١-١٥:٢٣؛ الويان ٢٢:٣٤خروج (

عيد نوبر محصوالت را برگزار کنيد و هدايای داوطلبانه خود را به                     ١٠هفت هفته بعد از آغاز فصل درو،              «٩
همه با فرزندان، خدمتکاران،     ١١.  وند خدايتان به شما داده است، برای احترام به او تقديم کنيد                نسبت برکتی که خدا    

اين کار  .  الويان، بيگانگان، يتيمان و بيوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند، در حضور خداوند شادی کنيد                 
ن باشيد که از اين فرمانها پيروی می کنيد         مطمئ١٢.  را در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده، انجام دهيد            

 . و فراموش نکنيد شما در مصر برده بوديد

 عيد خيمه ها 
 ) ٤٣-٣٣:٢٣الويان (

. عيد خيمه ها را بعد از آن که خرمن خود را کوبيديد و آب انگورها را گرفتيد، برای هفت روز برگزار کنيد                        «١٣
بيگانگان، يتيمان و بيوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند،            اين عيد را با فرزندان، خدمتکاران، الويان،          ١٤

خداوند خدايتان را با برگزاری اين جشن به مّدت هفت روز در مکانی که خداوند برای پرستش                           ١٥.  برگزار کنيد 
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 . شادمان باشيد زيرا خداوند محصوالت و کار شما را برکت داده است. خود برگزيده، محترم بشماريد
 مردان شما سه بار در سال برای پرستش خداوند در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده، در                         همٔه«١٦

هريک ١٧.  هر مرد بايد هديه ای با خود بياورد      .  روزهای عيد فصح، عيد نوبر محصوالت، و عيد خيمه ها جمع شوند           
 . به اندازٔه توانايی و برکتی که خداوند به او داده است

 ان دولتی قضات و مأمور
برای هر يک از طايفه هايتان در شهرهايی که خداوند خدايتان به شما می دهد، قضات و مأموران را بگماريد                    «١٨

در داوری بی عدالتی نکنيد، طرفداری ننماييد و رشوه نگيريد؛ زيرا رشوه، حّتی             ١٩.  تا مردم را عادالنه داوری کنند      
از عدالت کامل پيروی کنيد     ٢٠.  شخاص راستگو را دروغگو می سازد    چشمان مردم دانا و صادق را کور می کند و ا          

 . تا در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما می دهد، زنده بمانيد و مالک آن شويد

 بت پرستی 
و نبايد هيچ ستون سنگی را   ٢٢شما نبايد ستون چوبی الهٔه اشره را در کنار قربانگاه خداوند خدايتان قرار دهيد               «٢١

 . خداوند خدايتان از آن نفرت دارد. رستش برپا کنيدبرای پ

١٧  
 . برای خداوند خدايتان گاو يا گوسفندی را که معيوب باشد، قربانی نکنيد؛ زيرا خداوند از اين کار بيزار است«١
اگر شنيديد که در يکی از شهرهای شما مردی يا زنی عليه خداوند مرتکب گناه شده است و پيمان او را                                       «٢

و خدايان ديگری را ستايش و خدمت می کند و يا خورشيد و ماه يا ستارگان را برخالف فرمان                               ٣ است،    شکسته
اگر چنين کار زشتی در         .  هنگامی که  چنين خبری را می شنويد، با دّقت آن را بررسی کنيد                    ٤خداوند می پرستد،     

اّما حکم  ٦.  ببريد و سنگسارش کنيد تا بميرد     آن وقت آن مرد يا زن گناهکار را به بيرون شهر              ٥اسرائيل اّتفاق افتاده    
اول شاهدان بايد برای    ٧.  شهادِت تنها يک نفر قابل قبول نيست       .  مرگ بايد با شهادت دو يا سه نفر شاهد صادر شود            

 . به اين ترتيب محيط شما از گناه و شرارت پاک می شود. کشتن او سنگها را پرتاب کنند و بعد ساير مردم

 ن حکم قضات و کاهنا
ممکن است که بعضی از دعاوی برای قضات محل قضاوتش بسيار دشوار باشد، مانند حق مالکّيت، صدمات                    «٨

در اين صورت به مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده،                 .  بدنی و يا تفاوت بين قتل خواسته يا ناخواسته             
آنها حکم صادر    ١٠.  ا ايشان قضاوت کنند    آنگاه دعوی خود را پيش کاهن و قاضی وقت ببريد و بگذاريد ت                  ٩.  برويد

حکم آنها را بپذيريد و دستورات ايشان را با            ١١.  خواهند کرد و شما بايد دقيقًا آنچه را به شما می گويند، انجام دهيد                 
به اين ترتيب   .  هرکس که جرأت کند که از قاضی يا کاهن سرپيچی کند، بايد کشته شود               ١٢.  همٔه جزئيات انجام دهيد   

آنگاه همه خواهند شنيد و خواهند ترسيد و ديگر کسی جرأت نخواهد                  ١٣.  شر را از اسرائيل پاک می کنيد        شما اين    
 . کرد که به اين گونه عمل نمايد

 قوانين مربوط به پادشاه 
بعد از اينکه سرزمينی را که خداوند به شما خواهد داد، تصّرف کرديد و در آن ساکن شديد، آنگاه شما                                      «١٤

مطمئن باشيد که پادشاهی را      ١٥.   مانند اقوام ديگری که اطراف شما هستند، به پادشاهی نياز داريد               خواهيد گفت که  
پادشاه ١٦.  او بايد از قوم شما باشد، بيگانه را برای پادشاهی انتخاب نکنيد            .  که انتخاب می کنيد، برگزيدٔه خداوند است     

يد مردم را به مصر بفرستد تا اسب بخرند، زيرا خداوند           نبايد تعداد زيادی اسب برای ارتش خود داشته باشد و او نبا           
پادشاه نبايد زنهای فراوانی داشته باشد، زيرا اين باعث می شود که از               ١٧.  گفته است که هرگز به مصر باز نگرديد         

ز هنگامی که او پادشاه شد، بايد نسخه ای ا           ١٨.  او نبايد برای خود نقره و طالی زياد جمع کند                .  خداوند دور بشود   
او بايد اين    ١٩.  قوانين خداوند و تعاليم او را از روی نسخٔه اصلی که توسط کاهنان نگهداری می شود داشته باشد                           

کتاب را در دسترس خود نگه دارد و در تمام طول عمرش از آن بخواند تا ياد بگيرد که چگونه خداوند را احترام                             
اين کار باعث می شود که فکر نکند از ديگر مردم اسرائيل                ٢٠.  بگذارد و از همٔه فرمانهای او با دّقت پيروی کند              

پس برای ساليان زيادی پادشاهی خواهد کرد و فرزندان او برای                 .  برتر است و از فرامين خداوند منحرف نشود           
 . نسلها بر اسرائيل حکومت خواهند کرد

١٨  
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 سهم کاهنان و الويان 
در عوض، زندگی آنها به وسيلٔه هدايا و              .  نخواهند داشت طايفه کاهنان الوی از زمين های اسرائيل سهمی              «١

آنها نبايد زمينی داشته باشند؛ زيرا امتياز کاهن خداوند بودن،          ٢.  قربانی هايی که به خداوند تقديم می شود، تأمين گردد       
 . سهم آنها می باشد، همان طور که خداوند وعده داده است

همچنين نوبر  ٤.  ، شانه، دو بناگوش و شکمبه را به کاهنان بدهيد                 هرگاه گاو يا گوسفندی را قربانی می کنيد           «٣
خداوند از ميان همٔه شما طايفٔه الوی را             ٥.  محصوالت، شراب، روغن زيتون و پشم گوسفندان را به آنها بدهيد                  

 . برگزيد تا برای هميشه کاهنان خدمتگزار او باشند
 تواند به مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده         هر فرد الوی از هر شهر سرزمين اسرائيل که باشد، می          «٦

به او  ٨.  و می تواند به عنوان کاهن خداوند خدای خود، خدمت کند، مانند ديگر الويان که آنجا خدمت می کنند                     ٧بيايد  
 . اردبايد به اندازٔه کاهنان ديگر سهم غذا برسد و می تواند هر آنچه را که خانوادٔه او برايش می فرستند، نگاه د

 اخطار عليه بت پرستی 
وقتی به سرزمينی که خداوند خدايتان به شما داده است، وارد شديد از آداب زشت مردمی که در آنجا هستند،                         «٩

از فالگيری، غيبگويی، رمالی و جادوگری          .  فرزندان خود را در آتش قربانگاه قربانی نکنيد            ١١-١٠.  پيروی نکنيد 
خداوند خدايتان از مردمی که اين کارهای زشت را انجام می دهند،                ١٢.  ت نکنيد با ارواح مردگان مشور    .  بپرهيزيد

١٣.  بيزار است و به همين دليل است که مردم آن سرزمينها را در زمانی که شما پيشروی می کنيد، بيرون می راند                        

 . کامًال به خداوند وفادار باشيد

 وعدٔه فرستادن يک نبی 
احب می کنيد، به غيبگويان و فالگيران گوش می دهند، ولی خداوند خدايتان             مردمی که سرزمين ايشان را تص      «١٤

شما بايد  .  خداوند خدايتان از بين شما يک نبی مانند من برای شما برمی انگيزاند            ١٥.  اجازه نمی دهد که شما چنين کنيد      
 . از او پيروی کنيد

يگر آواز خداوند خدای خود را بشنويم و يا آن            اگر بار د  ':  روزی که در پايين کوه سينا جمع شده بوديد گفتيد           «١٦
من از بين    ١٨.  آنچه گفتند بجاست   :  آنگاه خداوند به من فرمود      ١٧'  .آتش حضور خداوند را ببينيم، از ترس می ميريم          

من به او خواهم گفت که چه بگويد و او به مردم همٔه فرامين مرا                         .  آنها يک نبی مانند تو برای ايشان می فرستم            
اّما اگر  ٢٠.  او به نام من سخن خواهد گفت و هرکس را که از او اطاعت نکند، مجازات خواهم کرد                     ١٩.  تخواهد گف 

نبی ای جرأت کند به نام من سخن بگويد، هنگامی که من به او فرمان نداده باشم، او بايد برای اين کار بميرد و                                      
 . همچنين هر نبی ای که به نام خدايان ديگر سخن بگويد

اگر نبی ای به   ٢٢.  ن است از خود بپرسيد، چگونه می توان فهميد که پيام نبی از طرف خداوند نيست                  شما ممک «٢١
آن نبی از طرف خودش سخن      .  نام خداوند سخن بگويد و آنچه گفته است به حقيقت نپيوندد، آن پيام از خداوند نيست                

 . گفته است و شما نبايد از او بترسيد

١٩  
 شهرهای پناهگاه 

 ) ٩-١:٢٠؛ يوشع ٣٤-٩:٣٥اعداد (
بعد از آن که خداوند خدايتان مردمی را که سرزمين ايشان را به شما خواهد داد، نابود کرد و بعد از اينکه شما                    «١

آن سرزمين را به سه منطقه تقسيم کنيد و در           ٣-٢شهرها و خانه های ايشان را تصّرف کرديد و در آنجا ساکن شديد،               
آنگاه مردی که مرتکب قتل شده است، می تواند به آنها          .   آن آسان باشد مشخص کنيد     هر کدام شهری را که رسيدن به      

هرگاه مردی مرتکب قتل ناخواستٔه شخصی که دشمن او نبوده بشود، می تواند به يکی از                  ٤.  برای حفاظت فرار کند   
کردن درخت به جنگل     برای نمونه، اگر مردی با همسائه خود برای قطع              ٥.  اين شهرها فرار کند و در امان باشد          

برود و هنگام قطع درخت، تبر از دسته اش جدا شود و باعث مرگ مرد ديگر شود، او می تواند به يکی از اين                                    
اگر فقط يک شهر وجود داشته باشد، ممکن است که فاصله اش دور باشد و مّدعی                     ٦.  شهرها فرار کند و امن باشد       

به خصوص که آن مرد در اثر تصادف کشته شده و            .  اهی را بکشد  خون مقتول به مّتهم برسد و در خشم، مرد بی گن          
 . به اين دليل است که من دستور داده ام که سه شهر در نظر بگيريد٧. دشمن او نبوده

هنگامی که خداوند سرزمين شما را وسعت دهد، همان طور که به نياکان شما فرمود و تمام سرزمينی را که                            «٨
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اگر هرچه را امروز فرمان       .  آنگاه شما بايد سه شهر پناهگاه ديگر نيز داشته باشيد              ٩وعده داده بود به شما بدهد،          
داده ام انجام دهيد و اگر خداوند خدايتان را دوست داشته باشيد و طبق تعاليم او زندگی کنيد، او اين سرزمين را به                             

ن آنها در سرزمينی که خداوند به شما          چنين کنيد تا مردم بی گناه کشته نشوند و شما به عّلت کشت              ١٠.  شما خواهد داد  
 . خواهد داد، گناهکار نباشيد

در آن ١٢اّما اگر شخصی با کسی دشمنی داشته باشد و او را عمدًا بکشد و بعد به يکی از آن شهرها فرار کند،      «١١
ون مقتول  صورت رهبران شهر خودش، بايد به دنبال قاتل بفرستند که او را از آنجا بياورند و به دست مّدعی خ                             

بر او رحم نکنيد و بايد اسرائيل را از خون بی گناه پاک سازيد تا در همٔه کارها موّفق                         ١٣.  تسليم کنند تا کشته شود     
 . باشيد

 مرزهای سرزمين های همسايه 
در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما می دهد مرز سرزمين همسائه خود را که از قديم تعيين شده است                               «١٤

 . هيدتغيير ند

 شهادت در دادگاه 
اگر شاهد   ١٦.  برای محکومّيت کسی يک شاهد کافی نيست، حداقل دو شاهد برای اثبات گناه الزم است                               «١٥

هر دو نفر بايد به مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزيده،             ١٧مقرضی به دروغ مردی را مّتهم به جنايت کند،           
قضات بايد در مورد اين قضيه به دّقت تحقيق ١٨. ضاوت قرار گيرندرفته و توسط کاهنان و قاضيان حاضر، مورد ق      
به اين ترتيب شرارت از     .  مجازات او، بايد مجازات مرد مّتهم باشد       ١٩کنند و اگر ثابت شد که شاهد دروغ می گويد،           

ی کند که  آنگاه ساير مردم وقتی از اين قضيه باخبر شوند، می ترسند و کسی جرأت نم                 ٢٠.  ميان شما پاک خواهد شد     
جان به عوض جان، چشم : در چنين موارد، تّرحم نشان ندهيد بلکه حکم شما اين باشد    ٢١.  مرتکب چنين جنايتی بشود   

 . به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا

٢٠  
 مقّررات جنگ 

گی آنها بزرگتر و نيرومندتر از خود          زمانی که به جنگ می رويد و لشکر دشمن را با اسبها و اّرابه های جن                    «١
پيش از آن   ٢.  می بينيد، نترسيد؛ زيرا خداوند خدايتان که شما را از سرزمين مصر بيرون آورد، همراه شما می باشد                  

امروز شما برای جنگ به مقابل       !  ای مردان اسرائيلی، بشنويد   '٣که به جنگ برويد، کاهنی بيايد و به ارتش بگويد،             
زيرا خداوند خدايتان با شما می رود، با          ٤ست دل نشويد، نترسيد، وحشت نکنيد و شجاع باشيد،               س.  دشمن می رويد 

 ' .دشمن می جنگد و شما را پيروز می سازد
آيا کسی هست که خانه ای نو ساخته و آن را وقف نکرده باشد؟ به                      ':  آنگاه افسران به سربازان چنين بگويند        «٥

آيا ٦. ت اگر در جنگ کشته شود، شخص ديگری آن خانه را وقف خواهد کردخانٔه خود بازگردد، در غير اين صور      
کسی هست که تاکستانی کاشته و هنوز از انگور آن برداشت نکرده باشد؟ اگر هست به خانٔه خود بازگردد، مبادا                            

 باشد؟ اگر آيا کسی هست که نامزد کرده اّما هنوز ازدواج نکرده٧.  در جنگ بميرد و کس ديگری ميؤه آن را بخورد         
هست، بايد به خانٔه خود بازگردد، در غير اين صورت اگر در جنگ کشته شود، شخص ديگری با نامزد او ازدواج           

 ' .خواهد کرد
آيا کسی هست که شجاعتش را از دست داده باشد و بترسد؟ اگر چنين                    ':  همچنين افسران به سربازان بگويند      «٨

هنگامی که سخنان  ٩'  .غير اين صورت روحيه ديگران را از بين خواهد برد          در  .  است، او بايد به خانٔه خود بازگردد      
 . افسران با ارتش تمام شد، برای هر گروه، رهبری انتخاب شود

اگر دروازه ها را    ١١.  هنگامی که می خواهيد به شهری حمله کنيد، ابتدا به مردم فرصت بدهيد که تسليم شوند                    «١٠
اّما اگر تسليم نشدند و خواستند که        ١٢.   بردگان شما شوند و از آنها بيگاری بکشيد          باز کردند و تسليم شدند، آنها بايد        

هنگامی که خداوند خدايتان آن شهر را به شما داد، همٔه مردان آنجا را           ١٣.  بجنگند، پس شما آن شهر را محاصره کنيد       
را در شهر هست، برای خود نگه          اّما شما می توانيد زنان و کودکان و گاو و گوسفند و هرچه                    ١٤.  به قتل برسانيد   

١٥.  شما می توانيد از هر چيز که به دشمن شما تعّلق دارد، استفاده کنيد؛ زيرا خداوند آنها را به شما داده است                     .  داريد

 . به همين ترتيب با تمام شهرهايی که از سرزمينی که در آن ساکن می شويد دور هستند، رفتار کنيد
همه را از بين ببريد،        ١٧.  ی که خداوند خدايتان به شما می دهد، همه را بکشيد                اّما در شهرهای آن سرزمين       «١٦

در ١٨.  ِحّتيان، اموريان، کنعانيان، فرزيان، حويان و يبوسيان را همان طوری که خداوند خدايتان امر فرموده است                     
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می آموزند و شما عليه    غير اين صورت ايشان کارهای زشتی را که برای پرستش خدايانشان انجام می دهند، به شما                  
 . خداوند خدايتان مرتکب گناه خواهيد شد

هنگامی که سعی می کنيد شهری را تصّرف کنيد، درختان ميؤه آن را قطع نکنيد، حّتی اگر محاصره طوالنی                     «١٩
می دانيد ميوه  درختانی را که    ٢٠.  شود، ميؤه آنها را بخوريد اّما درختان را نابود نکنيد، زيرا آنها دشمنان شما نيستند                

 . بار نمی آورند، قطع کنيد و از چوب آنها برای ساختن سنگر استفاده کنيد

٢١  
 مقّررات قتلی که قاتلش معلوم نباشد 

اگر در سرزمينی که خداوند خدايتان به شما خواهد بخشيد، جسد مردی کشته ای را يافتيد، و شما قاتل او را                              «١
رهبران شهری که   ٣.  ما، فاصله جسد تا شهرهای نزديک را اندازه بگيرند           آنگاه رهبران و قضات ش      ٢نمی شناسيد،  

و آن را به نهری ببرند      ٤.  جسد به آن نزديکتر است، گوساله ای را که هرگز يوغ به گردنش بسته نشده است، بگيرند                
کاهنان ٥. ننددر آنجا گردن گوساله را بشک   .  که دارای آب جاری باشد، ولی زمين آن شخم نخورده و کشت نشده باشد             

خداوند خدايتان، . نيز بايد به آنجا بروند، زيرا آنها بايد در همٔه موارد حقوقی که شامل خشونت است، تصميم بگيرند   
آنگاه تمام رهبران شهری که مقتول به آن         ٦.  آنها را انتخاب کرده است تا او را خدمت کنند و به نام او برکت بدهند                  

ما اين مرد را نکشتيم و ما نمی دانيم چه            ':  و بگويند ٧.  را روی آن گوساله بشويند     نزديکتر است، بايد دستهای خود        
خداوندا، قوم اسرائيل را که از مصر رهايی دادی ببخش و ما را مسئول قتل مردی                    ٨.  کسی اين کار را کرده است      

 . هيد شدبه اين ترتيب با پيروی از اوامر خداوند، شما مسئول قتل شناخته نخوا٩' .بی گناه، مدان

 ازدواج با دختر اسير 
ممکن است در ميان آنها زن         ١١هنگامی که خداوند در جنگ شما را پيروز گرداند و شما اسيرانی بگيريد،                     «١٠

در آنجا آن زن سر      .  او را به خانٔه خود ببريد       ١٢.  زيبايی را ببينيد که خوشتان بيايد، و بخواهيد با او عروسی کنيد                
او بايد مّدت يک ماه در خانٔه شما برای . و لباسهای خود را عوض کند ١٣خود را کوتاه کند     خود را بتراشد، ناخنهای     

بعدًا اگر او را ديگر نخواستيد، شما بايد او           ١٤.  پدر و مادرش عزاداری کند، بعد از آن می توانيد با او عروسی کنيد               
 نمی توانيد با او مانند يک کنيز رفتار کنيد و           چون شما او را مجبور کرديد تا با شما همبستر شود، شما            .  را آزاد کنيد  

 . او را بفروشيد

 حق فرزند نخستزاده 
ممکن است شخصی دو زن داشته باشد و هر دو برايش پسرانی بياورند، اّما پسر بزرگترش، فرزند زن                                «١٥

 زنی که دوست    آن شخص نمی تواند سهم ارث زيادتری به پسر کوچکتر خود، يعنی فرزند            ١٦مورد عالقه اش نباشد،    
او بايد دو سهم از دارايی خود را به پسر بزرگتر، که فرزند ارشد او و مستحّق است بدهد، گرچه او                       ١٧.  دارد، بدهد 

 . پسر زن مورد عالقه اش نباشد

 پسر نافرمان 
١٩اگر شخصی پسر سرکش و نافرمان داشته باشد و با وجود تنبيه شدن، بازهم از والدين خود اطاعت نکند،                      «١٨

پسر ':  ايشان بايد بگويند  ٢٠.  والدين او بايد او را نزد رهبران شهری که در آن زندگی می کنند ببرند تا محاکمه شود                     
آنگاه ٢١'  .ما سر سخت و سرکش است و از اطاعت کردن از ما خودداری می کند، او پول ولخرج و ميگسار است                         

راحت می شويد و همه در اسرائيل خواهند شنيد و               مردان شهر او را سنگسار کنند و به اين ترتيب از اين شر                         
 . خواهند ترسيد

 قوانين ديگر 
نبايد در شب آنجا بماند، او بايد        ٢٣اگر مردی به خاطر ارتکاب جنايتی اعدام شود و بدنش از دار آويزان باشد                 «٢٢

جسد را دفن کنيد تا      .  ددر همان روز دفن شود، زيرا جسد آويزان از دار، نفرين خداوند را به آن سرزمين می آور                      
 . سرزمينی که خداوند خدايتان به شما داده، آلوده نگردد

٢٢  
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اگر گاو يا گوسفند يکی از همسايگان اسرائيلی خود را ببينيد که سرگردان است، بی اعتنا نباشيد؛ بلکه آن را به               «١
يد که صاحبش کيست، آن وقت       اگر صاحب آن در نزديکی شما سکونت نداشته باشد و يا ندان              ٢.  صاحبش برگردانيد 

همين کار را در مورد االغ، لباس و        ٣.  آن را به خانٔه خود ببريد و وقتی که صاحبش پيدا شد، آن را به او بازگردانيد                 
 . يا هر چيز ديگری که همسائه اسرائيلی شما ُگم کرده باشد، انجام دهيد

 . عتنا نباشيد، به او کمک کنيد تا حيوان را بلند کنداگر االغ يا گاو همسائه اسرائيلی شما افتاده است، بی ا«٤
 . زن نبايد لباس مردانه بپوشد و نه مرد لباس زنانه به تن کند؛ زيرا خداوند خدايتان از اين کار نفرت دارد«٥
وقتی آشيانٔه پرند ه ای را باالی درخت يا روی زمين می بينيد که پرنده يا روی تخمها نشسته و يا در کنار                                     «٦
مادر را رها کنيد که برود، تنها جوجه هايش را برای                ٧.  وجه هايش می باشد، مادر را همراه جوجه هايش نگيريد          ج

 . به اين ترتيب زندگی طوالنی و کاميابی خواهيد داشت. خود بگيريد
 افتاد و مرد،    هنگامی که خانٔه نو می سازيد، مطمئن باشيد که در لبٔه بام خانه نرده بگذاريد تا اگر کسی از آنجا                     «٨

 . شما مسئول نباشيد
 . در تاکستان خود هيچ بذر ديگری نکاريد، اگر چنين کنيد، از هيچ يک از آنها نبايد استفاده کنيد«٩
 . برای شخم زدن، گاو و االغ را در يک يوغ نبنديد«١٠
 . لباسی را که از مخلوط پشم و نخ بافته شده باشد، نپوشيد«١١
 . خود منگوله بدوزيددر چهار گوشٔه لباس «١٢

 مقّررات ازدواج 
و او را به دروغ مّتهم       ١٤ممکن است مردی با دختری ازدواج کند و بعدًا تصميم بگيرد که او را نمی خواهد                     «١٣

 . کند که در زمان ازدواج باکره نبوده است
آنگاه پدر دختر   ١٦.  ندآنگاه پدر و مادر دختر بايد مدرک بکارت دختر را نزد رهبران در دروازٔه شهر بياور                   «١٥
به او تهمت ناروا زده است و        ١٧.  من دخترم را به اين مرد دادم تا همسر او باشد، اّما حاال او را نمی خواهد                  ':  بگويد

اّما اين مدرک بکارت دختر من است، به اين لکه های خون روی مالفه               .  گفته در زمان ازدواج او باکره نبوده است        
و معادل يکصد تّکه نقره جريمه اش      ١٩.  ه رهبران شهر بايد مرد را بگيرند و تازيانه بزنند          آنگا١٨'  .عروسی نگاه کنيد  

آن زن  .  کنند و اين جريمه بايد به پدر دختر پرداخت شود، زيرا او به يک دختر باکرٔه اسرائيلی تهمت زده است                             
 .  بدهدهمسر او باقی بماند و تا زمانی که آن مرد زنده است، اجازه ندارد او را طالق

آنگاه ٢١اّما اگر اّتهامات مرد حقيقت داشته و مدرکی که بکارت آن زن را ثابت کند وجود نداشته باشد،                                     «٢٠
او با داشتن روابط    .  رهبران شهر بايد زن را به دِر خانٔه پدرش ببرند و مردان شهر بايد او را سنگسار کنند تا بميرد                   

به اين  .  بوده، در ميان قوم اسرائيل به کار شرم آوری دست زده است            نامشروع، هنگامی که هنوز در خانٔه پدر خود         
 . ترتيب از اين شرارت پاک می شويد

به اين ترتيب   .  اگر مردی در حال زنا با يک زن شوهردار ديده شود، بايد آن مرد و زن هر دو به قتل برسند                       «٢٢
 . اسرائيل از شرارت پاک می شود

بايد آنها را به خارج دروازه ببريد و             ٢٤ ه ای که نامزد شده است زنا کند،             اگر مردی در شهر با دختر باکر          «٢٣
دختر بايد بميرد، زيرا با وجودی که در شهر بود و صدايش شنيده می شد، برای کمک فرياد  .  سنگسار کنيد تا بميرند   

 . ک می شويدبه اين ترتيب از اين شرارت پا. نکرد و مرد به خاطر زنا با نامزد مردی ديگر بايد بميرد
اّما اگر مردی در خارج شهر به ناموس دختری که نامزد شخص ديگری است تجاوز کند، آن وقت بايد فقط                         «٢٥

. و با آن دختر کاری نداشته باشيد، زيرا او کاری نکرده است که مستحق مرگ باشد                    ٢٦آن مرد متجاوز کشته شود       
چونکه مرد متجاوز او را در        ٢٧.   را به قتل برساند      کار اين مرد مثل آن است که کسی به شخصی حمله کند و او                   

 . بيابان يافت گرچه دختر برای کمک فرياد کرد، کسی نبود که به او کمک کند
آن مرد  ٢٩اگر مردی به يک دختری که نامزد نباشد، تجاوز کند و در حال انجام اين کار دستگير شود،                                    «٢٨

زد و با آن دختر ازدواج کند چون او، آن دختر را بی  حرمت ساخته                  متجاوز بايد به پدر دختر پنجاه تّکه نقره بپردا           
 . هرگز اجازه ندارد که او را طالق بدهد. است
 . هيچ مردی نبايد به حق پدر خود تجاوز کرده و با يکی از زنان وی همبستر شود«٣٠

٢٣  
 اخراج از اجتماع 
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 . زه ندارد که داخل جماعت خداوند شودهرکسی که بيضه ها يا آلت تناسلی اش بريده شده باشد، اجا«١
 . شخص حرامزاده و فرزندان او، تا ده نسل حق ندارند که در جماعت خداوند داخل شوند«٢
٤به هيچ يک از عمونيان و موآبيان و فرزندان آنها تا ده نسل نبايد اجازٔه ورود در جماعت خداوند داده شود،                          «٣

آنها حّتی بلعام، پسر بعور را که از          .  ا نان و آب به استقبال شما نيامدند         زيرا وقتی شما از مصر خارج شديد آنها ب           
. اّما خداوند خدايتان به حرف بلعام توّجه نکرد            ٥.  مردم فتور بود از بين النهرين اجير کردند تا شما را لعنت کند                    
گز نبايد به آنها کمک     بنابراين تا زنده هستيد هر    ٦.  برعکس چون شما را دوست داشت لعنت را به برکت تبديل کرد             

 . کنيد که سعادتمند شوند
همچنين از مردم مصر نبايد      .  اّما شما نبايد َادوميان را دشمن خود بشماريد، زيرا آنها خويشاوندان شما هستند                «٧

نسل سوم ايشان اجازه دارند که در جماعت خداوند داخل            ٨.  متنّفر باشيد، چرا که در سرزمين شان زندگی می کرديد         
  .شوند

 پاکيزگی اردوگاه نظامی  
اگر کسی به خاطر انزال شبانه ١٠. وقتی برای جنگ با دشمنان اردو می زنيد، بايد از هرگونه ناپاکی دوری کنيد         «٩

سپس غسل کند و هنگام غروب آفتاب به اردوگاه                 ١١.  ناپاک شود، بايد به خارج اردوگاه برود و در آنجا بماند                    
 . برگردد

هرکسی در بين ابزار خود بايد وسيله ای برای َکندن زمين داشته               ١٣.  رون اردوگاه بسازيد  مستراحها را در بي    «١٢
اردوگاه را پاآيزه نگه      ١٤.  باشد که قبل از قضای حاجت، با آن زمين را حفر کند و بعد مدفوع خود را بپوشاند                              

مرتکب کار  .  نان پيروز گرداند  داريد، زيرا خداوند خدايتان در اردوگاه با شماست تا شما را حفاظت کند و بر دشم                   
 . پليدی نشويد، مبادا خداوند از شما روگردان شود

 قوانين متفرقه 
. هرگاه برد ه ای از صاحب خود فرار کند و پيش شما بيايد، او را مجبور نکنيد که پيش صاحب خود برگردد                         «١٥
 . بر او ظلم کنيداو می تواند در بين شما در هر جايی که بخواهد زندگی کند و شما نبايد ١٦

شما نبايد پولی را که از راه فحشا و لواط به دست                 ١٨.  مردان يا زنان اسرائيلی نبايد فاحشٔه پرستشگاه شوند          «١٧
 . می آيد، به عنوان نذر به خانٔه خداوند خدايتان بياوريد، زيرا خداوند از فاحشه های پرستشگاه بيزار است

 پايگاه نظامی  
اّما اگر  ٢٠لی برای خوراک و يا چيزهای ديگر پول قرض می دهيد، از او سود نگيريد،                   هرگاه به يک اسرائي   «١٩

به اين ترتيب خداوند خدايتان در       .  به يک بيگانه  قرض بدهيد می توانيد از او سود بگيريد، ولی نه از يک اسرائيلی                  
 . آن سرزمينی که وارد می شويد در همٔه کارها به شما برکت می دهد

برای خداوند خدايتان نذر می کنيد بايد بدون تأخير آن را ادا نماييد، زيرا اگر نذر خود را به موقع ادا                       وقتی که  «٢١
٢٣.  اّما اگر از نذر کردن خودداری کنيد، گناهکار نيستيد            ٢٢.  نکنيد، در پيشگاه خداوند گناهکار محسوب می شويد         

ود برای خداوند خدايتان نذر می کنيد، بايد در ادای           همين طور وقتی به دلخواه خ      .  هرچه می گوييد، به آن عمل کنيد      
 . آن دّقت کامل به عمل آوريد

وقتی به تاکستان کسی می رويد، از انگورهای آن هرقدر که بخواهيد می توانيد بخوريد، اّما نبايد انگور را در                   «٢٤
ا دستتان خوشه ها را بچينيد و         هرگاه به کشتزار کسی داخل می شود، می توانيد ب           ٢٥.  ظرفی بريزيد و با خود ببريد        

 . بخوريد، ولی نبايد از داس استفاده کنيد

٢٤  
 طالق و ازدواج مجّدد 

ممکن است مردی با زنی ازدواج کند و بعدًا تصميم بگيرد که او را نمی خواهد، زيرا او در زن چيزی ديده                              «١
آنگاه اگر آن زن    ٢.  و را از خانه روانه بکند     است که دوست ندارد و برای او طالق نامه ای بنويسد و به زن بدهد و ا                

و شوهر دوم نيز او را نخواهد و برای او طالق نامه بنويسد و به او بدهد و او را از                            ٣با مرد ديگری ازدواج کند        
در هر صورت شوهر اولش نبايد دوباره با او ازدواج کند، زيرا اين کار در                ٤.  خانه بيرون کند، يا شوهر دوم بميرد      

 . شما نبايد مرتکب چنين گناه پليدی در سرزمينی که خداوند به شما داده است، بشويد. اوند زشت استنظر خد
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 قوانين متفرقه 
مردی که تازه ازدواج کرده است، نبايد به خدمت سربازی برود، يا وظايف ديگر اجتماعی به عهدٔه او گذاشته                     «٥
 . ه بماند و همسرش را خوشحال کنداو بايد برای مّدت يک سال معاف باشد تا در خان. شود
 . هيچ کسی نبايد آسيا يا سنگ آسيای کسی را گرو بگيرد، زيرا آن چيز وسيلٔه امرار معاش صاحبش می باشد«٦
اگر کسی يک نفر اسرائيلی را بدزدد و با او مثل برده رفتار کند و يا او را بفروشد، آن شخص دزد بايد کشته                           «٧

 . پاک گرددشود تا شرارت از بين شما 
اگر کسی به مرض برص مبتال شود، بايد به دّقت به آنچه که کاهنان می گويند عمل کند، چون آنها احکامی را                       «٨

 . به خاطر داشته باشيد که وقتی از مصر خارج می شديد خداوند با مريم چه کرد٩. که من داده ام، بجا می آورند
شما ١١.  گرفتن باالپوش او به عنوان گرو به خانه اش داخل شويد         وقتی شما به کسی قرض می دهيد، نبايد برای         «١٠

اگر او مرد تنگدستی است،       ١٢.  بايد در بيرون خانه منتظر باشيد تا صاحب خانه، خودش آن را برای شما بياورد                      
و شما را   هنگام غروب شما بايد باالپوش را به او بازگردانيد تا در آن بخوابد                  ١٣.  شما نبايد در باالپوش او بخوابيد       

 . برکت دهد تا خداوند خدايتان از شما راضی باشد
. بر مزدور و کارگر تنگدست و نيازمندی که برای شما کار می کند، چه اسرائيلی باشد چه بيگانه، ظلم نکنيد                      «١٤
ه اگر ب .  او به آن مزد نياز دارد و روی آن حساب می کند            .  هر روز قبل از غروب آفتاب مزد او را پرداخت کنيد            ١٥

 . او نپردازيد، او عليه شما در حضور خداوند، زاری خواهد کرد و شما گناهکار خواهيد بود
همچنين فرزندان نيز نبايد به خاطر گناه والدين شان محکوم        .  والدين نبايد به سبب گناه فرزندان خود کشته شوند        «١٦
 . هرکسی بايد به سبب گناه خودش کشته شود. گردند
را از حقوق ايشان محروم نکنيد و لباس بيوه زنان را در مقابل قرضی که می دهيد، گرو                         غريبان و يتيمان     «١٧

به .  به خاطر داشته باشيد که شما هم در سرزمين مصر برده بوديد و خداوند خدايتان شما را آزاد کرد                            ١٨.  نگيريد
 . همين خاطر است که من به شما چنين فرمان می دهم

موش کنيد که دسته ای از محصول را از مزرعه ببريد، برای بردن آن                        اگر در وقت دروی محصول فرا          «١٩
. آن را برای غريبان و يتيمان و بيوه زنان بگذاريد تا خداوند خدايتان در همٔه کارها به شما برکت بدهد                         .  برنگرديد

برای استفادٔه  وقتی محصول زيتونتان را از درخت می تکانيد، چيزی را که باقی می ماند نتکانيد، بلکه آن را                               ٢٠
وقتی انگور را يک بار از تاک چيديد، بار دوم برای چيدن آن نرويد، بلکه               ٢١.  غريبان و يتيمان و بيوه زنان بگذاريد      

به خاطر داشته باشيد که در سرزمين         ٢٢.  باقيمانده را بگذاريد که غريبان و يتيمان و بيوه زنان از آن استفاده کنند                     
 .  است که به شما اين فرمان را می دهمبه همين دليل. مصر برده بوديد

٢٥  
هرگاه دو نفر با هم دعوايی داشته باشند و به دادگاه بروند، قاضی بايد بی گناه را تبرئه نمايد و مجرم را                                        «١

اگر شخص مجرم مستحّق شّالق باشد، قاضی به او امر کند که بر روی زمين دراز بکشد و به تناسب                     ٢.  محکوم کند 
و نبايد زيادتر از چهل شالق بخورد زيرا بيشتر از آن، او را در نظر مردم خوار                               ٣ق بزنند    جرمش او را شالّ     

 . می سازد
 . هنگامی که گاو خرمن را می کوبد دهانش را نبند«٤

 ازدواج با زن برادر 
د به مرد    هرگاه دو برادر با هم در يک  جا زندگی کنند و يکی از آنها بدون داشتن پسری بميرد، بيؤه او نباي                              «٥

بيگانه ای، خارج از خانواده اش داده شود، بلکه برادر شوهرش با او ازدواج کند تا حق برادر شوهری را بجا آورد                       
و پسر اولی که پس از اين ازدواج به دنيا بيايد، بايد پسر برادر متوفی شمرده شود تا نام آن مرد از اسرائيل محو                             ٦

: شت که با او ازدواج کند، پس آن زن پيش رهبران شهر برود و بگويد                      اّما اگر برادر شوهرش ميل ندا        ٧.  نگردد
آنگاه ٨'  .برادر شوهرم وظيفٔه خود را در حق من انجام نمی دهد و نمی خواهد که نام برادرش در اسرائيل باقی بماند                    '

ه ندارم که با او    من عالق ':  هرگاه او اصرار کند و بگويد     .  رهبران شهر آن مرد را احضار کرده و با او صحبت کنند           
پس آن زن برود و در حضور رهبران شهر يکی از کفشهای آن برادر را از پايش درآورد و به                                 ٩'  .ازدواج کنم 

از آن به   ١٠'  .کسی که چراغ خانٔه برادر خود را روشن نگاه نمی دارد، سزايش اين است            ':  رويش ُتف بيندازد و بگويد    
 . معروف می شود» خاندان کفش کنده«بعد، فاميل آن مرد در سراسر اسرائيل به 

 قوانين متفرقه 
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اگر مردی با مرد ديگری جنگ کند و زن يکی از آنها، برای کمک شوهر خود مداخله کرده، از عورت مرد                      «١١
 . دست آن زن بايد بدون رحم قطع شود١٢ديگر بگيرد، 

د در خانٔه خود دو پيمانه، يکی            نباي١٤.  در کيسه تان دو نوع وزن، يکی سبک و يکی سنگين نداشته باشيد                     «١٣
از وزنه ها و پيمانه های دقيق استفاده کنيد تا در سرزمينی که خداوند                       ١٥.  کوچک و ديگری بزرگ داشته باشيد          

 . خداوند از کسانی که تقّلب می کنند، بيزار است١٦. خدايتان به شما می دهد عمر طوالنی داشته باشيد

 فرمان کشتن عماليقيان 
آنها از خدا، ترسی نداشتند؛       ١٨!  ياوريد که در راه خروج از مصر، مردم عماليق با شما چه کردند                    به ياد ب   «١٧

بنابراين هنگامی که شما خسته و بی رمق بوديد، از پشت سر به شما حمله کردند، و همٔه کسانی را که در عقب                                   
که به شما می دهد، از شر تمام              بنابراين هنگامی که خداوند خدايتان در سرزمينی                 ١٩.  سرگردان بودند، کشتند    

 . دشمنانتان رهايی بخشيد، فراموش نکنيد که شما بايد نام عماليق را از روی زمين محو و نابود کنيد

٢٦  
 هدايای نوبر محصوالت 

٢وقتی به سرزمينی که خداوند خدايتان به شما می دهد، رسيديد و آن را تصّرف نموديد و در آن ساکن شديد،                          «١

ی از نوبر ميؤه محصوالت زمين خود را در سبدی بگذاريد و به مکانی که خداوند برای پرستش خود                            بايد مقدار 
من اعتراف می کنم که خداوند خدای تو مرا به               ':  نزد کاهن مسئول برويد و به او بگوييد            ٣.  برگزيده است، ببريد   

 ' .سرزمينی که به اجداد ما وعده فرموده بود، آورده است
آنگاه در حضور خداوند ٥. بد را از شما می گيرد و در برابر قربانگاه خداوند خدايتان قرار می دهد         آنگاه کاهن س  «٤

هنگامی که به  .  جّد من يک َارامی آواره بود که خانوادٔه خود را به مصر برد تا در آنجا زندگی کنند                  ':  خدايتان بگوييد 
مصريها با ما به خشونت رفتار کردند و ما را          ٦.  ت شدند آنجا رفتند، تعدادشان کم بود، ولی قومی نيرومند و پرجمعيّ         

. آنگاه ما برای کمک به درگاه خداوند خدای اجدادمان فرياد برآورديم             ٧.  مجبور ساختند که به عنوان برده کار کنيم         
يم، خداوند با دست توانا و بازوی نيرومند خود و وحشت عظ         ٨.  خداوند ما را شنيد، رنج و سختی و بدبختی ما را ديد           
و به اين سرزمينی که غنی و حاصلخيز است آورد و آن را به                 ٩با نشانه ها و شگفتيها، ما را از مصر بيرون آورد             

 ' .پس اکنون نوبر محصولی را که او به من داده است، تقديم می کنم١٠. ما بخشيد
ر برکاتی که خداوند خدايتان      به خاط١١.  آنگاه سبد را در حضور خداوند، پايين بگذاريد و خداوند را ستايش کنيد               «

به شما و خانواده تان داده است، شکرگزار باشيد و اجازه بدهيد که الويان و بيگانگانی که در ميان شما هستند، در                           
 . برپا کردن جشن به شما بپيوندند

شهرتان هر سه سال، يک بار بايد ده درصد تمام محصوالتتان را به الويان، غريبان، يتيمان و بيوه زنان                               «١٢
طبق فرمان تو تمام ده درصد محصول          ':  بعد در حضور خداوند خدايتان بگوييد       ١٣.  بدهيد که بخورند و سير شوند       

خود را به الويان، غريبان، يتيمان و بيوه زنان دادم و از هيچ يک از احکام تو سرپيچی نکرده و آنها را از ياد                                     
، از آن ده درصد محصول نخورده  ام و برای مردگان هديه نکرده ام و                هنگامی که عزادار يا ناپاک بوده  ام     ١٤.  نبرده  ام

ای خداوند، از جايگاه مقّدست در آسمان، نظر بينداز و قوم                 ١٥.  از همٔه اوامر خداوند خدای خود اطاعت نموده ام           
ه ای برکت  خود اسرائيل و همچنين اين سرزمين غنی و حاصلخيزی را که طبق وعده ات به نياکان ما، به ما بخشيد                       

 ' .بده

 قوم خاص خداوند 
١٧.  امروز خداوند خدايتان امر می فرمايد که تمام احکام و قوانين او را به دّقت و از دل و جان بجا آوريد                                «١٦

امروز شما پذيرفته ايد که خداوند خدای شماست؛ شما قول داده ايد که از او پيروی کنيد تمام احکام او را بجا آوريد و                       
امروز خداوند شما را طبق وعده اش به عنوان قوم خودش پذيرفته است             ١٨.  که او فرمان دهد انجام دهيد     هر آنچه را    

او شما را بزرگترين قومی که تا به حال آفريده است، خواهد              ١٩و به شما فرمان می دهد که احکام او را بجا آوريد،              
 » .ده داده بود، شما قوم برگزيدٔه او خواهيد بودهمان گونه که وع. کرد و شما نام او را عّزت و جالل خواهيد داد

٢٧  
 يادگاری بر کوه عيبال 
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تمام فرمانهايی را که امروز صادر           «:  آنگاه موسی و رهبران اسرائيل به مردم چنين دستور دادند و گفتند                       ١
ا داده است،    در روزی که از رود اردن عبور می کنيد تا وارد سرزمينی که خداوند به شم                          ٢.  می کنم، بجا آوريد   

وقتی وارد سرزمينی که خداوند به شما داده         ٣.  شما بايد سنگهای بزرگ برپا کنيد و روی آنها را گچ بگيريد             .  بشويد
است، می شويد سرزمينی که غنی و حاصلخيز است، سرزمينی که خداوند خدای اجدادتان به شما وعده داده بود،                          

هنگامی که از رود اردن گذشتيد همان طور که امروز فرمان            ٤.  ويسيدروی آن سنگها تمام اين تعاليم و قوانين را بن            
در آنجا قربانگاهی برای خداوند خدايتان       ٥.  می دهم اين سنگها را در کوه عيبال برپا کنيد و روی آنها را گچ بگيريد                 

سازيد، بايد از    زيرا هر قربانگاهی که برای خداوند خدايتان می             ٦.  از سنگ، بدون استفاده از ابزار فلزی بسازيد            
همچنين قربانی های  ٧.  در آنجا شما بايد برای خداوند خدايتان قربانی های سوختنی تقديم کنيد                .  سنگ نتراشيده باشد   

احکام خدا را با خط واضح بر آن سنگها          ٨.  سالمتی تقديم کنيد و در آنجا در حضور خداوند بخوريد و شادمانی کنيد              
 » .بنويسيد

امروز شما قوم خداوند خدايتان        !  ای قوم اسرائيل، توّجه کنيد و بشنويد          «:  مردم گفتند بعد موسی و کاهنان به         ٩
 » .پس از خداوند خدايتان اطاعت کنيد و احکام و قوانين او را که امروز به شما می دهم بجا آوريد١٠. شديد

 لعنت برای نامطيعان 
 از رود اردن عبور کرديد، طايفه های             وقتی«١٢:  در همان روز موسی به قوم اسرائيل دستور داد و گفت                     ١١

طايفه های ١٣.  شمعون، الوی، يهودا، يساکار، يوسف و بنيامين باالی کوه جرزيم بايستند و برکات را اعالم کنند                          
آنگاه الويان با آواز بلند،      ١٤.  رئوبين، جاد، اشير، زبولون، دان و نفتالی بر کوه عيبال بايستند و لعنتها را بيان کنند                    

 : م قوم اسرائيل اعالم کنند و بگويندبه تما
خداوند از بت پرستی   .  لعنت بر آن کسی که ُبتی از سنگ، چوب و يا فلز بسازد و مخفيانه آن را پرستش کند                        «١٥

 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. نفرت دارد
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که به والدين خود بی احترامی کند«١٦
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. نت بر آن کسی که حدود بين زمين خود و همسايه اش را تغيير بدهدلع«١٧
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که شخص نابينايی را از راه منحرف سازد«١٨
 ' !آمين': ويندهمٔه مردم بگ. لعنت بر آن کسی که در مورد بيگانگان، يتيمان و بيوه زنان بی عدالتی کند«١٩
: همٔه مردم بگويند  .  لعنت بر آن کسی که با زن پدر خود همبستر شود، زيرا به پدر خود بی حرمتی کرده است                  «٢٠

 ' !آمين'
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که با حيوانی رابطٔه جنسی داشته باشد«٢١
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. نی، همبستر شودلعنت بر آن کسی که با خواهر خود، چه تنی و چه نات«٢٢
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که با مادر زن خود همبستر شود«٢٣
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که مخفيانه مرتکب قتل شود«٢٤
 ' !آمين':  بگويندهمٔه مردم. لعنت بر آن کسی که رشوه بگيرد تا خون بی گناهی را بريزد«٢٥
 ' !آمين': همٔه مردم بگويند. لعنت بر آن کسی که از احکام و قوانين خداوند اطاعت نکند«٢٦

٢٨  
 برکات برای مطيعان 

 ) ٢٤-١٢:٧؛ تثنيه ١٣-٣:٢٦الويان (
اوند اگر از خداوند خدايتان پيروی کنيد و با دّقت فرمانهای او را که امروز به شما می دهم انجام دهيد، خد                                 «١

اگر از خداوند خدايتان اطاعت کنيد تمام اين برکات به             ٢.  خدايتان شما را باالتر از تمام مّلتهای جهان خواهد نشاند            
 . شما خواهد رسيد و شما را فرا خواهد گرفت

 . خداوند شهرها و کشتزارهايتان را برکت خواهد داد«٣
 .  گوسفند زياد شما را برکت خواهد دادخداوند با فرزندان زياد و با محصوالت فراوان و گاو و«٤
 . سفره و ظرف خمير شما را برکت خواهد داد«٥
 . هنگامی که وارد می شويد برکت خواهيد گرفت و هنگامی که خارج می شويد برکت خواهيد گرفت«٦
نند و از   آنها از يک جهت به شما حمله می ک          .  خداوند دشمنانی را که عليه شما برخاسته اند شکست خواهد داد            «٧

 . هفت جهت خواهند گريخت



 تثنيه
 

خداوند خدايتان تمام کارهای دستتان را برکت می دهد، انبارهايتان را پر از غّله می کند؛ در سرزمينی که به                         «٨
 . شما می بخشد به شما برکت می دهد

وعد ه ای که داده   اگر شما از احکام خداوند خدايتان اطاعت کنيد و در راه او قدم برداريد، او نيز شما را طبق                          «٩
تمام اقوام روی زمين وقتی ببينند که شما قوم برگزيدٔه خداوند هستيد، از شما                      ١٠.  است، قوم خاص خود می سازد      

خداوند در سرزمينی که به اجدادتان وعده داده است، شما را سعادتمند می سازد، فرزندان زياد، رمه و                  ١١.  می ترسند
خداوند دريچه های آسمان را باز می کند و باران را در موسمش            ١٢.  ا می بخشد گّله بسيار و محصوالت فراوان به شم      

شما به بسياری از اقوام قرض می دهيد، اّما وام               .  در همٔه کارهايتان به شما برکت می دهد           .  برای شما می فرستد   
د خدايتان شما را رهبر      اگر با دّقت از تمام قوانينی که امروز به شما می دهم پيروی کنيد، خداون                 ١٣.  نخواهيد گرفت 

اّما شما هرگز نبايد به     ١٤.  مّلتها خواهد کرد و نه پيرو آنها و شما هميشه سعادتمند خواهيد بود و هرگز نخواهيد افتاد                  
 . هيچ وجه از آنها سرپيچی کنيد و يا خدايان ديگر را پرستش و خدمت نماييد

 نتايج سرپيچی کردن 
 ) ٤٦-١٤:٢٦الويان (

د خدايتان سرپيچی کنيد و با دّقت از تمام قوانينی که امروز به شما می دهم پيروی نکنيد، به اين                      اگر از خداون  «١٥
 : لعنت ها گرفتار می شويد

 . خداوند شهر و کشتزارتان را لعنت می کند«١٦
 . سفره و خميرتان را لعنت می کند«١٧
 . فرزندان، محصوالت و رمه و گّله تان را لعنت می کند«١٨
 . ی که وارد می شويد، لعنت خواهيد شد و هنگامی که خارج می شويد، لعنت خواهيد شدهنگام«١٩
اگر شرارت کنيد و از خداوند روی گردان شويد، او شما را به مصيبت، پريشانی و ناکامی گرفتار می سازد تا                   «٢٠

 آن سرزمينی که وارد         خداوند امراض پی در پی می فرستد تا شما را در               ٢١.  بزودی از بين برويد و نابود شويد            
او خشکسالی و    .  خداوند شما را دچار بيماريهای عفونی، توّرم و تب خواهد کرد                   ٢٢.  می شويد، بکّلی محو سازد     

٢٣.  اين بالها تا زمانی که شما بميريد، باقی خواهند ماند          .  بادهای سوزنده خواهد فرستاد تا محصولتان را نابود کنند         

به جای باران، خداوند توفان خاک و توفان ٢٤.  زير پايتان مثل آهن، خشک می شود باران از آسمان نمی بارد و زمينِ     
 . شن می فرستد تا شما را هالک کند

شما از يک جهت به آنها حمله می کنيد ولی از هفت جهت                 .  خداوند دشمنانتان را بر شما پيروز خواهد کرد          «٢٥
اجساد شما  ٢٦.  ا واقع شده است، هراسان خواهند شد          همٔه مردم روی زمين با ديدن آنچه بر شم              .  خواهيد گريخت 

خداوند شما  ٢٧.  خوراک مرغان هوا و حيوانات وحشی خواهد شد و کسی نخواهد بود تا آنها را بترساند و دور کند                       
او بدنهای شما را پر از زخم خواهد کرد و شما خارش            .  را به همان ُدَملی که بر مصريان فرستاد، دچار خواهد کرد          

خداوند شما را به ديوانگی، کوری و پريشانی فکر دچار خواهد              ٢٨.  گرفت، اّما درمانی برايتان نخواهد بود      خواهيد  
در روز روشن مانند نابينايی که در تاريکی راه خود را جستجو می کند، راه خواهيد رفت و در تمام                                      ٢٩.  کرد

يد گرفت و چپاول می شويد و هيچ کس به شما         کارهای خود سعادتمند نخواهيد شد و دايمًا مورد ظلم مردم قرار خواه            
 . کمک نخواهد کرد

نامزدتان زن شخص ديگری می شود و در خانه ای که می سازيد، کس ديگری زندگی می کند تاکستانی را که                      «٣٠
گاوهايتان را در پيش چشمان شما سر می برند، اّما شما از گوشت آن                         ٣١.  غرس می کنيد، ميوه اش را نمی چشيد        

گوسفندتان به دشمنانتان   .  االغهايتان را از پيش روی شما می دزدند و آنها را ديگر به دست نمی آوريد                   .  ريدنمی خو
پسران و دختران شما را به بردگی به بيگانگان خواهند داد و هر روز                  ٣٢.  داده می شوند و کسی به دادتان نمی رسد        

مّلتی بيگانه،  محصوالتی را که با        ٣٣.   توانيد بکنيد چشم انتظار بازگشت فرزندان خود خواهيد بود، ولی کاری نمی             
و با ديدن وضع     ٣٤.  کار سخت به دست آورده ايد، خواهند خورد و شما دايمًا مورد ظلم و خشونت واقع خواهيد شد                      

 . خداوند شما را از سر تا پا به ُدَمل های بی درمان دچار می سازد٣٥. ناگوار اطراف خود، ديوانه می شويد
ند شما و پادشاه برگزيدٔه شما را نزد قومی که نه شما و نه اجدادتان می شناختند، خواهد برد و در آنجا                             خداو«٣٦

در سرزمين های که خداوند شما را پراکنده         ٣٧.  خدايانی را که از چوب و سنگ ساخته شده اند، خدمت خواهيد کرد               
 . ا مسخره می کنند و به شما خواهند خنديدخواهد کرد، مردم از سرنوشت شما تعّجب خواهند نمود، آنها شما ر

تاکستان ٣٩.  بذر فراوان خواهيد کاشت و اندک درو خواهيد کرد، زيرا ملخ محصول شما را خواهد خورد                          «٣٨
غرس می کنيد و از آن مراقبت می نماييد، اّما شراب آن را نمی نوشيد و انگور آن را نمی چينيد، زيرا تاکها را کرم                           

ن زيتون در همه جا می رويند، اّما از روغن آنها استفاده نمی کنيد، چرا که ميؤه آنها پيش از                                درختا٤٠.  می خورد



 تثنيه
 

صاحب پسران و دختران می شويد، ولی آنها با شما نمی مانند، زيرا آنها به اسارت برده                                 ٤١.  رسيدن می ريزند  
 . تمام درختان و محصوالت زمين شما خوراک ملخها می شوند٤٢. می شوند

آنها به شما وام خواهند     ٤٤.  گانگانی که در سرزمين شما زندگی می کنند، نيرومند و شما ضعيف خواهيد شد              بي«٤٣
 . در انتها آنها رهبر شما و شما پيرو آنها خواهيد بود. داد اّما شما به آنها وام نخواهيد داد

و به آنها دچار خواهيد گشت تا            تمامی  اين لعنت ها به دنبال شما خواهند بود و شما را فرا خواهند گرفت                          «٤٥
٤٦.  هالک شويد، زيرا شما از خداوند خدايتان پيروی نکرديد و فرمانها و احکام او را که به شما داد، بجا نياورديد                        

خداوند شما را همه گونه برکت داد،       ٤٧.  همٔه اين مصيبت ها نشانه و شگفتی ابدی برای شما و فرزندانتان خواهد بود               
بنابراين دشمنانی را که خداوند، عليه شما خواهد فرستاد،             ٤٨.  ا شادمانی و دلخوشی خدمت نکرديد       اّما شما او را ب      

خداوند يوغ آهنين تا َدم مرگ،           .  شما گرسنه، تشنه و عريان، نيازمند همه چيز خواهيد بود                .  خدمت خواهيد کرد    
آن سوی دنيا مانند عقاب بر سر شما فرود         خداوند قومی را که زبان ايشان را نمی دانيد از           ٤٩.  برگردنتان خواهد نهاد  

ايشان غّله و رمٔه شما را          ٥١.  آنها مردمانی سنگدل خواهند بود که به پير و جوان رحم نخواهند کرد                     ٥٠.  می آورد
ايشان برای شما هيچ غّله، شراب، روغن زيتون و گاو و گوسفند باقی               .  خواهند خورد و شما از گرسنگی می ميريد       

ايشان همٔه شهرهای شما را محاصره خواهند کرد تا ديوارهای بلند و                        ٥٢.  شما خواهيد مرد    نخواهند گذاشت و       
مستحکمی را که به آن توّکل داريد، در تمام سرزمين فرو ريزند و آنها شما را در تمام شهرهای سرزمينی که                                    

 . خداوند خدايتان به شما داده است، محاصره خواهند کرد
٥٤.  گوشت پسران و دختران خود را که خداوند به شما داده است، می خوريد                      هنگام محاصره از ناچاری         «٥٣

نجيب ترين و رحيم ترين مرد، آن قدر درمانده می شود که حّتی به برادر، زن و فرزندان خود که هنوز زنده هستند،                         
زيرا در  .   دهداو از گوشتی که می خورد، يعنی از گوشت فرزندان خود، به برادر و زن خود نمی                     ٥٥.  رحم نمی کند 

حّتی نجيب ترين و دلرحمترين زن     ٥٧-٥٦.  محاصره و تنگی ای که گرفتار شده است، غذای ديگری باقی نخواهد ماند             
وقتی دشمنان، شهر را        .  که به خاطر ثروتمندی هرگز به جايی پياده نرفته بود، همان طور رفتار خواهد کرد                             

او از ناچاری و کمبود غذا،        .  وهر و فرزندان خود بدهد      محاصره کنند، حاضر نمی شود که از خوراک خود به ش              
 . کودک نوزاد و جفت نوزاد را پنهان خواهد کرد تا دور از چشم ديگران، مخفيانه و به تنهايی بخورد

اگر شما به دّقت از هر کلمٔه شريعت که در اين کتاب نوشته شده است، پيروی نکنيد و از نام پرجالل و با                                «٥٨
آن وقت خداوند شما و فرزندانتان را به بالهای ترسناک و مرضهای ُمزمن و                        ٥٩ايتان نترسيد،    هيبت خداوند خد   

خداوند بار ديگر شما را به تمام بيماريهای وحشتناکی که در مصر تجربه کرديد،                           ٦٠.  بی  درمان دچار می سازد    
 بيماريها و مرضهای واگيرداری     او همچنين شما را به همهٔ     ٦١.  گرفتار خواهد کرد و شما هرگز بهبود نخواهيد يافت        

گرچه ٦٢.  که در کتاب قوانين و آموزش خداوند به آنها اشاره نشده است، دچار خواهد کرد و شما نابود خواهيد شد                         
تعداد شما به اندازٔه ستارگان آسمان بی شمار شده است، ولی فقط تعداد کمی از شما باقی خواهند ماند؛ زيرا شما از                         

همانطور که خداوند از کاميابی و کثير شدن شما خرسند گرديد، به همانگونه با                   ٦٣.  روی نکرديد خداوند خدايتان پي  
شما از سرزمينی که در شرف تصّرف آن هستيد، آواره                 .  از بين بردن و نابودی شما نيز، خرسند خواهد گشت                

 . خواهيد شد
کرد و در آنجا خدايان چوبی و سنگی را            خداوند شما را در بين همٔه مّلتها در سراسر جهان پراکنده خواهد                  «٦٤

در هيچ کجا آرامش نخواهيد يافت،       ٦٥.  خدمت خواهيد کرد؛ خدايانی که شما و نياکانتان هرگز پرستش نکرده بوديد              
زندگی شما  ٦٦.  هيچ مکانی را خانه نخواهيد ناميد، خداوند شما را پر از نگرانی، نااميدی و بيچارگی خواهد ساخت                   

شما هميشه با ترس از مرگ خواهيد            .  شب و روز، شما وحشت زده خواهيد بود             .  اهد بود همواره در خطر خو     
هر بامداد، آرزوی شامگاه و هر شامگاه، آرزوی          .  قلبهای شما با وحشت از آنچه که می بينيد خواهد تپيد            ٦٧.  زيست

گفته بود شما هرگز ديگر به       خداوند شما را با کشتی به مصر خواهد فرستاد، هرچند قبًال               ٦٨.  بامداد را خواهيد کرد   
آنجا شما تالش خواهيد کرد، خود را به دشمنانتان به بردگی بفروشيد، اّما کسی شما را نخواهد                    .  آنجا نخواهيد رفت  

 » .خريد

٢٩  
 تجديد پيمان خداوند در سرزمين موآب 

اين پيمان غيراز    .  اين است متن پيمانی که خداوند در سرزمين موآب به وسيلٔه موسی با قوم اسرائيل بست                             ١
 . پيمانی است که در کوه سينا بسته بود

شما با چشمان خود ديديد که خداوند در سرزمين              «:  موسی تمام قوم اسرائيل را گرد هم آورد و به آنها گفت                   ٢



 تثنيه
 

آزمايشهای بزرگی که چشمان شما ديد، نشانه ها و             ٣.  مصر با فرعون و خدمتکارانش و تمام سرزمينش چه کرد               
ولی تا به امروز خداوند دلی که بفهمد و چشمی که ببيند و               ٤.   عظيم را در آن سرزمين به شما نشان داد           شگفتی های

لباسها و کفشهای شما   .  مّدت چهل، سال خداوند شما را در بيابان هدايت کرد         ٥.  گوشی که بشنود را به شما نداده است       
يدنی تخميرشده برای نوشيدن داشتيد، اّما خداوند         شما نه نان برای خوردن و نه شراب و نوش             ٦.  کهنه و پاره نشدند    

وقتی به اينجا آمديد، سيحون، پادشاه          ٧.  احتياجات شما را برآورده کرد تا به شما ياد بدهد که او خدای شماست                          
سرزمين ايشان را تصّرف کرديم و      ٨.  حشبون و عوج، پادشاه باشان به جنگ ما آمدند، ولی ما آنها را شکست داديم                

پس از هر کلمٔه اين پيمان به دّقت پيروی نماييد تا در هر                 ٩.   های رئوبين، جاد و نصف طايفه منسی داديم          به طايفه 
 . کاری که می کنيد موّفق شويد

زنان، بّچه ها، بيگانگانی که با شما          ١١امروز شما رهبران، ريش سفيدان، افسران و همٔه مردان اسرائيل،                    «١٠
تا با  ١٢ شکنند و کسانی که آب می آورند، در حضور خداوند خدايتان ايستاده ايد                  زندگی می کنند، کسانی که هيزم می       

تا آنکه امروز خداوند همان طوری که به شما و به              ١٣خداوند خدايتان پيمان ببنديد و مسئولّيت انجام آن را بپذيريد                
١٥-١٤.  ذيرد و او خدای شما باشد       نياکانتان، يعنی ابراهيم، اسحاق و يعقوب وعده داد، شما را به عنوان قوم خود بپ                   

او با همٔه ما که امروز در حضورش ايستاده ايم         .  شما تنها کسانی نيستيد که خداوند با شما پيمانی با مسئولّيت می بندد            
 . و همچنين فرزندان ما که هنوز به دنيا نيامده اند، نيز پيمان می بندد

شما ١٧.   کرديم و چطور از بين اقوام مختلف گذشتيم            به ياد داريد که در سرزمين مصر چگونه زندگی می                «١٦
مطمئن باشيد که امروز    ١٨.  ُبتهای نفرت انگيز ايشان را که از چوب و سنگ و نقره و طال ساخته شده بودند، ديديد                     

در ميان شما هيچ مرد، زن، خانواده يا طايفه ای، از خداوند خدايمان روی برنگرداند و خدايان مّلتهای ديگر را                                
مطمئن باشيد، امروز    ١٩.  اين مانند ريشه ای است که رشد می کند و گياهی تلخ و زهرآگين می شود                   .  تش نکنند پرس

کسی در ميان شما نباشد که اين هشدارها را بشنود و خود را قانع کند به اينکه حّتی اگر به راههای خود برود، ايمن                    
خداوند چنين مردی را نخواهد بخشيد، در           ٢٠.  وزندزيرا او باعث خواهد شد که تر و خشک باهم بس                .  خواهد بود 

عوض، آتش سوزندٔه خشم خداوند، عليه او شعله خواهد کشيد و تمام لعنت هايی که در اين کتاب نوشته شده است تا                         
خداوند او را از همٔه طايفه های اسرائيل جدا خواهد          ٢١.  هنگامی که خداوند او را نابود سازد، بر او فرود خواهند آمد            

 . کرد و بالها و لعنت هايی را که در اين کتاب نوشته شده است، بر سر او خواهد آورد
نسلهای آينده و فرزندان شما و بيگانگانی که از سرزمين های دوردست بيايند و از سرزمين شما عبور کنند،                      «٢٢

ارها بی حاصل و با گوگرد و       کشتز٢٣.  بالها و بيماريهايی را که خداوند به اين سرزمين فرستاده است، خواهند ديد                
سرزمين شما  .  نمک پوشيده خواهند شد، هيچ چيز در آنها کاشته نخواهد شد و حّتی علف نيز در آنجا نخواهد روييد                    

آنگاه ٢٤.  مانند شهرهای سدوم و غموره و َاُدَمه و صبوئيم خواهد بود که خداوند با آتش خشم خود آنها را نابود کرد                         
سپس ٢٥' چرا خداوند با سرزمين ايشان چنين کرده است؟ دليل خشم عظيم او چه بوده است؟               ':جهانيان خواهند پرسيد  

زيرا ايشان پيمانی را که هنگام خروج از مصر، خداوند خدای نياکانشان با ايشان بست،                                  ':  پاسخ خواهند داد    
انی که خداوند پرستش آنها      ايشان خدايان ديگری را که نمی شناختند، خدمت و پرستش کرده اند، خداي               ٢٦.  شکسته اند

بنابراين آتش خشم خداوند برضد آنها افروخته شد و آنها را به تمام لعنت هايی که در اين کتاب                      ٢٧.  را منع کرده بود   
خداوند با قهر و غضب و خشم شديد خود، آنها را از اين سرزمين ريشه کن ساخت و                  ٢٨.  نوشته شده اند، گرفتار کرد   
 ' .ه تاکنون در آنجا به سر می برندبه سرزمين ديگری راند ک

اسرار به خداوند خدای ما تعّلق دارد، اّما آنچه بر ما آشکار گشته است، برای هميشه به ما و فرزندانمان تعّلق           «٢٩
 . دارد تا از همٔه آنها پيروی کنيم

٣٠  
 انتخاب بين برکت و لعنت 

هنگامی که همٔه اين وقايع بر شما روی داد، و در ميان           .  من اکنون بين برکت و لعنت به شما حق انتخاب داده ام           «١
اگر شما و    ٢.  اقوامی زندگی کنيد که خداوند شما را در ميان آنها پراکنده گرداند، سخنان مرا بياد خواهيد آورد                               

 آن وقت خداوند خدايتان،    ٣فرزندانتان به سوی خداوند بازگرديد و از فرمانهای خداوند با دل و جان پيروی کنيد،                        
شما را از اسارت آزاد می سازد و بر شما رحم می کند و شما را که در بين اقوام بيگانه، پراکنده کرده است، دوباره                         

حّتی اگر شما در دورترين نقاط جهان پراکنده باشيد، خداوند خدايتان شما را گرد هم خواهد                 ٤.  جمع و کامياب می کند   
ر به سرزمينی که به اجدادتان تعّلق داشت می آورد تا آن را تصاحب                او شما را بار ديگ     ٥.  آورد و بازخواهد گرداند    

خداوند خدايتان به شما و فرزندانتان         ٦.  شما را بيشتر از اجدادتان کامران می سازد و به تعداد شما می افزايد                 .  کنيد
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 سرزمين هميشه    دلهای پاک و فرمانبردار عطا می کند تا خداوند خدايتان را از دل و جان دوست بداريد و در آن                            
او همٔه اين لعنتها را عليه دشمنان شما متوّجه خواهد کرد، کسانی که از شما متنّفر بودند و به شما ظلم                     ٧.  زندگی کنيد 

خداوند شما را   ٩.  شما دوباره مطيع خداوند می شويد و از احکامی  که امروز به شما می دهم پيروی می کنيد                 ٨.  کردند
فرزندان زياد به شما عطا می کند و گّله و رمه و محصوالت زمينتان را                      .  واهد کرد در همٔه کارهايتان کامياب خ      

او از کامياب نمودن شما به همان اندازه ای خوشحال می شود که از کامياب نمودن نياکانتان                                 .  فروان می سازد  
او نوشته شده، بجا      ولی شما بايد از او پيروی کنيد و تمام فرمانهايی را که در کتاب آموزشی                            ١٠.  خوشحال بود 

 . شما بايد با تمام دل و جان به سوی او بازگرديد. آوريد

 انتخاب بين زندگی و مرگ 
: در آسمان قرار ندارند که بگوييد      ١٢.  فرمانهايی که امروز به شما می دهم، بسيار دشوار و غير ممکن نيست              «١١

و نه در آن  سوی      ١٣'  شنويم و از آنها اطاعت کنيم؟       چه کسی می تواند به آسمان برود و آنها را برای ما بياورد تا ب                  '
کيست که بتواند به آن طرف دريا عبور کند و آنها را برای ما بياورد تا بشنويم و از آنها                            ':  دريا هستند که بگوييد    

 . ريدآنها در دهان و قلب شما هستند تا بتوانيد آنها را بجا آو. اين قوانين بسيار به شما نزديكند١٤' اطاعت کنيم؟
اگر از احکام خداوند     ١٦.  ببينيد، من امروز در برابر شما زندگی و نيکی، مرگ و بدبختی را قرار می دهم                       «١٥

خدايتان که امروز به شما می دهم اطاعت کنيد، او را دوست بداريد، در راه او قدم برداريد و اوامر، قوانين و                                      
به تعدادتان افزوده می شود و خداوند خدايتان در          .  داشتدستورات او را بجا آوريد، آن وقت عمر طوالنی خواهيد               

اّما اگر نافرمانی کنيد و گوش ندهيد، به دنبال خدايان ديگر               ١٧.  سرزمينی که وارد می شويد، به شما برکت می دهد          
 در آن   حاال من در اينجا به شما اخطار می کنم، شما نابود خواهيد شد و در سرزمينی که                ١٨برويد و آنها را بپرستيد،      

من آسمان و زمين را شاهد می گيرم که امروز            ١٩.  سوی رود اردن اشغال خواهيد کرد، چندان دوام نخواهيد آورد             
پس زندگی را انتخاب کنيد تا شما و فرزندانتان زنده            .  زندگی و مرگ، برکت و لعنت را در برابر شما قرار داده ام              

 اطاعت کنيد و به او وفادار بمانيد، زيرا که او زندگی شماست و به خداوند خدايتان را دوست بداريد، از او    ٢٠.  بمانيد
شما و فرزندانتان در آن سرزمينی که به اجدادتان، ابراهيم، اسحاق و يعقوب وعده فرموده است عمر طوالنی                                 

 » .خواهد  داد

٣١  
 يوشع جانشين موسی می شود 

من اکنون صد و بيست ساله هستم و ديگر توان                 «٢:  موسی در ادامٔه سخنان خود به قوم اسرائيل چنين گفت                ١
خداوند خدايتان  ٣.  رهبری شما را ندارم به جز اين، خداوند به من فرمود که من از رود اردن عبور نخواهم کرد                            

خودش پيش از شما به آن سرزمين می رود و مردمانی را که در آنجا زندگی می کنند، نابود می کند تا شما بتوانيد                              
خداوند اين  ٤.  همچنين همان طور که خداوند گفته است، يوشع رهبر شما خواهد شد                 .  را اشغال کنيد   سرزمين آنها    

مردم را نابود خواهد ساخت همان طور که سيحون و عوج پادشاهان اموری را شکست داد و سرزمين آنها را نابود                      
٦.   که فرمان داده ام، با آنها رفتار کنيد          خداوند شما را بر آنها پيروز خواهد کرد و شما بايد دقيقًا همان طور                 ٥.  کرد

شما را تنها   .  قوی و دلير باشيد، ترس و وحشت را به دلهای خود راه ندهيد، زيرا خداوند خدايتان با شما خواهد بود                     
 » .نمی گذارد و ترک نمی کند

زيرا تو اين قوم    قوی و دلير باش،     «:  بعد موسی، يوشع را احضار کرده در حضور تمام قوم اسرائيل به او گفت              ٧
خداوند ٨.  را به آن سرزمينی که خداوند به اجداد ما وعده فرموده است رهبری می کنی تا آنجا را متصّرف شوند                            

او تو را تنها نمی گذارد و ترک نمی کند، پس نترس و هراسان                     .  پيشاپيش تو حرکت می کند و همراه تو می باشد             
 » .مباش

  قوانين بايد هر هفت سال خوانده شود
آنگاه موسی احکام شريعت را نوشت و به کاهنان که مسئول حمل صندوق پيمان خداوند بودند و همچنين به                               ٩

در پايان هر هفت سال، يعنی در سالی که قرض ها بخشيده می شوند،                   «:  و به آنها فرمود     ١٠.  رهبران اسرائيل داد   
اوند در مکانی که خداوند برای پرستش خود            در وقتی که همٔه قوم اسرائيل در حضور خد           ١١هنگام عيد خيمه ها و       

همٔه مردان، زنان، کودکان و بيگانگانی را       ١٢.  برگزيده، جمع می شوند اين احکام را برای آنها با صدای بلند بخوانيد           
که در شهرهای شما زندگی می کنند، گرد هم آوريد تا همه بشنوند و بياموزند و به خداوند خدايتان احترام بگذارند و                      

به اين ترتيب فرزندان شما که هرگز قوانين خداوند خدايتان را نشنيده اند،                ١٣.   آموزشهای او با دّقت پيروی کنند        از
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آنها را خواهند شنيد تا زمانی که در سرزمينی که شما تصّرف خواهيد کرد، زندگی کنند خواهند آموخت که از                                 
 » .خداوند اطاعت کنند

 آخرين دستورات خداوند به موسی 
يوشع را صدا بزن و با خود به خيمٔه عبادت بياور تا            .  وقت مرگت نزديک شده است    «:  خداوند به موسی فرمود   ١٤

خداوند در ستون ابر ظاهر شد و پيش دروازٔه           ١٥.  پس موسی و يوشع به خيمٔه عبادت رفتند        »  .به او مأموريت بدهم   
 . خيمٔه عبادت ايستاد

بعد از مرگ تو اين مردم در سرزمينی که می روند، به من                  .  ردبزودی خواهی م   «:  خداوند به موسی فرمود    ١٦
آنگاه ١٧.  خيانت می کنند و خدايان غير را می پرستند، مرا از ياد می برند و پيمانی را که من با آنها بسته ام، می شکنند                    

ند شد و پليدی و      در آن روز خشم من عليه آنها شعله ور خواهد شد و ايشان را ترک خواهم نمود و آنها نابود خواه                         
به خاطر نبودن خداوند در ميان ماست که       'دشواريهای فراوانی بر آنها فرود خواهد آمد تا در آن روز با خود بگويند                

 . به سبب پليدی و پرستش خدايان ديگر، ايشان را ياری نخواهم کرد١٨' .دچار اين پليديها شده ايم
من آنها را   ٢٠.  بياموز تا اين مدرکی از جانب من عليه آنها باشد          حاال اين سرود را بنويس و به مردم اسرائيل            «١٩

آنجا هرچه غذا بخواهند،    .  به آن سرزمينی غنی و حاصلخيز خواهم برد، همان طور که به اجدادشان وعده داده بودم                
. اهند کردخواهند داشت و به راحتی زندگی خواهند کرد اّما آنها از من روی گردانيده و خدايان ديگر را پرستش خو           

اّما اين سرود   .  به مصيبت های وحشتناکی دچار خواهند شد      ٢١.  آنها مرا رد خواهند کرد و پيمان مرا خواهند شکست          
حّتی قبل از اينکه من آنها را به سرزمينی که به آنها وعده             .  هنوز خوانده خواهد شد و مدرکی عليه ايشان خواهد بود         

 » .دادم، ببرم، از افکار ايشان آگاهم
 . در همان روز موسی اين سرود را نوشت و به قوم اسرائيل آموخت٢٢
قوی و دلير باش، زيرا تو قوم اسرائيل را به سرزمينی که به آنها                     «:  سپس خداوند به يوشع پسر نون فرمود         ٢٣

 » .وعده دادم، هدايت می کنی و من همراه تو خواهم بود
به الويانی که مسئول حمل صندوق پيمان        ٢٥ه پايان رساند،    هنگامی که موسی نوشتن همٔه قوانين را در کتاب ب          ٢٤

اين کتاب را که حاوی احکام شريعت است بگيريد و در کنار صندوق پيمان خداوند خدايتان                  «٢٦:  خداوند بودند گفت  
اگر حاال که    .  زيرا می دانم آنها چقدر سرسخت و سرکش هستند          ٢٧.  قرار دهيد تا هشداری برای قوم اسرائيل باشد           

حاال تمام ريش سفيدان و رهبران قوم      ٢٨.  ده در کنار آنها هستم، چنين سرکشی می کنند، وای بحال زمانی که بميرم            زن
می دانم پس از مرگ من،      ٢٩.  را جمع کنيد تا اين سخنان را به آنها بگويم و آسمان و زمين را بر آنها شاهد بگيرم                         

د خواهند کرد، و آنها در آينده با دشواريها روبه رو خواهند شد            مردم شرور خواهند شد و آنچه را به آنها آموخته ام ر           
 » .زيرا آنچه را در نظر خداوند پليد است، بجا می آورند و خداوند را خشمگين خواهند کرد

 سرود موسی 
 . سپس موسی تمام اين سرود را برای همٔه مردم اسرائيل خواند و آنها به او گوش فرا دادند٣٠

٣٢  
 !  زمين سخنان مرا بشنويدای آسمان و«١

 . و به آنچه می گويم گوش فرا دهيد
 تعاليم من مانند قطرات باران فرو خواهد ريخت، ٢

 و مانند شبنم به زمين خواهد نشست، 
 سخنان من، چون باران بر گياهان تازه روييده خواهد باريد، 

 . مانند بارانی است آرام، بر سبزه های لطيف
 . را می ستايمزيرا من نام خداوند ٣

 . و قوم او عظمت او را خواهند سرود
 

 خداوند محافظ بزرگ توست، «٤
 . کامل و عادل در همٔه راهها

 خداوند شما، با وفا و قابل اعتماد است، 
 . او امين و صادق می باشد

 اّما شما بی وفا گشته ايد و لياقت فرزندی او را نداريد، ٥
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 . مّلتی گناهکار و فريبکاريد
 ! قوم احمق و نادانای ٦

 آيا به اين طريق، تالفی خوبی های او را می کنيد؟ 
 آيا او پدر و آفريدگار شما نيست؟ 

 آيا او نبود که شما را خلق کرد و از شما قومی ساخت؟ 
 

 اّيام گذشته را بياد آوريد، به سالهای قديم بينديشيد، «٧
 . و از نياکانتان بپرسيد تا به شما نشان دهند

 . ش سپيدانتان سؤال کنيد تا به شما بگوينداز ري
 خدای متعال سهم هر قوم را داد؛ ٨

 و برای هر کدام از آنها، جايی برای زندگی بخشيد، 
 . و مرزهای آنها را به نسبت تعداد بنی اسرائيل تعيين کرد

 . او فرزندان يعقوب را برای خودش برگزيد٩
 

 او قوم اسرائيل را در بيابان «١٠
 . رای خشک و سوزان، سرگردان يافتو در صح

 . او مثل تخم چشم خود، از آنها مراقبت کرد و آنها را پناه داد
 مانند عقابی که به جوجه های خود پرواز می آموزد ١١

 و با بالهای گستردٔه خود آنها را در ايمنی می گيرد، 
 . خداوند اسرائيل را از سقوط نجات داد

 هدايت کرد، خداوند به تنهايی آنها را ١٢
 . بدون کمک خدايان ديگر

 
 . او آنها را بر فراز کوهها جای داد«١٣

 . و آنها از محصول زمين خوردند
 . آنها در ميان صخره ها عسل وحشی يافتند

 . و درختان زيتون آنها در زمين سنگالخ رشد کرد
 . گاوها و ُبزهای آنها شير فراوان دادند١٤

  و گاوها، آنها بهترين گوسفندان، ُبزها
 . بهترين گندم، و بهترين شراب را داشتند

 
 قوم خداوند ثروتمند، اّما سرکش شدند؛ «١٥

 . آنان فربه و سير شدند
 آنها خداوند، آفريدگار خود را ترک کردند 

 . و نجات دهندٔه نيرومند خود را رد کردند
 با خدايان بيگانٔه خود غيرت خداوند را برانگيختند ١٦

 .  زشت خود او را به خشم آوردندو با کارهای
 آنها برای خدايانی که واقعی نبودند، قربانی کردند؛ ١٧

 خدايانی که اجدادشان نمی شناختند، 
 . خدايانی که قوم اسرائيل هرگز پيروی نکرده بود

 آنها خدايشان، نجات دهندٔه توانای خويش را فراموش نمودند ١٨
 . ز ياد بردندو خدايی را که به آنها حيات بخشيد، ا

 
 وقتی خداوند اين کارها را ديد، خشمگين شد «١٩

 . و پسران و دختران خود را ترک کرد
 من آنها را ترک می کنم ': خداوند فرمود٢٠

 تا ببينم که عاقبت آنها چه می شود، 
 . زيرا آنها مردمی سرکش و بی وفا هستند

 با ُبتهای خود مرا خشمگين کرده اند، ٢١
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 . وغين خود، غيرت مرا برانگيختندبا خدايان در
 . پس من آنها را به وسيلٔه کسانی که حّتی قومی به شمار نمی آيند، به خشم خواهم آورد

 . من آنها را به وسيلٔه مّلتی ابله، به غيرت خواهم آورد
 آتش خشم من برافروخته می شود و تا اعماق زمين فرو می رود، ٢٢

 ن هستند زمين و همٔه چيزهايی را که در آ
 . و کوهها را از ريشه می سوزاند

 
 آنها را به مصيبت های بی شمار مبتال می کنم '«٢٣

 . و هدف همٔه تيرهای خود قرار می دهم
 آنها از گرسنگی و تب، جان خواهند سپرد، ٢٤

 . آنها از بيماريهای مهلک، خواهند مرد
 حيوانات وحشی را به جان آنها خواهم انداخت 

 . ی می فرستم تا آنها را بگزندو مارهای سّم
 جنگ، مرگ را در خيابانها می آورد، ٢٥

 . ترس به خانه ها حمله خواهد کرد
 . مردان و زنان جوان خواهند مرد

 . نه کودکان نجات خواهند يافت و نه سالمندان
 می خواستم آنها را پراکنده کنم ٢٦

 . تا خاطره ای از آنها در ياد کسی باقی نماند
 من نمی توانم اجازه دهم که دشمنانشان بگويند اّما ٢٧

 که آنها قوم مرا شکست داده اند، 
 ' .درحالی که، اين من بودم که آنها را شکست دادم

 
 . اسرائيل قومی نادان است«٢٨

 . آنها هيچ بينشی ندارند
 اگر آنها خردمند بودند، ٢٩

 . می توانستند درک کنند که چرا شکست خورده اند
 ر نفر از يک نفر چرا هزا٣٠

 و ده هزار نفرشان از دو نفر شکست خوردند؟ 
 . چون خدای توانا، آنها را ترک کرده بود

 . خداوند آنها را به دست دشمن تسليم نمود
 دشمنان ايشان می دانند که خدايانشان ضعيف هستند ٣١

 . و چون خدای اسرائيل قدرتمند نيستند
 . ه فاسد می باشنددشمنانشان مانند مردم سدوم و غمور٣٢

 به تاآهايی می مانند که انگور تلخ و زهرآگين به بار می آورند، 
 . مانند شرابی که از زهرمار تهّيه شده باشد٣٣

 
 . خداوند می داند که دشمنان چه کرده اند«٣٤

 . او به موقع آنها را تنبيه خواهد کرد
 . خداوند از آنها انتقام می گيرد و آنها را جزا می دهد٣٥

 بزودی آنها سقوط می کنند، 
 . زيرا روز هالکت ايشان نزديک است

 هنگامی که خداوند ببيند آنها ناتوان شده اند، ٣٦
 به آنهايی که او را خدمت کرده اند، رحم خواهد کرد؛ 

 هنگامی که او ببيند که چقدر بيچاره شده اند 
 . خداوند مردم خود را نجات خواهد داد

 : ی گويدخداوند به آنها م٣٧
 کجا هستند آن خدايان ُپر قدرتی که به آنها پناه می برديد؟ '
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 شما از چربی قربانی های خود به آنها داديد ٣٨
 و به آنها شراب برای نوشيدن داديد، 

 بگذاريد تا بيايند و به شما کمک کنند، 
 . بگذاريد تا برای نجات شما بيايند

 
 بدانيد که من، تنها من، خدا هستم '«٣٩

 . و به غيراز من خدای ديگری وجود ندارد
 . مجروح می کنم و شفا می بخشم. من می ميرانم و زنده می سازم

 . کسی نمی تواند از دست من رهايی يابد
 : دست خود را به سوی آسمان بلند می کنم و می گويم٤٠

 به حيات خود سوگند، 
 شمشير بّراق خود را تيز خواهم کرد ٤١

 واهم نمود و عدالت را اجرا خ
 . از دشمنانم انتقام خواهم گرفت

 . کسانی را که از من متنّفرند، مجازات خواهم کرد
 خون آنها از تيرهای من خواهد چکيد ٤٢

 . و شمشير من همٔه مخالفان مرا خواهد کشت
 . کسانی را که عليه من می جنگد زنده نخواهم گذاشت

 ' .حّتی زخمی ها و اسيران خواهند مرد
 

 مّلتها شما بايد با قوم خداوند او را ستايش کنيد ای «٤٣
 . هرکس را که آنها را بکشد، مجازات خواهم کرد

 . او از دشمنان خود انتقام می گيرد
 » .و گناهان قوم خود را می بخشد

 
 . موسی و يوشع پسر نون اين سرود را خواندند تا مردم اسرائيل آن را بشنوند٤٤

 آخرين دستورات موسی 
حتمًا از همٔه اين فرامين «: به آنها گفت٤٦امی که موسی دادن آموزشهای خداوند را به مردم به پايان رساند،      هنگ٤٥

آنها را به فرزندان خود تکرار کنيد تا آنها با دّقت از همٔه فرمانهای خداوند                    .  که امروز به شما داده ام، پيروی کنيد        
از آنها پيروی کنيد و شما در سرزمين آن         .   آنها زندگی شما هستند    اين آموزشها کلمات پوچی نيستند،    ٤٧.  پيروی کنند 

 » .سوی رود اردن که بزودی تصّرف خواهيد کرد، عمر طوالنی خواهيد داشت
به کوهستان عباريم، واقع در سرزمين موآب، مقابل شهر اريحا               «٤٩:  در همان روز خداوند به موسی فرمود         ٤٨

تو در آن کوه،       ٥٠.  ن کنعان را که من به مردم اسرائيل خواهم داد بنگر                     برو و از کوه َنبو باال برو و سرزمي                 
زيرا هر دوی شما در حضور قوم اسرائيل،            ٥١.  همان طور که برادرت در کوه هور درگذشت جان خواهی سپرد               

 آن سرزمينی را که به قوم اسرائيل           ٥٢.  کنار چشمه مريبٔه قادش، واقع در بيابان صين، حرمت مرا نگاه نداشتيد                    
 » .می دهم از دور می بينی، اّما وارد آن نخواهی شد

٣٣  
 برکت دادن قوم توسط موسی 

 : اين برکاتی است که موسی مرد خدا، قبل از وفاتش به قوم بنی اسرائيل داد١
 

 خداوند از کوه سينا آمد، ٢
 مانند خورشيد برفراز َادوم طلوع کرد 
 . و از کوه فاران بر قوم خود درخشيد

 ها هزار فرشته با او بودند آنگاه ده
 . و آتشی مشتعل در دست راست او

 . خداوند قوم خود را دوست دارد٣
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 . و آنانی را که متعّلق به او هستند، محفاظت می کند
 ما در مقابل پاهای او، سر فرود می آوريم 

 . و پيرو فرامين او هستيم
  .ما از فرامينی که موسی به ما داده است، پيروی می کنيم٤

 . آنها باارزشترين گنجينٔه قوم ما هستند
 وقتی طايفه های آنها و رهبران قوم اجتماع کردند، ٥

 . خداوند پادشاه آنان گرديد
 

 : موسی دربارٔه طايفٔه رئوبين گفت٦
 رئوبين جاويد باد «

 » .با وجودی که تعدادشان کم است
 

 : دربارٔه طايفٔه يهودا گفت٧
  برای کمک گوش فرا ده، ای خداوند، به فرياد آنها«

 آنها را دوباره با طايفه های ديگر متّحد کن، 
 پروردگارا، برای آنها بجنگ 

 » !و آنها را در برابر دشمنان ياری ده
 

 : دربارٔه طايفٔه الوی گفت٨
 تو ای خداوند، ارادٔه خود را به وسيلٔه اوريم و ُتميم «

 . به خدمتگزاران وفادار خود الويان، آشکار کن
 تو آنها را در مسا آزمودی 

 . و در چشمه مريبه حقانّيت آنها را ثابت کردی
 آنان بيش از پدر و مادر، برادران يا فرزندان خود ٩

 . به تو وفاداری نشان دادند
 آنها از فرامين تو پيروی کردند 

 . و به پيمان تو وفادار ماندند
 ايشان به قوم تو خواهند آموخت ١٠

 . پيروی کنند و در قربانگاه تو قربانی کنندتا از قوانين تو 
 ای خداوند، به آنها کمک کن تا قوم نيرومندی گردند، ١١

 از کارهای دستهايشان خشنود باش، 
 دشمنان آنان را شکست ده 

 » .و نگذار ديگر برخيزند
 

 : دربارٔه طايفٔه بنيامين چنين گفت١٢
 . اين قومی  است که خداوند دوستش دارد«

 ار اوست، او در تمام روز از آنها حفاظت می کند و نگه د
 » .و در ميان آنها می خرامد

 
 : دربارٔه طايفٔه يوسف گفت١٣

 خداوند زمين آنها را با باران «
 . و آبهای زير زمين برکت دهد

 زمينهای ايشان با ميوه های رسيده در زير آفتاب ١٤
 . و فراوانی محصول در هر فصل برکت يابد

 . ی کهن ايشان پر از ميوه های خوب گرددتّپه ها١٥
 زمين های آنها پر از نيکويی گردد ١٦

 و خداوند که در بوتٔه سوزان ظاهر شد، 
 . از آنها خشنود باشد

 تمام اين برکات شامل حال يوسف باد، 
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 . يعنی کسی که سرکردٔه برادران خود بود
 يوسف، همچون گاو نيرومندی است، ١٧

 ، چون شاخهای گاو وحشی
 شاخهای او هزار نفر طايفه منسی 
 . و ده هزار نفر طايفه افرايم هستند

 با آنها قومها را زخمی می کند 
 » .و تا پايان زمين می راند

 
 : دربارٔه طايفه های زبولون و يساکار چنين گفت١٨

 ای زبولون در تجارت دريای خود سعادتمند شو «
 . ددو ای يساکار ثروت تو در خانه ات افزون گر

 آنان بيگانگان را به کوه خود دعوت می کنند ١٩
 . و قربانی راستين را در آنجا قربانی می کنند

 آنها ثروت خود را از دريا 
 » .و از شن ساحل دريا به دست می آورند

 
 : دربارٔه طايفٔه جاد چنين گفت٢٠

 . سپاس آفريدگار را که سرزمين آنها را گسترش داد«
 ی کند جاد مانند شير صبر م
 . تا بازو يا سر را بدرد

 . آنها بهترين زمين ها را برای خود برداشتند٢١
 . سهم رهبران به ايشان تعّلق گرفت

 هنگامی که رهبران قوم اسرائيل گرد هم آمدند، 
 » .آنها از فرامين و قوانين خداوند پيروی کردند

 
 : دربارٔه طايفٔه دان چنين گفت٢٢

 دان مثل شير جوانی است «
 » .که از باشان بيرون می جهد

 
 : دربارٔه طايفٔه نفتالی او گفت٢٣

 نفتالی به خاطر نيکی خداوند، از برکات افزون برخوردار شده است، «
 » .سرزمين آنها از درياچٔه جليل تا جنوب می رسد

 
 : دربارٔه طايفٔه اشير گفت٢٤

 اشير از طايفه های ديگر بيشتر برکت يافته است، «
 . نم که مورد عالقٔه برادران خود قرار گيردآرزو می ک

 . و زمينش ُپر از درختان زيتون باشد
 . شهرهايش با دروازه های آهنين حفاظت شوند٢٥

 » .و هميشه در امنّيت زيست کند
 

 . ای مردم اسرائيل، هيچ خدايی چون خدای شما نيست٢٦
 . او با عظمت خود از فراز ابرها به ياری شما می آيد

 . ند هميشه مدافع شما بوده استخداو٢٧
 دست جاودانی خدا هميشه پشتيبان شماست، 

 او دشمنان شما را بيرون راند، هنگامی که شما پيشروی می کرديد 
 ! و به شما گفت همه را نابود کنيد

 تا فرزندان يعقوب ٢٨
 در امنّيِت سرزمين ُپر از غّله و شراب 
 . ری می کند، در آرامش به سر برندآنجايی که شبنم از آسمان، زمين را آبيا

 ای اسرائيل، چه شادمان هستی، ٢٩
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 هيچ قومی چون تو نيست، 
 . قومی که خداوند نجات داده است

 خداوند سپر و شمشير توست 
 . تا از تو دفاع کند و تو را پيروز گرداند

 دشمنان تو برای تّرحم خواهند آمد 
 . و تو آنها را لگدکوب خواهی کرد

٣٤  
  موسی مرگ
موسی از دشتهای موآب به قّلٔه َنبو، در کوه فسجه در شرق اريحا باال رفت و در آنجا خداوند تمام آن سرزمين                            ١

تمام سرزمين نفتالی، سرزمين طايفه های افرايم، منسی،        ٢سرزمين جلعاد از شمال تا شهر دان،          .  را به او نشان داد     
قسمت جنوبی سرزمين يهودا و دشتی که از صوغر به اريحا،           ٣نه،  سرزمين طايفه يهودا، از جنوب تا دريای مديترا       

اين سرزمينی است که من به ابراهيم، اسحاق و                 «:  آنگاه خداوند به موسی فرمود        ٤.  شهر درختاِن نخل می رسد      
 » .جا برویمن آن را به تو نشان داده ام اّما به تو اجازه نمی دهم که به آن. يعقوب وعده داده ام که به فرزندانشان بدهم

خداوند او را در    ٦.  پس موسی خدمتکار خداوند، در سرزمين موآب در گذشت، همان گونه که خداوند فرموده بود              ٥
دّره ای، در سرزمين موآب آن سوی شهر بيت فغور، به خاک سپرد، اّما تا به امروز هيچ کسی از محل دقيق گور او                    

با اين وجود، همچنان نيرومند بود و چشمان او به خوبی            .  موسی در سن صد و بيست سالگی درگذشت       ٧.  آگاه نيست 
 . قوم اسرائيل برای او سی روز در دشتهای موآب سوگواری کردند٨. می ديد

يوشع پسر نون، ُپر از حکمت بود، زيرا موسی او را به جانشينی خود برگزيده بود، مردم اسرائيل از يوشع                               ٩
 . وسی داده بود، بجا آوردندپيروی کردند و فرامينی را که خداوند به م

هيچ نبی ای  ١١.  هرگز نبی ای چون موسی در اسرائيل نبوده است، خداوند با او رو در رو صحبت می کرد                             ١٠
نشانه ها و شگفتی هايی را که موسی، به دستور خداوند در برابر فرعون، درباريان و همٔه سرزمين مصر ظاهر                           

هيبت انگيزی را که موسی در برابر چشمان قوم اسرائيل نشان داد، هيچ            کارهای بزرگ و    ١٢.  کرد، انجام نداده است   
 . نبی ای، توانايی انجام آن را نداشته است
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  يـوشــع
  معّرفی کتاب

نکات برجستٔه اين    .  کتاب يوشع، داستان استيالی بنی اسرائيل بر کنعان، به رهبری يوشع، جانشين موسی است                   
يکی از  .  عبور از رود اردن، سقوط اريحا، جنگ در عای و تجديد پيمان بين خدا و بنی اسرائيل                   :  کتاب عبارتند از  

هم اکنون تصميم بگيريد که چه کسی را پرستش خواهيد                 «:  د می باش ١٥:  ٢٤معروف ترين قسمت های کتاب آئه        
 » .اّما من و خانواده ام خداوند را پرستش خواهيم نمود... کرد

  تقسيم بندی کتاب
  ٢٤:١٢-١:١تسخير کنعان 

  ٤٥:٢١-١:١٣تقسيم زمين 
  ٣٣-١:١٣ زمين شرق رود اردن -الف
  ٥١:١٩-١:١٤ زمين غرب رود اردن -ب
  ٩-١:٢٠  شهرهای پناهگاه-ج
  ٤٥-١:٢١ شهرهای الويان -د

  ٣٤-١:٢٢بازگشت طايفه های شرقی به سرزمين های خويش 
  ١٦-١:٢٣وصّيت يوشع 

  ٣٣-١:٢٤تجديد پيمان در شکيم 

١  
  فرمان تصّرف کنعان

خادم من موسی، «٢: بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند، خداوند به دستيار موسی، يعنی يوشع پسر نون گفت     ١
پس تو و همٔه مردم اسرائيل آماده شويد تا از رود اردن عبور کرده به سرزمينی که من به آنها                            .  ت يافته است  وفا

همان طور آه به موسی گفته ام به شما هم می گويم، هر جايی که پای شما به آن برسد، آنجا را به                 ٣.  خواهم داد، برويد  
يابان، از شمال به کوههای لبنان، از مغرب به سواحل                  حدود سرزمينهای شما، از جنوب به ب           ٤.  شما خواهم داد   

همان طور ٥.  همچنين سرزمين ِحّتيان را در اختيار شما می گذارم         .  مديترانه و از مشرق به رود افراته خواهد رسيد          
. که با موسی بوده ام با تو نيز خواهم بود و تا پايان عمرت، هيچ کس نخواهد توانست، در برابر تو مقاومت کند                                   

دلير و شجاع باش، زيرا تو اين قوم را رهبری                ٦.  ميشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد                  ه
قوی و دلير باش و از تمام دستورات و           ٧.  خواهی کرد تا سرزمينی را که به نياکانشان وعده داده ام، به دست آورند               

از آن منحرف نشو تا در هر کاری که می کنی               قوانينی که موسی خدمتگزار من، به تو داده است، اطاعت کن و                   
آن را بخوان و دربارٔه آن روز و شب تفّکر کن تا بتوانی              .  کتاب تورات را هميشه درنظر داشته باش      ٨.  موّفق گردی 

دلير :  باز می گويم ٩.  آنگاه موّفق و کامياب خواهی شد     .  تمام دستوراتی که در آن نوشته شده، پيروی و اطاعت نمايی           
 » .اش، ترس و شک به دل خود راه مده، زيرا خداوند خدای تو در همه جا همراه توستو شجاع ب

  دستور يوشع به قوم
آذوقٔه خود را تهّيه آنيد، زيرا بعد از         «به همٔه مردم در اردو بگوييد       ١١  پس يوشع به رهبران قوم دستور داد که        ١٠

ند به ما وعده فرموده است، تصّرف خواهيم             سه روز از رود اردن عبور خواهيم کرد و سرزمينی را که خداو                      
 » .نمود
کالم موسی، خادم    «١٣:  يوشع به بزرگان طايفٔه رئوبين و جاد و نصف طايفٔه منسی، خاطرنشان کرده گفت                       ١٢

خداوند خدای شما زمينی برای شما آماده کرده است تا در آن ساکن شده،                   :  خداوند را به ياد داشته باشيد که فرمود          
شما با زنان، اطفال و گّله و رمٔه خود به آسودگی در اين سرزمين در اين سوی رود اردن زندگی                          ١٤.  يدآرامی  بياب 

اّما مردان مسّلح، بايد برای جنگ آماده باشند و پيشاپيش بقّئه قوم از رود اردن عبور کنند تا آنها را در                                        .  کنيد
 زمينی را، که در غرب رود اردن است و خداوند وعدٔه            همراه آنها بمانيد تا آنها    ١٥.  تصّرف آن سرزمين ياری نمايند    

مالکّيت آن را به آنها داده است، تصّرف کنند و وقتی که همگی آرام و آسوده شدند، آنگاه شما می توانيد به وطن                                  
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 » .خود، در شرق رود اردن، که خادم خداوند، موسی به شما داده است، برگرديد
چه به ما امر کردی، بجا می آوريم و به هر جايی که ما را بفرستی،                              هر«:  همگی موافقت کردند و گفتند        ١٦

و دعا می کنيم،      .  همان طوری که هميشه موسی را اطاعت می کرديم، از تو هم اطاعت می  نماييم                            ١٧.  می رويم
از و هرکسی که با تو مخالفت نمايد، يا              ١٨!  همان طور که خداوند خدای تو همراه موسی بود، همراه تو نيز باشد                  

 » .پس دلير و شجاع باش. دستورات تو سرپيچی آند، کشته خواهد شد

٢  
  يوشع جاسوسانی به اريحا می  فرستد

برويد و وضعّيت و    «:  پس يوشع پسر نون، دو نفر جاسوس را محرمانه از اردوی اقاقيا به کنعان فرستاد و گفت                 ١
 و در آنجا، در خانٔه زن فاحشه ای به نام راحاب،           آن دو رفتند  »  .شرايط آنجا، مخصوصًا شهر اريحا را بررسی کنيد       

٣.  به پادشاه اريحا خبر رسيد که چند نفر اسرائيلی برای جاسوسی وارد سرزمين شده اند                      ٢.  شب را به سر بردند      

آنها را به ما تحويل     .  مردانی که در خانٔه تو هستند، جاسوس می  باشند        «:  پادشاه اريحا به راحاب پيغام فرستاده گفت       
 » .هبد

٥.  بلی آنها نزد من آمدند، ولی من نفهميدم که از کجا آمده بودند                  «:  اّما راحاب آن دو نفر را پنهان کرده گفت            ٤

اکنون .   هنگام غروب آفتاب، پيش از آنکه دروازه های شهر بسته شود، اينجا را ترک کردند و نمی  دانم به کجا رفتند                    
 اّما راحاب آنها را در پشت بام، زير ساقٔه الياف کتان که در              ٦»  .ير نماييد نيز اگر عجله کنيد، می توانيد آنها را دستگ        

بعد از رفتن   .   فرستادگان پادشاه تا نزديک رود اردن به تعقيب جاسوسان رفتند            ٧.  آنجا گذاشته بود، پنهان کرده بود       
 . آنها، دروازه های شهر بسته شد

من می دانم که خداوند اين سرزمين       «:  و به آنها گفت   ٩  رفت  پيش از آنکه جاسوسان بخوابند، راحاب به پشت بام         ٨
همٔه مردم اين سرزمين از شما می  ترسند و هر وقت نام اسرائيل را می شنوند، به وحشت                           .  را به شما داده است       

 ما شنيده ايم که وقتی از سرزمين مصر خارج می شديد، چطور خداوند دريای سرخ را برای شما خشک                    ١٠.  می افتند
 همين که خبر آن به گوش     ١١.   و چگونه سيهون و عوج، دو پادشاه اموريان در شرق رود اردن را از بين برديد                   کرد

زيرا خداوند خدای شما، خدای     .  ما رسيد همگی از ترس شما به وحشت افتاديم و دل و جرأت خود را از دست داديم                  
ا همان طوری که من با شما با مهربانی رفتار               پس اکنون به نام خداوند قسم بخوريد ت            ١٣-١٢.  آسمان و زمين است     

کردم، شما هم با فاميل من به خوبی رفتار کنيد و نشانه ای به من دهيد که پدر، مادر، برادران، خواهران من و                                    
 » .خانوادٔه ايشان را از بين نبريد، بلکه از مرگ نجات بدهيد

اگر تو از نقشٔه ما چيزی به کسی           .  م، خدا ما را بکشد      اگر به آنچه می  گوييم عمل نکني       «:  آنها به راحاب گفتند    ١٤
 » .نگويی، قول می دهيم وقتی خداوند اين سرزمين را به ما داد، با شما با لطف و مهربانی رفتار کنيم

١٦.  سپس راحاب آنها را با ريسمان از پنجره به پايين فرستاد، چونکه خانٔه او در کنار ديوار شهر قرار داشت                      ١٥

به طرف کوه برويد و مّدت سه روز خود را در آنجا پنهان کنيد تا کسانی که در تعقيب شما                         «:  نها گفت راحاب به آ  
 » .هستند برگردند، آنگاه پی کار خود برويد

وقتی ما وارد سرزمين شما شديم،       ١٨.  ما به وعده ای که به تو داده ايم، عمل خواهيم کرد           «:  آنها به راحاب گفتند   ١٧
آنگاه تو بايد پدر، مادر، برادران، خواهران و        .   به پنجره ای که ما را از آن پايين فرستادی ببند           اين ريسمان قرمز را   

 هرکسی که از خانٔه تو خارج شده، به کوچه برود، خونش به گردن                ١٩.  تمام خانوادٔه پدرت را در خانه ات جمع کنی       
. نٔه تو باشد، صدمه ای برسد، ما مسئول خواهيم بود         اّما اگر به کسی که در خا      .  خودش می  باشد و گناه ما نخواهد بود       

اگر تو از نقشٔه ما به کسی اّطالع بدهی، آن وقت ما مجبور نخواهيم بود به وعدٔه خود که به تو داده ايم، عمل                                    ٢٠
 . وقتی آنها رفتند او ريسمان قرمز را به پنجره بست. راحاب قبول کرد و آنها را روانه نمود٢١» .کنيم
آنها تمام آن   .  ه طرف کوه رفتند و مّدت سه روز در آنجا پنهان شدند تا وقتی که فرستادگان پادشاه برگشتند                  آنها ب ٢٢

آنگاه جاسوسان از کوه پايين آمدند و از رود اردن عبور                ٢٣.  سرزمين را جستجو کردند، ولی جاسوسان را نيافتند          
 .  به او گزارش دادندپس همٔه وقايع سفر خود را. کرده، پيش يوشع پسر نون برگشتند

اکنون به ما ثابت شد که خداوند همٔه آن سرزمين را به ما داده است؛ زيرا تمام مردم آنجا از                      «:  سپس آنها گفتند  ٢٤
 » .ترس ما به وحشت افتاده اند

٣  
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  عبور قوم اسرائيل از رود اردن
اه اقاقيا را ترک کرده، به سمت رود        روز بعد، يوشع و تمام قوم اسرائيل صبح زود از خواب بيدار شدند؛ اردوگ              ١

بعد از سه روز رهبران قوم در   ٣-٢.  اردن حرکت کردند و مادامی که منتظر عبور از رود بودند، در آنجا اردو زدند              
وقتی کاهنان را ديديد که صندوق پيمان خداوند را می برند، از                           «:  سرتاسر اردوگاه گشتند و به مردم گفتند                

اّما يادتان  .  چون شما راه را نمی  دانيد، آنها شما را راهنمايی می کنند         ٤.   به دنبال آنها برويد    اردوگاهتان خارج شويد و   
 » .باشد که هرگز به صندوق پيمان خداوند نزديک نشويد و دست کم يک کيلومتر از آن فاصله داشته باشيد

 بعد به کاهنان   ٦»  .ن خواهد داد  خود را پاک کنيد، زيرا خداوند فردا معجزات بزرگی نشا           «:  يوشع به مردم گفت   ٥
 . فرمان داد که صندوق پيمان خداوند را گرفته، پيشاپيش مردم بروند و آنها هم طبق فرمان يوشع عمل کردند

امروز تو را پيش قوم اسرائيل سرفراز می سازم تا آنها بدانند که همان طور آه همراه                  «:  خداوند به يوشع فرمود   ٧
به کاهنانی که صندوق پيمان را حمل می  کنند بگو، وقتی به کنار رود اردن رسيدند،                    ٨  .موسی بودم با تو نيز هستم      

 » .داخل رود نشوند بلکه در همان جا بايستند
به اين وسيله خواهيد دانست که      ١٠.  بياييد و بشنويد که خداوند خدای شما، چه فرموده است         «:  يوشع به مردم گفت   ٩

کنعانيان، ِحّتيان، حويان، ِفرزيان، جرشيان، اموريان و يبوسيان را، از سر  خدای زنده در بين شماست و بدون شک
صندوق پيمان خداوند خدايی که مالک تمام زمين است، پيش از شما داخل رود اردن                              ١١.  راه شما دور می کند      

و همين که   ١٣.   کنيد  پس دوازده نفر را به نمايندگی از دوازده طايفٔه اسرائيل برای وظيفٔه خاّصی انتخاب              ١٢.  می گردد
پای کاهنان حامل صندوق خداوند که صاحب تمام زمين است، به آب رود اردن برسد، آب از جريان باز می ايستد و              

 » .مانند سد روی هم انباشته می  شود
 در آن ١٦-١٥.  مردم از اردوگاه حرکت کردند و کاهنان حامل صندوق پيمان خداوند پيشاپيش آنها به راه افتادند                     ١٤

همين که کاهنان پای خود را در آب گذاشتند، آبی که           .  وقت سال، چون موسم درو بود آب تا کنارٔه رود باال آمده بود             
از طرف باال جريان داشت، از حرکت باز ماند و در مسافت دوری تا شهر آدم، در نزديکی صرتان جمع شد و آبی                        

ی که قوم توانستند در جايی که مقابل اريحا بود، از رود                 که پايين تر از آنجا بود تا دريای مرده قطع شد، به طور                
 کاهنان حامل صندوق پيمان خداوند، در وسط رود اردن بر روی خشکی ايستادند تا همٔه مردم از                           ١٧.  عبور کنند 
 . رود گذشتند

٤  
  دوازده سنگ يادبود

دوازده نفر يکی از هر       «٢:  فرمود  وقتی که همٔه مردم به سالمتی از رود اردن عبور کردند، خداوند به يوشع                    ١
به آنها بگو که هرکدام يک سنگ از همان  جای خشک رودخانه که کاهنان ايستاده اند، بگيرند و                    ٣  طايفه انتخاب کن  

 » .در جايی که امشب اردو می زنيد، بگذارند
ه رود اردن، جايی که        ب«:  به آنها گفت   ٥،   پس يوشع آن دوازده نفر نمايندٔه طايفه های اسرائيل را فرا خوانده                   ٤

صندوق پيمان خداوند خدايتان قرار دارد، برويد و هر کدام به نمايندگی از هر طايفٔه اسرائيل، يک سنگ را بر                                
آن دوازده سنگ، کارهای بزرگی را آه خداوند برای آنها انجام داده است، به ياد                                ٦.  روی شانٔه خود بياوريد      

شما به آنها بگوييد که وقتی صندوق         ٧بپرسند که اين سنگها برای چيست؟         و در آينده چون فرزندان شما         .  می آورند
پيمان خداوند از رود اردن عبور می  کرد، جريان آب قطع شد و به همين سبب، اين سنگها برای بنی اسرائيل                                       

 » .خاطره ای جاودانه می باشند
به نمايندگی از دوازده طايفٔه اسرائيل         ،  آنها دستور يوشع را بجا آوردند و همان طوری که خداوند فرموده بود                  ٨

يوشع در وسط رودخانه، جايی که      ٩.  دوازده سنگ از رود اردن آورده، در جايی که اردوگاه ايشان بود، قرار دادند               
آن سنگها تا به حال در        .  کاهنان حامل صندوق پيمان خداوند ايستاده بودند نيز دوازده سنگ بر روی هم قرار داد                    

. کاهنان در وسط رودخانه ايستادند تا آنچه را که خداوند به يوشع دستور داده بود، انجام شود                 ١٠.  رندهمان جا قرار دا  
 . همان طوری که موسی به يوشع فرموده بود

بعد از آنکه همگی به آن طرف رودخانه رسيدند، کاهنان حامل صندوق                ١١.  قوم با عجله از رودخانه عبور کرد        
مردان طايفٔه رئوبين، جاد و نصف طايفٔه منسی برحسب دستور                  ١٢.  به راه افتادند     پيمان خداوند، پيشاپيش مردم     

در حدود چهل هزار نفر، همگی مسّلح و آماده برای جنگ از                         ١٣.  موسی، پيشاپيش مردم ديگر حرکت کردند           
ل عمرش  و در تمام طو   .  در آن روز خداوند يوشع را در نظر بنی اسرائيل سرافراز نمود            ١٤.  صحرای اريحا گذشتند  

 . همان طوری که به موسی احترام می گذاشتند، به او نيز احترام می  گذاشتند



 يوشع
 

پس ١٧»  .به کاهنان حامل صندوق پيمان خداوند بگو که از رود اردن خارج شوند              «:  خداوند به يوشع فرمود   ١٦-١٥
شدند و پای به خشکی         همين که کاهنان از رود اردن خارج          ١٨.  يوشع امر کرد که آنها از رودخانه بيرون بيايند              

 . گذاشتند، آب رودخانه دوباره به حال خود برگشت و آب آن بر تمام کناره هايش جاری شد
روزی که مردم اسرائيل از رود اردن عبور کردند، روز دهم ماه اول سال بود و آنها در جلجال، در سرحد                              ١٩

٢١.  ود اردن آورده بودند، روی هم نصب کرد        يوشع در آنجا دوازده سنگی را که از ر          ٢٠.  شرقی اريحا، اردو زدند   

شما به آنها بگوييد که اين       ٢٢در آينده وقتی فرزندان شما بپرسند که اين سنگها برای چيست؟               «:  آنگاه به مردم گفت   
بگوييد که خداوند    ٢٣.  سنگها به يادبود روزی است که مردم اسرائيل از ميان رود اردن، از خشکی عبور کردند                         

درست مانند همان    .  د اردن را خشک کرد و آن را نگه داشت تا همگی از رود عبور کردند                            خدای ما، آب رو     
. معجزه ای که چهل سال پيش انجام شد، يعنی وقتی که خداوند آب دريای سرخ را خشک کرد تا ما از آن عبور کنيم                        

وند خدای خود احترام       تا تمام مردم روی زمين بدانند که قدرت خداوند عظيم است و شما نيز هميشه به خدا                                ٢٤
 » .بگذاريد

٥  
  مراسم ختنه در جلجال

پادشاهان اموريان در غرب رود اردن و همٔه پادشاهان کنعانيان در سواحل دريای مديترانه، شنيدند که خداوند                      ١
بنابراين آنها از مردم اسرائيل بسيار          .  آب رود اردن را خشک نمود و مردم اسرائيل همگی از آن عبور کردند                       

 . سيدند و دل و جرأت خود را از دست دادندتر
پس يوشع از   ٣»  .از سنگ چخماق چاقو بساز و تمام مردان اسرائيل را ختنه کن               «:  بعد خداوند به يوشع فرمود     ٢

دليل ختنه برای اين بود که هرچند همٔه          ٥-٤.  سنگ چخماق چاقو ساخت و مردان اسرائيل را بر تّپٔه ُغلفه ختنه کرد                
ئيل، وقتی سرزمين مصر را ترک کردند ختنه شده بودند، اّما در طی چهل سال اقامت خود در                       مردان جنگی اسرا  

قوم اسرائيل برای مّدت چهل سال سرگردان       ٦.  اّما پسرانی که از آن پس به دنيا آمدند، ختنه نشده بودند           .  بيابان مردند 
چون آنها از خداوند اطاعت      .  گذشتنددر آن مّدت، همٔه مردان جنگی که سرزمين مصر را ترک کردند، در                 .  بودند

نکردند، پس خداوند قسم خورد که نگذارد پای يکی از آنها هم به آن سرزمينی که شير و عسل در آن جاری است و                   
 . پس يوشع، پسران آن مردان را که قبًال ختنه نشده بودند، ختنه کرد٧. به مردم اسرائيل وعده فرموده بود، برسد

خداوند به يوشع    ٩.   پايان رسيد، تمام قوم در اردو های خود ماندند تا زخمشان بهبود يابد                     وقتی مراسم ختنه به     ٨
پس آن  »  .امروز من آن لکٔه ننگی را که به خاطر غالمی  در مصر از آن رنج می برديد، از شما دور کردم                   «:  فرمود

ه امروز به همين نام ياد          محل را که در آن مراسم ختنه صورت گرفت، جلجال يعنی دور کردن ناميد که تا ب                                
 . می شود

  عيد فصح در جلجال
بنی اسرائيل در دوران اقامت خود در جلجال نزديک اريحا، مراسم عيد فصح را، در عصر روز چهاردهم ماه                    ١٠

روز بعد برای اولين بار از محصوالت کنعان، نان فطير و حبوبات برشته شدٔه آن سرزمين را                       ١١.  برگزار نمودند 
 . بلکه در آن سال از محصوالت زمين کنعان خوردند. َمّنا ديگر نباريد١٢. خوردند

  رؤيای يوشع
يوشع .  يوشع در نزديکی های شهر اريحا بود که ناگهان مردی که يک شمشير برهنه در دست داشت، پيدا شد                       ١٣

 » تو دوست ما هستی يا دشمن ما؟«: پيش او رفته پرسيد
 » .ساالر ارتش خداوند هستمهيچ کدام، سپه«: آن شخص جواب داد١٤

 » ای آقا، به بندٔه خود چه امر می  کنيد؟«: يوشع به سجده افتاد و گفت
و يوشع  »  .کفشهايت را از پايت بيرون آور، زيرا جايی که ايستاده ای، مقّدس است                    «:  سپهساالر به او گفت     ١٥

 . اطاعت کرد

٦  
  سقوط اريحا
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رائيل بسته بودند، به طوری که نه کسی می توانست داخل شود و نه              دروازه های شهر اريحا را از ترس مردم اس        ١
من شهر اريحا را با پادشاه و لشکر نيرومند آن به دست               «:   خداوند به يوشع فرمود    ٢.  کسی می  توانست خارج گردد    

هن، هر  هفت کا ٤.  شما بايد مّدت شش روز، هر روز به همراه تمام سپاهيان خود به دور شهر بگرديد                   ٣.  تو می  دهم 
روز هفتم شهر را هفت     .  کدام با يک شيپور، که از شاخ قوچ ساخته شده باشد، پيشاپيش صندوق پيمان حرکت کنند                  

همين که صدای بلند و طوالنی شيپور کاهنان را شنيديد،               ٥.  مرتبه دور بزنيد و کاهنان هم شيپور خود را بنوازند              
ای شهر اريحا فرو می  ريزند و همٔه سپاهيان بايد مستقيمًا داخل             آن وقت ديواره  .  همٔه مردم با صدای بلند فرياد کنند       

 » .شهر شوند
صندوق پيمان را برداريد و هفت نفر از         «:  پس يوشع پسر نون، کاهنان را به حضور خود خوانده، به آنها گفت              ٦

شاپيش صندوق  سپس درحالی که مردان مسّلح پي     ٧»  .شما، هرکدام با يک شيپور پيشاپيش صندوق پيمان حرکت کنيد           
 » .شما برويد و به دور شهر بگرديد«: پيمان خداوند و کاهنان حرکت می کردند، به مردم گفت

مردم به دستور يوشع حرکت کردند و هفت کاهن شيپور خود را بر داشته، پيشاپيش صندوق پيمان خداوند به                            ٨
يوشع به  ١٠.  ر هم، پشت سر آنان رفتند        مردان مسّلح در جلوی کاهنان حرکت کردند و بقّئه لشک              ٩.  صدا درآوردند 

در آن روز، صندوق پيمان خداوند را       ١١»  .تا وقتی که من به شما نگويم، هيچ صدايی از کسی در نيايد            «:  مردم گفت 
 . يک بار به دور شهر گردانيدند و بعد برگشتند و شب را در اردوگاه خود به سر بردند

ان، صندوق پيمان خداوند را گرفته، درحالی که شيپور خود را              صبح روز بعد، باز يوشع برخاست و کاهن          ١٤-١٢
و به اين ترتيب برای شش روز همين کار را                .  می  نواختند، به اّتفاق سربازان برای دفعه دوم شهر را دور زدند                 

 . کردند
ه کاهنان شيپور   اّما در مرتبٔه هفتم وقتی ک     ١٦.  روز هفتم سپيده َدم برخاسته، اين بار هفت بار شهر را دور زدند               ١٥

شهر و  ١٧.  زيرا خداوند اين شهر را به ما داده است           !  فرياد کنيد «:  خود را به صدا درآوردند، يوشع به مردم گفت           
اّما به راحاب فاحشه و خانوادٔه او         .  همٔه چيزهايی را که در آن است، به عنوان قربانی برای خداوند، از بين ببريد                   

شما نبايد چيزی به غنيمت بگيريد، زيرا حرام است؛ بلکه همه  چيز               ١٨.   نرسانيد که به جاسوسان ما پناه داد، آسيبی        
تمام اشيای ساخته شده از       ١٩.  بايد از بين برده شود، وگرنه بالی وحشتناکی بر سر همٔه مردم اسرائيل خواهد آمد                     
 » .طال، نقره، برنز و يا آهن، به عنوان صدقه برای خداوند، در خزانه نگه داشته شوند

همين که صدای فريادشان بلند شد، ديوارهای شهر فرو           .  وقتی شيپورها را نواختند، همٔه مردم فرياد برآوردند         ٢٠
بعد همه  چيز را، زن     ٢١.  آنگاه سپاهيان اسرائيل همگی يکراست به داخل شهر رفتند و آن را تسخير کردند                .  ريختند

 .  بين بردندو مرد، پير و جوان، گاو، گوسفند و االغ را با شمشير از
به خانٔه آن زن فاحشه برويد و       «:  بعد يوشع به آن دو مردی که برای جاسوسی به آن سرزمين آمده بودند، گفت               ٢٢

پس آن دو جوان جاسوس رفتند و او را با پدر،   ٢٣»  .او را با تمام خانواده اش بياوريد     .  به وعده ای که داده ايد، وفا کنيد     
. نش آورده به جايی که در بيرون اردوگاه برايشان ترتيب داده بودند، منتقل نمودند               مادر، برادران و همٔه خويشاوندا    

آنگاه شهر را با هرچه در آن بود آتش زدند، غيراز آنچه که از طال، نقره، برنز و آهن ساخته شده بود که آنها را                           ٢٤
را که در خانٔه او بودند، نجات داد         به اين ترتيب، يوشع راحاب فاحشه و بستگانش          ٢٥.  در خزانٔه خداوند نگه داشتند    

 . و آنها تا امروز در اسرائيل ساکنند، چونکه او آن دو جاسوسی را که يوشع به اريحا فرستاده بود، پناه داده بود
 : سپس يوشع مردم را قسم داده گفت٢٦

شدش بنياد آن را     لعنت خدا بر کسی باد که بخواهد شهر اريحا را دوباره آباد کند، او به قيمت جان پسر ار                           «
 . خواهد نهاد

 » .هر شخصی که بکوشد دروازه های آن را بسازد، به قيمت جان پسر کوچکش تمام خواهد شد
 . خداوند با يوشع می  بود و نام او در سراسر آن سرزمين شهرت يافت٢٧

٧  
  گناه عخان

ام شده است برای خود به غنيمت            هرچند خداوند به بنی اسرائيل فرموده بود که نبايد از آن چيزهايی که حر                       ١
 ، نؤه زبدی از    بگيرند، اّما بنی اسرائيل مرتکب گناه شدند و از فرمان خدا سرپيچی کردند، چونکه عخان پسر کرمی                

پس خداوند بر     .  خاندان زارح، که از طايفٔه يهودا بود، از آنچه که حرام شده بود، برای خود غنيمت گرفت                                     
 . بنی اسرائيل خشمگين شد

وشع چند نفر را از اريحا به شهر عای، که در شرق بيت ئيل و در نزديکی بيت آون بود فرستاد تا اّطالعاتی                              ي٢
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الزم نيست  «:  نزد يوشع برگشته گفتند   ٣آنها پس از آنکه مأموريت خود را انجام دادند،            .  درباره آنجا به دست آورند     
و يا سه هزار نفر برای تسخير آن شهر کافی                فقط د .  چون عای شهر کوچكی است      .  که همگی برای حمله بروند      

اّما اسرائيلی ها شکست خورده،     .  پس در حدود سه هزار سرباز اسرائيلی رفتند و حمله را شروع کردند                   ٤»  .است
سربازان عای آنها را تا به دروازٔه شباريم تعقيب کرده، سی و شش نفرشان را کشتند و مردم اسرائيل                   ٥.  فرار کردند 

 . ز دست داده، به وحشت افتادندجرأت خود را ا
يوشع و رهبران اسرائيل لباس خود را پاره کرده تا شام در برابر صندوق پيمان خداوند به خاک افتادند و خاک                        ٦

ای خداوند، چرا ما را از رود اردن عبور دادی و به اينجا آوردی تا به                         «:  پس يوشع گفت   ٧.  بر سر خود ريختند    
خداوندا، اکنون چاره چيست؟ مردم اسرائيل ٨. کاش در آن طرف رود اردن می مانديم دست اموريان کشته شويم؟ ای    
اگر کنعانيان و ديگر اقوام اين سرزمين از اين ماجرا باخبر شوند، ما را محاصره                   ٩.  از پيش دشمنان فرار کرده اند     

 » .آنگاه برای حفظ آبروی خود چه خواهی کرد. کرده، همه را نيست و نابود می  کنند
ايشان به   .  همٔه مردم اسرائيل گناهکارند      ١١  برخيز، چرا به روی خاک افتاده ای؟          «:  خداوند به يوشع فرمود      ١٠

دزدی .  چيزهای حرام را که بايد از بين می بردند، برای خود برداشتند            .  پيمانی که من با آنها بسته بودم، وفا نکردند         
سبب است که مردم اسرائيل نمی توانند در برابر دشمن                   به همين  ١٢.  کردند، دروغ گفتند و آن را پنهان نمودند              

اينک اگر آن چيزهای حرام را از بين نبريد، من            .  چونکه به لعنت گرفتار شده اند     .  مقاومت کنند، بلکه فرار می کنند     
 بگو  پس برخيز و به مردم بگو که خود را پاک کنند و برای فردا آماده شوند و به ايشان                   ١٣.  ديگر با شما نخواهم بود    

شما مردم اسرائيل چيزهای حرام را که بايد از بين برده می  شدند، برای              :  که خداوند خدای اسرائيل، چنين می  فرمايد     
فردا صبح همٔه طايفه ها    ١٤.  خود نگه داشته ايد و تا آن چيزها را دور نکنيد، نمی توانيد در برابر دشمن مقاومت نماييد               

بعد خاندانی را خداوند نشان     .  د نشان می دهد، با تمام خاندانهای خود پيش بيايند         حاضر شوند و طايفه ای را که خداون      
پس ١٥.  می  دهد، سپس اعضای آن خاندان جلو بيايند و خداوند کسی را که اين کار را انجام داده است، معلوم می کند                       

ونکه آن شخص پيمان خداوند      آن کسی که مال حرام را برداشته است، با همٔه دارايی اش در آتش سوزانيده شود، چ                   
 » .را شکسته و شرم بر بنی اسرائيل آورده است

پس يوشع روز بعد، صبح زود برخاسته، بنی اسرائيل را طايفه به طايفه جمع کرد و طايفٔه يهودا مسئول                                     ١٦
آمد و فاميل     آنگاه هر فاميل پيش    .  بعد هر خاندان يهودا پيش آمد و قرعه به نام خاندان زارح درآمد                 ١٧.  شناخته شد 

وقتی که مردان خانوادٔه زبدی پيش آمدند، عخان پسر کرمی  نؤه زبدی از خاندان زارح از                     ١٨.  زبدی را جدا کردند    
فرزندم، خداوند خدای اسرائيل را تجليل و تمجيد         «:  آنگاه يوشع به عخان گفت     ١٩.  طايفٔه يهودا، گناهکار شناخته شد     
 » . من پنهان نکنچيزی از. کن و راست بگو که چه کرده ای

به راستی من در برابر خداوند خدای اسرائيل گناه کرده ام و کار بدی که از من سر زده                         «:  عخان جواب داد     ٢٠
 از بين اموال غنيمت، يک ردای زيبای بابلی، صد تّکه نقره و يک شمش طال، به وزن پنجاه                           ٢١:  است، اين است   

و نقره زير همه قرار     .  تم و در چادر خود، در زير خاک پنهان کرده ام           تّکه نقره ديدم و از روی طمع آنها را برداش           
 » .دارد
يوشع چند نفر را فرستاد و آنها به طرف چادر دويدند و ديدند که به راستی همٔه چيزها را در چادر درحالی که                         ٢٢

ئيل آوردند و به حضور      آنها را از چادر نزد يوشع و مردم اسرا          ٢٣.  نقره در زير همه قرار داشت، پنهان کرده بود           
پس يوشع همراه همٔه مردم اسرائيل، عخان پسر زارح را با نقره، ردا، ميلٔه طال، پسران،                          ٢٤.  خداوند قرار دادند   

: يوشع به عخان گفت   ٢٥.  دختران، گاوها، االغان، گوسفندان، چادر و همٔه دارايی اش گرفته در دشت عخور آوردند              
آنگاه همگی عخان را    »  !آوردی؟ حاال خداوند، تو را به مصيبت گرفتار می  کند         چرا اين همه مصيبت را بر سر ما         «

سپس تودٔه بزرگی از سنگ برروی جنازٔه او          ٢٦.  همراه با فاميلش سنگسار کردند و بعد همه را در آتش سوزانيدند              
 . را دشت عخور ناميدندبنابراين آنجا . به اين ترتيب خشم خداوند فرو نشست. برپا کردند که تا به امروز باقی است

٨  
  اشغال و ويرانی شهر عای

من پادشاه عای، مردم     .  همٔه جنگجويان را گرفته بدون ترس و تشويش به عای برو               «:  خداوند به يوشع فرمود    ١
همان رفتاری که با اريحا و پادشاه آن کردی، با عای و پادشاهش نيز                   ٢.  شهر و سرزمين او را به دست تو داده ام           

 اين بار به تو اجازه می دهم که همٔه اموال و چهارپايان آنها را که به غنيمت می گيری، برای خودتان نگه                         بکن، اّما 
 » .به صورت ناگهانی و از پشت شهر حمله کنيد. داريد
پس يوشع سی هزار سرباز دلير را انتخاب کرد         .  پس يوشع و تمام لشکريان او آماده حرکت به طرف عای شدند           ٣
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برای شبيخون در يک طرف شهر پنهان شويد، اّما نه بسيار دور از              «٤:  نها را به آنجا فرستاد و گفت      و هنگام شب آ   
وقتی که لشکريان عای، مانند . من با يک گروه سرباز به شهر حمله می کنم٦-٥.  آن، و برای حملٔه ناگهانی آماده باشيد      

ها تصّور می کنند که ما فرار کرده ايم، پس ما را تعقيب                  آن.  دفعٔه گذشته به مقابلٔه ما آمدند، ما عقب نشينی می  کنيم              
آنگاه شما از کمينگاه خود بيرون آمده، شهر را تصّرف             ٧چون از شهر به فاصله زيادی دور شدند،            .  خواهند نمود 

وقتی شهر را تصّرف کرديد، طبق فرمان          ٨.  کنيد، زيرا خداوند خدای شما، آن را به دست شما تسليم خواهد نمود                  
پس آنها هنگام شب به طرف کمينگاه خود حرکت کردند و در              ٩»  .اين دستور من می  باشد   .  ند آن را آتش بزنيد     خداو

 . يوشع شب را در اردوگاه خود به سر برد. جايی که بين غرب عای و بيت ئيل بود، پنهان شدند
١١.  ئيل رهسپار عای شدند   صبح روز بعد، يوشع برخاست و سربازان خود را آماده کرد و با رهبران بنی اسرا                 ١٠

در آن شب يک لشکر پنج هزار نفری ديگر را فرستاد تا در             ١٣-١٢.  آنها در شمال شهر در نزديکی دّره ای اردو زدند        
١٤.  غرب شهر، بين عای و بيت ئيل برای کمک با قشون اصلی کمين بگيرند و خودش شب را در دشت به سر برد                        

رًا دست به کار شد و به همراه لشکريان خود برای حمله به بنی اسرائيل به                وقتی پادشاه عای لشکر يوشع را ديد، فو        
يوشع و  ١٥.  غافل از اينکه يک لشکر ديگر بنی اسرائيل در عقب شهر کمين کرده اند                  .  روبه روی دشت اردن رفت    

پس به تمام   ١٦.  مردان جنگی او، چنان وانمود کردند که از دست آنها شکست خورده، به طرف بيابان فرار می  کنند                    
به اين ترتيب آنها از شهر دور شدند،         .  سربازانی که در شهر بودند، دستور داده شد که به تعقيب بنی اسرائيل بروند              

به طوری که هيچ سربازی در بيت ئيل و يا عای باقی نماند و دروازه های شهر را نيز بازگذاشتند و به تعقيب                                 ١٧
 . بنی اسرائيل رفتند

يوشع »  .نيزه ات را به طرف عای دراز کن، زيرا من آن را به دست تو می  دهم                   «:   يوشع گفت  آنگاه خداوند به  ١٨
همين که دست يوشع بلند شد، لشکر بنی اسرائيل که در کمينگاه بودند، فورًا به شهر حمله برده، آن را                     ١٩.  چنان کرد 

دند که دود از شهر به طرف آسمان        چون مردان عای به پشت سر خود نگاه کردند، دي          ٢٠.  تسخير کردند و آتش زدند    
باال می  رود و راه فرار از هر سو به روی ايشان بسته شده است، زيرا مردانی که به بيابان فرار کرده بودند،                                       

وقتی يوشع و همراهانش دود را ديدند و فهميدند که           ٢١.  برگشته و به آنهايی که در تعقيبشان بودند، حمله کرده بودند           
مردان ٢٢.  مين بودند، شهر را تسخير کرده اند، برگشتند و تمام مردان عای را به قتل رساندند                       سربازانی که در ک     

اسرائيل که در شهر بودند، بيرون آمدند و از پشت سر به کشتار دشمن شروع کردند، به طوری که هيچ کس                                       
 . به حضور يوشع آوردنداّما پادشاه عای را زنده دستگير کرده، ٢٣. نتوانست فرار کند، بلکه همه کشته شدند

بعد از آنکه مردان بنی اسرائيل تمام کسانی را که در خارج شهر بودند کشتند، به داخل شهر رفتند و کسانی را                        ٢٤
در همان روز تمام ساکنان عای که در حدود دوازده هزار زن و                  ٢٥.  که زنده مانده بودند، با شمشير هالک کردند          

شع نيزٔه خود را که به طرف عای باال گرفته بود و تا زمانی که تمام ساکنان آن                       زيرا يو ٢٦.  مرد بودند، کشته شدند    
پس بنی اسرائيل مطابق دستور خداوند به يوشع، فقط چهارپايان و اموال آنها را                  ٢٧.  نابود نشده بودند، پايين نياورد      

. امروز به همان حال باقی است     يوشع عای را آتش زد و به خاکستر تبديل نمود و تا             ٢٨.  برای خود به غنيمت گرفتند    
هنگام غروب آفتاب، يوشع دستور داد، جسد او را از          .  پادشاه عای را به دار آويختند و جسد او تا شام آويزان ماند            ٢٩

دار پايين بياورند و نزد دروازٔه ورودی شهر بيندازند و بر روی آن يک تودٔه بزرگ سنگ انباشتند که هنوز هم                               
 . ديده می شود

  تورات در کوه عيبال خواندن
همان طوری که موسی خادم خداوند،     ٣١.  بعد يوشع قربانگاهی برای خداوند خدای اسرائيل بر کوه عيبال ساخت           ٣٠

در کتاب تورات به مردم اسرائيل دستور داده بود، قربانگاهی از سنگهای نتراشيده، که ابزار کارگران به آنها                                 
يوشع در همان جا   ٣٢.  انی های سوختنی و سالمتی برای خداوند تقديم کردند         نخورده بود ساختند و مردم در آنجا قرب         

تمام بنی اسرائيل و رهبران،       ٣٣.  در حضور بنی اسرائيل يک نسخه تورات موسی را بر لوح های سنگی نوشت                       
نيمی  .  ندصاحب منصبان، داوران و همچنين غريبانی که در بين آنها بودند، به دو دسته تقسيم شده، مقابل هم ايستاد                     

بين آن دو دسته، کاهنان و صندوق پيمان خداوند          .  در پايين کوه جرزيم و نيم ديگر آنها در پايين کوه عيبال ايستادند              
اين مراسم بر حسب دستوری بود که موسی خادم خداوند،           .  قرار داشتند و منتظر بودند که دعای برکت خوانده شود          

تمام احکامی   ٣٥.  کتاب تورات، دعای برکت و نفرين را برای ايشان خواند         بعد يوشع از روی     ٣٤.  سالها پيش داده بود   
که موسی نوشته بود، از ابتدا تا انتها برای بنی اسرائيل و زنان و اطفال و بيگانگانی که در ميانشان ساکن بودند،                             

 . خوانده شد

٩  
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  حيله اهالی جبعون
نهای اطراف رسيد، اينها پادشاهان سرزمينهای غرب        وقتی خبر پيروزی بنی اسرائيل به گوش پادشاهان سرزمي        ١

رود اردن و سواحل دريای مديترانه تا کوههای لبنان، يعنی ِحّتيان، اموريان، کنعانيان، فرزيان، حويان و يبوسيان                      
 . آنها يک لشکر مّتحد تشکيل دادند تا در مقابل يوشع و لشکر او بجنگند٢. بودند
د که يوشع چه باليی بر سر اريحا و عای آورده است، حيله ای انديشيدند و چند                       اّما چون اهالی جبعون شنيدن      ٤-٣

آنها لباسها و کفشهای کهنه و پاره پوشيده و بر االغهای خود پاالن کهنه و پاره گذاشته                 ٥.  نفر را پيش يوشع فرستادند    
ها به اردوی يوشع در جلجال      آن٦.  و مشکهای شرابی که وصله شده بود و نيز مقداری نان کپک زده بار کرده بودند                 

 » .ما از يک سرزمين دور آمده ايم تا با شما پيمان صلح ببنديم«: آمدند و به او و مردم اسرائيل گفتند
ما از کجا بدانيم که شما در همين نزديکی  ها زندگی نمی کنيد و از راه دور آمده ايد؟                 «:  مردم اسرائيل به آنها گفتند    ٧

 » .مان ببنديمما نمی توانيم با شما پي
 » .ما شما را خدمت می کنيم«: آنها به يوشع گفتند٨

 » شما کيستيد و از کجا آمده ايد؟«: يوشع از آنها پرسيد
ما از يک سرزمين دوردست آمده ايم، زيرا ما دربارٔه خداوند خدای شما شنيده ايم که چه                           «:  آنها جواب دادند   ٩

بر سر دو پادشاه اموری، سيهون پادشاه حشبون و عوج پادشاه ١٠ ،کارهای حيرت آوری در سرزمين مصر انجام داد  
بنابراين رهبران و بزرگان سرزمين ما گفتند که توشٔه         ١١.  باشان که در عشتاروت زندگی می کردند، چه باليی آورد         

وقتی که ١٢.  يمپس بياييد با هم پيمان دوستی ببند       .  سفر گرفته به ديدن شما بياييم و بگوييم که ما در خدمت شما هستيم               
از خانه های خود حرکت کرديم، اين نانها را که برای توشه راه خود گرفتيم، گرم و تازه بودند و حاال همه خشک و                        

و کفشها و لباسهای ما هم در        .  اين مشکهای شراب، که اينک کهنه و پاره شده اند، آن وقت نو بودند               ١٣.  بيات شده اند 
 » .نداين سفر طوالنی کهنه و پاره شده ا

و يوشع با آنها پيمان صلح بست و به          ١٥.  پس مردم اسرائيل بدون مشورت با خداوند، از توشٔه راه آنها خوردند             ١٤
 . رهبران اسرائيل نيز قسم خوردند که به پيمان خود وفادار بمانند. آنها اجازه داد که در آنجا زندگی کنند

سربازان اسرائيل برای تحقيق رفتند و       ١٧.  ها زندگی می کنند  اّما سه روز بعد معلوم شد که آنان در همسايگی آن             ١٦
اّما آسيبی به آنها    ١٨.  جبعون، کفيره، بئيروت و قريت يعاريم رسيدند      :  در روز سوم به آن شهرها که عبارت بودند از         

 خود، که با    بنابراين آنها بر رهبران   .  نرساندند، زيرا رهبران ايشان به نام خداوند خدای اسرائيل قسم خورده بودند              
ما به نام خداوند خدای اسرائيل، قسم              «:  اّما رهبران گفتند    ١٩.  آن مردم پيمان صلح بسته بودند، خشمگين شدند               

مبادا کاری برخالف قسمی  که خورده ايم بکنيم و به غضب خدا              ٢٠.  خورده ايم و نمی توانيم به آنها صدمه ای برسانيم        
پس آنان را به خدمت می گماريم تا آنها برای ما هيزم شکنی کنند و آب                .  ندپس بگذاريد که زنده بمان    ٢١.  گرفتار شويم 

 . اين تصميمی بود که رهبران گرفتند» .بياورند
چرا ما را فريب داديد و گفتيد که از يک سرزمين دور            «:  يوشع مردم جبعون را به حضور خود خواسته پرسيد        ٢٢

پس از اين به بعد به        !  پس اکنون به لعنت خدا گرفتار شده ايد         ٢٣  آمده ايد، درحالی که در همين جا زندگی می کرديد؟         
 » .آب بياوريد و هيزم بشکنيد. صورت غالم برای خانٔه خدای ما کار کنيد

چون ما اطيمنان داشتيم که خداوند خدای شما، به خادم خود موسی دستور فرموده بود که                       «:  آنها جواب دادند   ٢٤
بنابراين ترسيديم و برای نجات جان خود        .   و شما همٔه ساکنان آن را از بين ببريد           تمام اين سرزمين را به شما بدهد       

پس يوشع  ٢٦»  .هرچه صالح شما باشد در حق ما بکنيد         .  اکنون سرنوشت ما به دست شماست      ٢٥.  اين کار را کرديم    
نها را مأمور کرد که     اّما يوشع از همان روز آ      ٢٧.  آنها را از دست مردم اسرائيل نجات داده نگذاشت که کشته شوند             

برای مردم و قربانگاه خداوند هيزم بشکنند و آب بياورند و تا امروز نيز چنين می   کنند در جايی که خداوند برای                              
 . عبادت انتخاب  کرد

١٠  
  آفتاب در جای خود می  ايستد

ک يکسان ساخته و      چون ادونی صدق، پادشاه اورشليم شنيد که يوشع، عای را تصّرف کرده و آن را با خا                           ٢-١
پادشاه آن را به قتل رسانيده، همان طوری که اريحا و پادشاه آن را از بين برد و با مردم جبعون پيمان صلح بسته                               

چون جبعون مانند همٔه پايتخت های ديگر، شهری مهم        .  است و آنها با مردم اسرائيل زندگی می کنند، بی اندازه ترسيد         
بنابراين ادونی صدق، پادشاه اورشليم به هوهام       ٣مردانی دالور و جنگجو داشت،       و بزرگتر از عای بود و همچنين          

بياييد «٤:  پادشاه حبرون، فرام پادشاه يرموت، يافيع پادشاه الخيش و دبير پادشاه عجلون پيامی  به اين شرح فرستاد                     
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اين پنج پادشاه   ٥»  .ن صلح بسته اند  به من کمک کنيد تا جبعون را از بين ببريم، زيرا آنها با يوشع و بنی اسرائيل پيما                  
اموری، يعنی پادشاهان اورشليم، حبرون، يرموت، الخيش و عجلون، قوای خود را جمع کرده، با همٔه سپاهيان                            

 . خود به جبعون آمدند و جنگ شروع شد
 زودتر  هرچه.  ما را تنها نگذار    «:  مردان جبعون در اردوگاه جلجال به يوشع خبر دادند و خواهش کرده گفتند                  ٦

همٔه پادشاهان اموری که در کوهستان ها زندگی می کنند، با سپاهيان             !  ما را نجات بده    !  خود را به کمک ما برسان       
 » .خود برای حمله در اينجا جمع شده اند

: خداوند به يوشع فرمود   ٨.   آنگاه يوشع با تمام ارتش و سربازان دلير خود از جلجال به سوی جبعون حرکت کرد                 ٧
پس ٩»  .هيچ کدام از آنها نمی  تواند در برابر تو مقاومت کند             .  من پيروزی را نصيب تو کرده ام        .   نترس از دشمن «

١٠.  يوشع و سپاهيان او تمام شب راه رفتند تا به جبعون رسيدند و يک حملٔه ناگهانی را بر اموريان شروع کردند                           

ی از آنها در جبعون به قتل رسيدند و بقّئه به                خداوند آنها را به دست مردم اسرائيل شکست داد که تعداد بی شمار                 
. بنی اسرائيل آنها را تا عزيقه و مقيده تعقيب کرده، به کشتار خود ادامه می  دادند             .  گردنٔه کوه بيت  حورون فرار کردند    

ر فراريان وقتی می  خواستند از گردنٔه کوه بيت حورون پايين بروند، خداوند تگرگهای درشتی را تا عزيقه ب                                 ١١
آنانی که در اثر بارش تگرگ بزرگ کشته شدند، بيشتر از آنانی                  .  سرشان فرود می  آورد و همه را نابود می کرد           

 . بودند که با شمشير بنی اسرائيل کشته شدند
در همان روزی که مردم اسرائيل اموريان را شکست دادند، يوشع در اجتماع اسرائيل به درگاه خداوند چنين                        ١٢

 : دعا کرد
  آفتاب، در باالی جبعون بايست ای«

 » .و ای مهتاب، بر دشت ايلون توّقف کن
 

بنابراين تا زمانی که اسرائيل دشمنان خود را نابود نساخت، آفتاب در جای خود ايستاد و مهتاب از جای خود                               ١٣
د و تمام روز    در اين باره در کتاب ياشر نوشته شده است که آفتاب در وسط آسمان در جای خود ايستا                 .  حرکت نکرد 
نه پيش از آن و نه بعد از آن، کسی چنان روزی را نديده است که خداوند فقط به خاطر دعای يک                         ١٤.  غروب نکرد 

 . خداوند برای مردم اسرائيل جنگ نمود. انسان چنين کاری کرد
 . بعد يوشع با همٔه سپاهيان خود به اردوگاه در جلجال برگشت١٥

  شکست پنج پادشاه
به يوشع خبر رسيد که مخفيگاه آن         ١٧.  نگ، آن پنج پادشاه فرار کردند و در غار مقيده پنهان شدند               در زمان ج  ١٦

يوشع دستور داد که سنگهای بزرگی را به دهانه غار                 ١٨.  پنج پادشاه را پيدا کرده اند و آنها در غار مقيده هستند                  
: به سربازان ديگر هم دستور داد      ١٩.  خارج شوند بگذارند و چند نفر هم در آنجا کشيک بدهند تا آنها نتوانند از غار                  

خداوند خدای  !  به تعقيب بقّئه دشمنان برويد و از پشت سر به آنها حمله کنيد و نگذاريد که داخل شهر خود شوند                          «
يوشع و مردان او به کشتار آنها ادامه دادند و هر پنج لشکر دشمن را از                     ٢٠»  .شما، آنها را به دست شما داده است         

بعد لشکريان اسرائيل بدون تلفات جانی به           ٢١.  ردند، اّما تعداد کمی  جان سالم به در برده، داخل شهر شدند                   بين ب 
 . و از آن به بعد کسی جرأت آن را نداشت که حرف بدی دربارٔه اسرائيل بزند. اردوگاه خود برگشتند

آنها ٢٤-٢٣.  دشاه را به حضور او بياورند      سپس يوشع دستور داد که سنگها را از دهانٔه غار بردارند و آن پنج پا                 ٢٢
سنگها را از دهانٔه غار برداشته، پنج پادشاه اورشليم، حبرون، يرموت، الخيش و عجلون را بيرون آوردند و پيش                       

بياييد و پاهای خود را روی       «:  آنگاه يوشع تمام قوم اسرائيل را جمع کرد و به فرماندهان نظامی  گفت              .  يوشع بردند 
شجاع و دلير باشيد، زيرا خداوند اين کار را در حق همٔه             .  نترسيد«:  و اضافه کرد  ٢٥»  .دشاهان بگذاريد گردن اين پا  

سپس يوشع، پادشاهان را کشت و اجساد آنها را بر پنج درخت آويخت و آنها تا شام بر                             ٢٦»  .دشمنان شما می  کند   
ا پايين بياورند و در همان غاری که پنهان شده          هنگام شام يوشع دستور داد که اجساد آنها ر        ٢٧.  درخت آويزان ماندند  

 . پس سنگهای بزرگی را در دهانه غار قرار دادند که هنوز هم در آنجا باقی است. بودند، بيندازند

  تسخير ساير شهرهای اموری ها
و هيچ کس  يوشع در همان روز به شهر مقيده حمله کرده، پادشاه آن را کشت و همٔه مردم آنجا را به قتل رسانيد              ٢٨

 . همان کاری را که در حق پادشاه اريحا کرده بود، در حق پادشاه مقيده هم کرد. را زنده نگذاشت
خداوند، بنی اسرائيل را بر آن شهر و            ٣٠.  بعد يوشع با ارتش خود از مقيده حرکت کرده، به لبنه حمله کرد                       ٢٩

که بر سر پادشاه اريحا آورده بودند، بر سر اين             آنها هيچ کس را زنده نگذاشتند و باليی را        .  پادشاهش پيروز ساخت  
 . پادشاه هم آوردند
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خداوند به بنی اسرائيل پيروزی بخشيد و        ٣٢.  يوشع و لشکر او، از لبنه به الخيش رفته، آن را محاصره کردند                 ٣١
نجا را کشت   يوشع آنجا را در روز دوم تسخير نمود و کاری که در لبنه کرده بود، در الخيش هم کرد و تمام مردم آ                       

آنگاه هورام، پادشاه جازر به کمک الخيش آمد، اّما يوشع او را با سپاهش مغلوب                     ٣٣.  و هيچ کس را زنده نگذاشت     
 . کرد و يک نفر را هم زنده نگذاشت

سپس يوشع با ارتش خود از الخيش به عجلون رفت و در روز اول آن را محاصره و تصّرف کرد و مثل                            ٣٥-٣٤
 . ن را با شمشير کشتالخيش همٔه ساکنان آ

سپس پادشاه،  .  پس از يک حمله آن را تسخير کرد       .  بعد از آن يوشع با قوای خود از عجلون به حبرون رفت            ٣٧-٣٦
شهرها و همٔه مردم آنجا را از بين برد و چنانکه در عجلون کرد در آنجا هم هيچ کس را زنده نگذاشت و همٔه                                        

 . مودکسانی را که در آنجا بودند بکّلی نابود ن
پادشاه و شهرهای آن را از بين برد و همٔه . بعد يوشع به دبير حمله کرد و آن را هم مثل حبرون تسخير نمود   ٣٩-٣٨

 . ساکنان آنجا را کشت و هيچ کس را زنده نگذاشت
يوشع مطابق دستور خداوند خدای بنی اسرائيل، تمام آن سرزمين را که شامل کوهستان، منطقٔه جنوبی و                                  ٤٠
همه را بکّلی نابود کرد و هيچ جانداری را         .  پادشاهان و مردمان آن را از بين برد        .  ای کوه بود، تصّرف کرد    دامنه ه

همٔه ٤٢.  مبارزٔه يوشع از قادش برنيع شروع شد و تا غزه و تمام سرزمين جوشن و جبعون رسيد                     ٤١.  زنده نگذاشت 
٤٣.  داوند اسرائيل، برای ايشان جنگ می کرد      پادشاهان و سرزمينهای ايشان را در يک زمان تسخير کرد، زيرا خ               

 . بعد يوشع و ارتش او به اردوگاه خود در جلجال برگشتند

١١  
  شکست يابين و مّتحدانش

: وقتی خبر پيروزيهای يوشع به گوش يابين، پادشاه حاصور رسيد، فورًا پيامهايی برای اين پادشاهان فرستاد                    ٣-١
و اخشاف، پادشاهان کوهستان شمالی، پادشاهان دشت اردن در جنوب                     يوباب پادشاه مادون، پادشاهان شمرون        

درياچٔه جليل و هامون، پادشاهان نافوت دور در غرب، پادشاهان کنعان در سمت شرق و غرب، پادشاهان                                       
اموريان، پادشاهان ِحّتيان، پادشاهان فرزيان، پادشاهان يبوسيان در کوهستان، پادشاهان حويان در دامنٔه کوه                                

آنها همگی قوای خود را جمع کرده، يک ارتش مّتحد تشکيل دادند که مثل ريگ                       ٥-٤.  ن در سرزمين مصفه    حرمو
آنها با اسبان و اّرابه های جنگی در کنار چشمه های ميُروم اردو زده، برای جنگ با اسرائيل آماده  .  دريا بی شمار بود  

 . شدند
قت همٔه آنها را کشته، به دست مردم اسرائيل تسليم                  نترس، زيرا فردا در همين و         «:  خداوند به يوشع فرمود     ٦

 پس يوشع با مردان خود به ميُروم       ٧»  .زردپی پاهای اسبان ايشان را قطع کنيد و اّرابه های آنها را آتش بزنيد             .  می کنم
زان و سربا .  خداوند آنها را به دست مردم اسرائيل تسليم کرد            ٨.  رفت و با يک حملٔه ناگهانی، آنها را شکست داد              

اسرائيل تا به صيدون بزرگ و مسرفوت مايم، در شمال و دشت مصفه در شرق تعقيب کرده کشتند و يکی از آنها                          
پس يوشع همان طور که خداوند امر فرموده بود، با آنها رفتار نمود، زردپی پاهای اسبهای                    ٩.  را هم زنده نگذاشتند    

 . ايشان راقطع کرد و تمام اّرابه های ايشان را آتش زد
يوشع در راه بازگشت، حاصور را تصّرف کرد و پادشاه آن را کشت، زيرا حاصور در آن زمان نيرومندترين                    ١٠

 . همٔه ساکنان آنجا را با شمشير کشت و هيچ جانداری را زنده نگذاشت و حاصور را نيز به آتش کشيد١١. شهر بود
همان طوری که  .  اهان آنها را به قتل رسانيد        همه را از بين برد و پادش          .  بعد به شهرهای ديگر هم حمله کرد          ١٢

اّما يوشع از ميان تمام شهرهايی که بر روی تّپه ها بنا شده بودند، فقط                       ١٣.  موسی، خادم خداوند، دستور داده بود        
تمام غنيمت و گّله و رمه ای را که بنی اسرائيل به دست آوردند، برای خود نگه داشتند، اّما                      ١٤.  حاصور را آتش زد    

يوشع طبق دستور خداوند به خادم خود موسی، و           ١٥.  مردم را با َدم شمشير کشتند و هيچ کس را زنده نگذاشتند            همٔه  
 . راهنمايی موسی رفتار کرد و همٔه اوامر خداوند را کامًال انجام داد

  سرزمينی که يوشع تصّرف کرد
ان ها، منطقٔه جنوبی، منطقٔه جوشن،       همٔه کوهست :  به اين ترتيب يوشع تمام آن سرزمين را که عبارت بود از                  ١٦

قلمرو اسرائيل از کوه حالق، در نزديکی َادوم، تا             ١٧.  دشتها، کوهستان های اسرائيل و دشت اردن را تصّرف کرد            
. بعل جاد در دشت لبنان، در دامنٔه کوه حرمون وسعت يافت و يوشع پادشاهان آنها را دستگير کرد و به قتل رساند                         

تنها شهری که با اسرائيل صلح کرد جبعون بود که حويان در آن ساکن                  ١٩.   زيادی طول کشيد    اين جنگها سالهای  ١٨
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چون اين خواست خدا بود که دلهای آنها سخت          ٢٠.  ولی همٔه شهرهای ديگر را تصّرف کردند و از بين بردند           .  بودند
چنانکه خداوند به موسی    .   شدند در نتيجه همگی آنها بدون هيچ ترّحمی  کشته        .  گردد و به جنگ با اسرائيل برخيزند       

 . فرموده بود
در اين زمان، يوشع عناقيانی را که در منطقٔه کوهستانی حبرون، دبير، عناب و کوههای يهودا و اسرائيل                               ٢١

از عناقيان يک نفر هم در سرزمين اسرائيل            ٢٢.  زندگی می کردند، کشت و آنها را با شهرهايشان بکّلی نابود کرد                
 .  بعضی از آنها در غزه، جت و اشدود باقی ماندندزنده نماند، اّما

به اين ترتيب يوشع، طبق دستور خداوند به موسی، تمام آن سرزمين را تصّرف نمود و آن را به عنوان ملکّيت                ٢٣
 . به بنی اسرائيل داد و سپس آن را بين تمام طايفه های بنی اسرائيل تقسيم کرد

 . شد سرانجام در آن سرزمين آرامی  برقرار

١٢  
  پادشاهانی که موسی شکست داده بود

سرزمينی را که آنها به تصّرف در            .  بنی اسرائيل دو پادشاهی را که در شرق رود اردن بودند شکست دادند                    ١
يکی از آن دو، سيهون، پادشاه اموريان         ٢.  دشت اردن، تا کوه حرمون با تمام دشت اردن           :  آوردند عبارت بودند از    

قلمرو حکومت او شامل نيمی  از سرزمين جلعاد، يعنی عروعير در کنار وادی             .  ومت می کرد بود که در حشبون حک    
همچنين دشت اردن و درياچٔه جليل در جنوب           ٣.  ارنون و از وسط آن دّره تا وادی يبوق، که سرحد عمونيان بود                   

 . بيت يشموت در شرق دريای مرده و تا دامنٔه کوه فسجه
٥.  د که از بازماندگان رفائيان بود و در عشتاروت و ادرعی حکومت می کرد                    ديگری عوج، پادشاه باشان بو       ٤

قلمرو سلطنت او از کوه حرمون، سلخه و تمام باشان تا سرحد جشوريان و معکيان، نصف جلعاد تا سرحد سيهون،                     
 . پادشاه حشبون وسعت داشت

 آنها را به طايفٔه رئوبين و جاد و             موسی، خادم خداوند و بنی اسرائيل آنها را شکست دادند و موسی، سرزمين                 ٦
 . نيمی  از طايفٔه منسی داد

  پادشاهانی که يوشع شکست داده بود
سرزمين آنها را از بعل      .  پادشاهان ديگری را که يوشع و بنی اسرائيل شکست دادند در غرب رود اردن بودند                   ٧

ع آن را بين طايفه های بنی اسرائيل         جاد، در دشت لبنان تا کوه حالق در جنوب نزديک َادوم وسعت داشت و يوش                       
اين قسمت شامل کوهستان، کوهپايه های غربی، دشت اردن و دامنه های آن، دشتهای شرقی و صحرای               ٨.  تقسيم کرد 

مردمانی که در آن سرزمين زندگی می کردند ِحّتيان، اموريان، کنعانيان، فرزيان، حويان و يبوسيان                    .  جنوب نگب 
که نزديک  (پادشاه اريحا، پادشاه عای        :   که قوم اسرائيل شکست دادند، عبارت بودند از              پادشاهانی را ٢٤-٩.  بودند

، پادشاه اورشليم، پادشاه حبرون، پادشاه يرموت، پادشاه الخيش، پادشاه عجلون، پادشاه جازر، پادشاه                )بيت ئيل است 
م، پادشاه مقيده، پادشاه بيت ئيل، پادشاه تفوح،       دبير، پادشاه جادر، پادشاه ُحرما، پادشاه عراد، پادشاه لبنه، پادشاه عُدال          

پادشاه حافر، پادشاه عفيق، پادشاه لشارون، پادشاه مادون، پادشاه حاصور، پادشاه شمرون مرون، پادشاه اکشاف،                      
و پادشاه تعناك، پادشاه مجدو، پادشاه قادش، پادشاه يقنعام در کرمل، پادشاه دور در نافت دور، پادشاه اقوام در جليل                     

 . اينها سی و يک پادشاه بودند. پادشاه ترصه

١٣  
  سرزمين های تسخير نشده

تو حاال پير و سالخورده شده ای و هنوز هم جاهای              «:  وقتی که يوشع پير و سالخورده شد، خداوند به او فرمود             ١
يان از شيحور که     عو٣  تمام سرزمين فلسطينيان، جشوريان    :  اينها عبارتند از   ٢.  زيادی برای تصّرف باقيمانده است      

پنج حکمران فلسطينی در    .  در شرق مصر است تا سرحد عقرون در سمت شمال، که اکنون در دست کنعانيان است                
در جنوب، تمام سرزمين کنعانيان، از          ٤غزه، اشدود، اشقلون، جت و عقرون،           :  اين پنج شهر حکومت می  کردند       

ليان، تمام سرزمين لبنان در شرق، از بعل جاد در                  سرزمين جب ٥ميعاره در صيدون تا افيق و سرحد اموريان،                
ساکنان کوهستان از لبنان تا مصرفوت مايم و مردم صيدون، همٔه اينها را                 ٧-٦جنوب کوه حرمون تا گردنه حمات،         
ٔه تو بايد آن را همان طوری که گفته ام بين ُنه طايفٔه بنی اسرائيل و نصف طايف              .  از سر راه بنی اسرائيل بيرون می  رانم     
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 » .منسی تقسيم کنی

  سرزمين های شرقی رود اردن
نيم ديگر طايفٔه منسی و طايفه های رئوبين و جاد قبًال سهم خود را گرفته اند که در شرق رود اردن است و                                     ٨

که حدود آن از عروعير، در کنار وادی ارنون، و از شهری که در وسط اين وادی   ٩  موسی، خادم خداوند به آنها داد     
آن قسمت همچنين شامل تمام شهرهای سيهون، پادشاه اموريان که           ١٠.  م بيابان ميدبا تا ديبون وسعت داشت      است، تما 

و جلعاد، سر زمين جشوريان و معکيان، سراسر کوه                   ١١در حشبون حکومت می  کرد تا به سرحد عمون بود                     
 پادشاه باشان، که در اشتاروت و        تمام سرزمين عوج،  ١٢.  حرمون، تمام باشان، تا سلخه هم مربوط به اين ناحيه بود            

. و موسی آنها را شکست داد و از سرزمينهايشان بيرون راند          .  او تنها بازماندٔه رفائيان بود    .  ادرعی حکومت می  کرد  
اّما بنی اسرائيل جشوريان و معکيان را بيرون نکردند، بلکه اين دو قوم هنوز هم تا به امروز در بين بنی اسرائيل                       ١٣

 . نندزندگی می  ک
طبق دستور خداوند آنها حق داشتند که سهم خود را از قربانی های              .  موسی به طايفٔه الوی سهمی  از زمين نداد        ١٤

 . سوختنی که بر قربانگاه برای خداوند تقديم می شد، بگيرند

  سرزمين طايفٔه رئوبين
 از عروعير، در کنار وادی ارنون،       قلمرو سرزمين آنها  ١٦،  وقتی که موسی سهم خاندانهای طايفٔه رئوبين را داد       ١٥

اين ناحيه شامل حشبون و تمام شهرهای آن در دشت،                 ١٧.  شهر مرکزی وادی و سراسر دشت مجاور ميدبا بود               
قيريتايم، سبمه، سارت شحر در کوهستان در         ١٩يهصه، قديموت، ميفاعت،     ١٨ديبون، باموت بعل، بيت بعل معون،         

سراسر شهرهای دشت، تمام سرزمين سيهون پادشاه           ٢١جه، بيت يشيموت،    بيت فغور، در دامنٔه فس      ٢٠باالی دشت،    
اموريان که در حشبون حکومت می   کرد و موسی او را با پادشاهان مديان، يعنی اوی، راقم، صور و رابع، که در                          

 آنها با شمشير     بنی اسرائيل، بلعام پسر بعور فال بين را، همراه با بقّيهٔ          ٢٢.  آن سرزمين زندگی می   کردند، شکست داد       
اين شهرها و دهات آن سهم طايفٔه رئوبين بودند که . و رود اردن سرحد غربی طايفٔه رئوبين بشمار می  رفت٢٣کشت 

 . به خاندانهای آنها داده شد

  سرزمين طايفٔه جاد
ين عمونيان  که عبارت بود از يعزير، همٔه شهرهای جلعاد، نيمی  از سرزم            ٢٥.  موسی سهم طايفٔه جاد را هم داد       ٢٤

و در  ٢٧و از حشبون تا رامت مصفه و بطونيم، از محنايم تا سرحد دبير                ٢٦.  تا عروعير که در شرق ربه واقع است        
رود اردن  .  دشت اردن شهرهای بيت هارام، بيت نمره، سکوت، صافون و بقّئه سرزمين سيهون، پادشاه حشبون                       

اين شهرها و روستاهای آن سهم طايفٔه جاد بودند که به                  ٢٨.  سرحد غربی آن بود که تا درياچٔه جليل ادامه داشت               
 . خاندانهای آنها داده شد

  سرزمين نصف طايفٔه منسی
محدودٔه سرزمين ايشان از محنايم، تمام باشان، يعنی ٣٠. موسی قسمتی از سرزمين را به نصف طايفٔه منسی داد٢٩

نيم جلعاد،  ٣١.   شصت شهر بود، وسعت داشت         سراسر سرزمين عوج، پادشاه باشان، و شهرهای يائير که تماماً                 
 . عشتاروت، ادرعی و شهرهای عوج در باشان به نصف خاندان ماخير پسر منسی، داده شد

اّما موسی  ٣٣.  اين ترتيبی است که موسی سرزمين شرق اريحا و اردن را هنگامی که در موآب بود، تقسيم کرد                   ٣٢
چنان که خداوند فرموده بود، خود خداوند خدای بنی اسرائيل سهم آنان             به طايفٔه الوی سهمی  از زمين نداد، بلکه هم           

 . بود

١٤  
  تقسيم کنعان به حکم قرعه

زمينهايی را که بنی اسرائيل در سرزمين کنعان به دست آوردند، العازار کاهن، يوشع پسر نون و رهبران قوم                        ١
دستوری که خداوند به موسی داده بود، بين ُنه و نيم             تقسيم بندی زمين به حکم قرعه و طبق      ٢.  بين ايشان تقسيم کردند   
اّما به طايفٔه   .  موسی قبًال سهم دو طايفٔه و نيم از بنی اسرائيل را در شرق رود اردن داده بود                 ٣.  طايفٔه صورت گرفت  

ن سهمی   چون نسل يوسف، يعنی منسی و افرايم، دو طايفه را تشکيل می  دادند، بنابراين به الويا                 ٤.  الوی سهمی  نداد  
تقسيم زمين  ٥.  به غيراز شهرهايی که در آنها زندگی می  کردند و چراگاههايی برای رمه و گّله هايشان                       .  داده نشد 
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 . همان طوری که خداوند به موسی امر فرموده بود انجام شد

  حبرون به کاليب داده شد
بياد «: فنه قنزی يکی از آنان، به او گفتروزی عّده ای از طايفٔه يهودا، در جلجال پيش يوشع آمده و کاليب پسر ي٦

در آن وقت من چهل ساله بودم که        ٧داری که خداوند دربارٔه من و تو در قادش برنيع به بندٔه خود، موسی چه گفت؟                   
اّما ٨.  من گزارش درستی برای او آوردم        .  موسی مرا برای جاسوسی از قادش برنيع، به سرزمين کنعان فرستاد                 

موسی در همان   ٩چون من امر خداوند را از دل و جان بجا آوردم،             .  من رفتند مردم را ترساندند    برادرانی که همراه    
آن قسمت کنعان را که تو در آن قدم گذاشتی برای هميشه به تو و به فرزندان تو می  بخشم، زيرا                        :  روز به من گفت   

از آن زمان، که بنی اسرائيل در بيابان       اکنون چهل و پنج سال      ١٠.  تو امر خداوند خدای مرا از دل و جان بجا آوردی           
و هنوز مانند    ١١.  سفر می کردند، گذشته و من هشتاد و پنج ساله شده ام و خداوند هنوز مرا زنده نگه داشته است                             

و برای  .  نيرو و قّوتی را که در آن وقت داشتم، حاال هم دارم           .  زمانی که موسی مرا به مأموريت فرستاد، قوی هستم        
تو به ياد    .  بنابراين خواهش می  کنم که طبق وعدٔه خداوند، اين کوهستان را به من بدهی                     ١٢.  ده امجنگ و سفر آما     

داری که عناقيان در شهرهايی که دارای ديوارهای مستحکم بودند، زندگی می  کنند و اگر خدا بخواهد من آنها را                            
 » .طبق گفتٔه خداوند، از آنجا بيرون می  رانم

به اين ترتيب، حبرون تا به امروز از آن          ١٤.   داد و حبرون را به کاليب پسر يفنه بخشيد           پس يوشع او را برکت     ١٣
اربع . نام حبرون قبًال قريت اربع بود١٥.  کاليب می  باشد، زيرا اوامر خداوند خدای اسرائيل را از صميم دل بجا آورد            

 . اميدنديکی از مردان قهرمان عناقيان بود و آنجا را به افتخار او قريت اربع ن
 . سرانجام درآن سرزمين صلح برقرار شد

١٥  
  سهم طايفٔه يهودا

زمينی که به خاندانهای طايفٔه يهودا داده شد، از طرف جنوب به سرحد َادوم، که دورترين نقطٔه جنوبی آن                                  ١
ف به جاده ای که به طر       ٣،  اين سرحد جنوبی از انتهای دريای مرده شروع شده               ٢.  صحرای صين بود، می رسيد     

از آنجا به بيابان صين و حصرون، در جنوب قادش برنيع و بعد از ادار قرقع                .  گردنٔه عکربيم می  رفت، ادامه داشت    
اين حد  .  تا عصمون ادامه داشته و از آنجا به سوی مرز مصر می  رفت و به دريای مديترانه ختم می شد                     ٤دور زده،   

 . جنوبی يهودا بود
 .  شور و تا دهانٔه رود اردن می رسيدسرحد شرقی آن، در امتداد دريای٥

از بيت حجله گذشته، به     ٦،  سرحد شمالی آن از خليج دريای مرده، که آب رود اردن در آن می ريخت شروع شده                  
از آن نقطه از راه دشت عخور به         ٧.  بوهن نام پسر رئوبين بود     .  طرف شمال به دشت اردن و سنگ بوهن می  رفت          

و از آنجا تا به      .  غرب به جلجال، مقابل گردنه َادوميم و تا جنوب دشت ادامه داشت                دبير و از آنجا به طرف شمال        
سپس از دّرٔه هنوم تا به کوه يبوسی يعنی اورشليم در سمت جنوب و              ٨.  چشمه های عين شمس و عين روجل می رسيد      

و از سر کوه به       ٩.  شتاز آنجا به طرف غرب از قّلٔه کوه مقابل دّره هنوم، در انتهای شمالی دشت رفائيم می گذ                           
بعد از غرب   ١٠.  چشمٔه نفتوح و از آنجا از شهرهای کوه عفرون دور زده تا بعله يعنی قريت يعاريم امتداد داشت                         

از امتداد کوه يعاريم يعنی کسالون گذشته، به بيت شمس سرازير می شد و به تمنه                   .  بعله دور زده، به َادوم می رسيد       
از آنجا به    .   در شمال عقرون می آمد و شکرون را دور زده تا کوه بعله ادامه داشت                     از آنجا به تّپه ای    ١١.  می رسيد

 . سرحد غربی آن را ساحل دريای مديترانه تشکيل می  داد١٢. يبنئيل و بعد به دريای مديترانه ختم می شد
 . اين بود سرحّدات خاندانهای طايفٔه يهودا

  تصّرف حبرون و دبير توسط کاليب
 ) ١۵-١١:١داوران (

همان طور که خداوند به يوشع امر فرموده بود، يک قسمت از زمين طايفٔه يهودا را، به کاليب پسر يفنه داد و                           ١٣
کاليب سه پسر عناق از خاندان شيشی،            ١٤.  حبرون شهری که متعّلق به اربع پدر عناق بود               :  آن عبارت بود از      

کاليب اين طور  ١٦.  نام دبير قبًال قريت سفر بود     .  ن دبير جنگيد  سپس با ساکنا  ١٥.  اخيمان و تلمی  را از آنجا بيرون راند       
هرکسی که به قريت سفر حمله کند و آن را تصّرف نمايد من دختر خود، عکسه را به او                               «:  اعالم کرد و گفت     

وقتی که ١٩-١٨.  عتنئيل، پسر قناز برادر کاليب، آن را تصّرف کرد و کاليب دختر خود را به او داد                              ١٧»  .می  دهم
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چون عکسه از االغ خود     .  عکسه پيش عتنئيل آمد، عتنئيل او را تشويق کرد که از پدرش، کاليب مزرعه ای بخواهد                
يک هديه به من بده، زيرا زمينی که به من دادی،             «:  عکسه گفت »  چه می خواهی؟ «:  پايين آمد، کاليب از او پرسيد      

 . پس کاليب چشمه های باال و پايين را به او داد» .یپس می  خواهم که چند چشمٔه آب به من بده. خشک و بی آب است

  شهرهای يهودا
شهرهای طايفٔه يهودا در امتداد        ٢١:  سرزمينی که به خاندانهای طايفٔه يهودا داده شد، شامل اين قسمت ها بود                    ٢٠

حاصور، ،  قادش٢٣،  قينه، ديمونه، عدعد   ٢٢،  قبصئيل، عيدر، ياجور   :  سرحدات َادوم، در سمت جنوب اينها بودند           
٢٧،   آمام، شماع، موالده     ٢٦،   حاصور حدته، قريوت حصرون يعنی حاصور             ٢٥،   زيف، طالم، بعلوت     ٢٤،   يتنان

٣١،  التولد، کسيل، ُحرما  ٣٠،  بعاله، َعيم، عاصم  ٢٩،  حصرشوعال، بئرشبع، بزيوتيه  ٢٨،  حصرجده، حشمون، بيت فالط   

 . و نه شهر با روستاهای آنها تمامًا بيست. لباوت، سلخيم، عين و رمون٣٢، صقلج، مدمنه، سنسنه
يرموت، ٣٥،  زانوح، عين جنيم، تفوح، عينام     ٣٤،  اشتاول، صرعه، اشنه  :  شهرهايی که در دامنٔه کوه واقع بودند        ٣٣

 . تمامًا چهارده شهر با روستاهای آنها. شعرايم، عديتايم، جديره و جديرتايم٣٦، عُدالم، سوکوه، عزيقه
کبون، لحمان،   ٤٠،   الخيش، بصقه، عجلون    ٣٩،   دلعان، مصفه، يقتئيل    ٣٨  ،همچنين صنان، حداشاه، مجدل جاد        ٣٧
 . تمامًا شانزده شهر با روستاهای آنها. جديروت، بيت داجون، نعمه، مقيده٤١، کتليش
 . جمعًا نه شهر با روستاهای آنها. قعيله، اکزيب و مريشه٤٤، يفتاح، اشنه، نصيب٤٣، لبنه، عاتر، عاشان٤٢
 . از عقرون تا دريای مديترانه و شهرها و روستاهای اطراف اشدود٤٦، روستاهای آن عقرون با شهرها و٤٥
 . اشدود، شهرها و روستاهای آن، غزه، شهرها و روستاهای آن تا مرز مصر، تا دريای مديترانه و سواحل آن٤٧
جوشن، ٥١انيم،  عناب، اشتموه، ع   ٥٠،  )يعنی دبير (دنه، قريت سنه     ٤٩،  شهرهای کوهستانی شمير، يتير، سوکوه      ٤٨

 . جمعًا يازده شهر با روستاهای اطراف آنها. حولون و جيلوه
جمعًا نه شهر با روستاهای         .  حمطه، حبرون و صيعور      ٥٤،   يانوم، بيت تفوح، افيقه      ٥٣،   اراب، دومه، اشعان    ٥٢

 . اطراف آنها
ه شهر با روستاهای       قائن، جبعه و تمنه، جمعًا د          ٥٧،   يزرعيل، يقدعام، زانوح    ٥٦،   معون، کرمل، زيف، يوته      ٥٥

 . اطراف آنها
 . جمعًا شش شهر با روستاهای اطراف آنها. معارات، بيت عنوت و التقون٥٩، حلحول، بيت صور، جدور٥٨
 . قريت بعل يا قريت يعاريم و ربه، دو شهر با روستاهای اطراف آنها٦٠
جمعًا شش شهر با روستاهای      .  نبشان، شهر نمک و عين جدی       ٦٢،  دشت اردن، مدَين، سکاکه    :  شهرهای بيايان ٦١

 . اطراف آنها
اّما مردم يهودا نتوانستند، يبوسيان را که در اورشليم زندگی می کردند، بيرون برانند؛ بنابراين يبوسيان تا به                          ٦٣

 . امروز، با مردم يهودا در اورشليم هستند

١٦  
  سرزمين طايفٔه افرايم

و از  ٢  شروع شده تا به بيابان و کوهستان بيت ئيل می رسيد           سهم فرزندان يوسف از اردن، در شرق چشمه اريحا         ١
از آن نقطه به يفلطيان که به طرف غرب است تا             ٣.  بيت ئيل تا لوز و عطاروت که سرحد ارکيان است ادامه داشت            
 . بيت حورون پايين و تا جاُزر و ساحل دريای مديترانه می رسيد

 . سهم زمين خود را گرفتند پس فرزندان يوسف، يعنی طايفٔه منسی و افرايم٤
و ٦  سهم خاندانهای طايفٔه افرايم که سرحد شرقی آن از عطاروت ادار شروع می  شد و تا قسمت بيت حورون باال                    ٥

سرحد شمالی آن از دريای مديترانه به  طرف شرق، يعنی مکميه و از آنجا                      .  از آنجا به دريای مديترانه می  رسيد        
از يانوحه به طرف جنوب تا عطاروت و نعره و از آنجا به رود اردن                  ٧.  ادامه داشت   گذشته تا تانه شيلوه و يانوحه      

به خاندانهای طايفٔه   ٩.  شروع سرحد غربی آن از تفوح تا وادی قانه و پايان آن در دريای مديترانه بود                  ٨.  ختم می  شد 
ِن جازر را بيرون نراندند و آنها        ايشان کنعانياِن ساک  ١٠.  افرايم بعضی از شهرهای نيمی از طايفٔه منسی هم داده شد             

 . تا به امروز در بين طايفٔه افرايم به سر می  برند ولی آنها را به کار اجباری وادار کردند

١٧  



 يوشع
 

  سهم طايفٔه منسی غربی
به ماخير پدر جلعاد،    .  يک سهم از زمينی که در غرب رود اردن بود، به طايفٔه منسی، پسر اول يوسف داده شد                   ١

زمينی که در غرب رود      ٢.  ی که يک قهرمان مبارز بود، جلعاد و باشان را در شرق رود اردن دادند                 پسر اول منس  
اردن بود، به خاندانهای ابيعزر، هالک، اسريئيل، شکيم، حافر و شميداع که به پسران منسی پسر يوسف بودند، داده 

ه دارای چند دختر بود به نامهای،          صلفحاد پسر حافر پسر جلعاد پسر ماخير پسر منسی پسری نداشت، بلک                  ٣.  شد
: آنها پيش العازار کاهن، يوشع پسر نون و رهبران بنی اسرائيل آمدند و گفتند               ٤.  محله، نوعه، حجله، ملکه و ترصه      

پس به آنها نيز مانند برادران         »  .خداوند به موسی فرموده بود که به ما هم زمينی در بين برادران ما داده شود                         «
به اين ترتيب طايفٔه منسی به غيراز جلعاد و باشان، ده سهم ديگر از زمين را در شرق رود                    ٥.  شدايشان سهمی  داده    

زمين جلعاد به   .  چون دختران طايفٔه منسی ملکّيت خود را در بين مردان طايفه به دست آوردند               ٦اردن مالک شدند،    
 . ساير بقّئه مردان طايفٔه منسی داده شد

اشير تا مکمته، که در شرق شکيم است، می  رسيد و از آنجا به طرف جنوب، تا                        وسعت زمين طايفٔه منسی از     ٧
اّما شهر  .  سرزمين تفوح متعّلق به طايفٔه منسی بود          ٨.  منطقه ای که مردم عين تفوح زندگی می کردند، ادامه داشت            

شهرهای جنوب  .  دسرحد منسی تا وادی قانه می رسي         ٩.  تفوح واقع در سرحد منسی، به طايفٔه افرايم تعّلق داشت                 
سرحد منسی به طرف شمال وادی        .  وادی، گرچه در سرزمين منسی واقع بودند، ولی به طايفٔه افرايم تعّلق داشتند                 

افرايم در جنوب، منسی در شمال و دريای مديترانه در سرحد غربی آنها                    ١٠.  رفته به دريای مديترانه ختم می شد        
در سرزمين يساکار و اشير اين       ١١.  ه طرف شمال شرق قرار داشت     اشير به سمت شمال غرب و يساکار ب        .  واقع بود 

مردم ١٢.  بيت شان، يبلعام، دور، عين دور، تعناک و مجدو           :  شهرها با روستاهای آنها متعّلق به طايفٔه منسی بودند           
 هنگامی  که   حّتی١٣.  منسی نتوانستند ساکنان آن شهرها را بيرون برانند، پس کنعانيان به زندگی در آنجا ادامه دادند                  

 . قوم اسرائيل قويتر هم شدند، نتوانستند تمام کنعانيان را از آنجا خارج کنند، ولی آنها را به آار اجباری وادار آردند

  اعتراض طايفٔه يوسف
چرا به ما فقط يک سهم دادی، درحالی که از برکت خداوند، جمعّيت ما                    «:  مردم طايفٔه يوسف به يوشع گفتند        ١٤

اگر جمعّيت شما زياد است و ناحيه کوهستانی افرايم          «:  يوشع به آنها گفت   ١٥»  .و قومی  بزرگ شده ايم     بسيار گرديده 
 » .برايتان کافی نيست، به سرزمين فرزيان و رفائيان برويد و جنگل آنجا را برای خود صاف کنيد

شت سکونت دارند چه در        ولی کنعانيانی که در د       .  آن کوهستان برای ما کفايت نمی  کند         «:  آنها جواب دادند    ١٦
 » .بيت شان و چه در دشت يزرعيل، همگی دارای اّرابه های جنگی آهنی هستند

می دانم که جمعّيت شما زياد است و صاحب             «:  آنگاه يوشع به مردم طايفٔه يوسف يعنی افرايم و منسی گفت                 ١٧
اگرچه آنجا منطقٔه جنگلی است،       .  پس کوهستان از آن شما باشد       ١٨.  قدرت هستيد و بايد سهم زيادتری داشته باشيد           

هرچند، کنعانيان اّرابه های جنگی آهنی دارند و قوی هستند،           .  شما می توانيد جنگل را صاف کنيد و مالک آن شويد            
 » .شما می  توانيد آنها را از آنجا بيرون کنيد

١٨  
  تقسيم بقّئه زمينها

٢.  در شيلوه جمع شدند و خيمٔه مقّدس را برپا کردند               بعد از آن مردم اسرائيل سرزمين را تسخير کردند، همهٔ             ١

تا به کی سستی      «:  پس يوشع به قوم اسرائيل گفت         ٣.  هفت طايفٔه اسرائيل هنوز سهم زمين خود را نگرفته بودند                
از هر طايفه سه نفر ٤  می کنيد و نمی رويد تا سرزمينی را که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است، تصّرف کنيد؟               

نتخاب نماييد و من آنها را به سراسر سرزمين می فرستم تا هر جايی را که می  خواهند صاحب شوند، بررسی                          را ا 
يهودا در  .  آنگاه آن سرزمين به هفت سهم تقسيم می شود        ٥.  کنند و نتيجٔه بررسی خود را بنويسيد و برای من بياورند            

و شما زمين را به هفت قسمت تقسيم کرده نقشٔه          ٦.  دقسمت جنوبی خود و طايفٔه يوسف در قسمت شمالی خود می  مانن          
اّما طايفٔه الوی در بين شما از آن زمين سهمی                    ٧.  آن را برايم بياوريد تا من در حضور خداوند قرعه بيندازم                     

طايفٔه جاد، رئوبين و نصف طايفٔه        .  نمی گيرند، چون سهم آنها اين است که به عنوان کاهن، خداوند را خدمت کنند                  
 » . سهم زمين خود را قبًال از موسی، خادم خداوند گرفته اندمنسی،

به سراسر آن سرزمين     «:  پيش از آن که نمايندگان طايفه ها به مأموريت خود بروند، يوشع به آنها دستور داد                       ٨
پس ٩»  .آن را بررسی کنيد و بعد بياييد و به من گزارش کتبی بدهيد و من در حضور خداوند قرعه می اندازم                    .  برويد

. آنها به تمام قسمت های آن سرزمين رفته و گزارشی نوشتند که چگونه شهرهای آنجا را به هفت قسمت تقسيم کردند      
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يوشع با مشورت خداوند برای ايشان در            ١٠.  بعد با فهرست نامهای شهرها، به اردوگاه يوشع در شيلوه برگشتند                  
 .  بنی اسرائيل تعيين شدشيلوه قرعه انداخت و در آنجا سهم هفت طايفٔه باقيماندٔه

  منطقٔه طايفٔه بنيامين
سرحد شمالی  ١٢.  ملکّيت آنها بين طايفٔه يهودا و يوسف واقع بود          .  قرعٔه اول برای خاندانهای طايفٔه بنيامين بود        ١١

آن، از رود اردن شروع شده، به شمال اريحا می  رسيد، و از آنجا به طرف غرب، تا کوهستان و بيابان بيت آون                               
از آن نقطه به طرف جنوب به لوز يعنی بيت ئيل و سپس به عطاروت ادار به طرف کوهی در                                 ١٣.  مه داشت ادا

بعد به سوی مغرب دور زده، از پهلوی کوهی که در بيت حورون است                         ١٤.  جنوب بيت حورون پايين می  رفت       
 به طايفٔه يهودا بود خاتمه         می گذشت و به طرف جنوب به قريت بعل که قريت يعاريم هم ناميده می  شود و متعّلق                        

و ١٦سرحد جنوبی آن از کنار قريت يعاريم شروع شده، به چشمه های نفتوح،                ١٥.  اين بود سرحد غربی آن     .  می يافت
بعد از دّرٔه هنوم     .  از آنجا به دامنٔه کوهی که مشرف بر دّرٔه هنوم در انتهای شمال دشت رفائيم واقع بود، می  رفت                       

 بعد   ١٧.  جايی که يبوسيان زندگی می کردند رسيده، از آنجا به طرف عين روجل می  رفت               گذشته، به  طرف جنوب،      
از آنجا به طرف پايين به         .  به طرف شمال پيچيده، به عين شمس و سپس تا جليلوت، مقابل گردنه َاّدميم می  رسيد                      

از آنجا هم گذشته، به       ١٩.  و باز از شمال دشت اردن گذشته، به عربٔه پايين می  رفت                 ١٨سنگ بوهن، پسر رئوبين       
رود اردن سرحد   ٢٠.  اين سرحد جنوبی آن بود     .  طرف شمال بيت حجله می  رفت و در خليج دريای شور ختم می شد              

 . اين سرحدات سهم خاندان طايفٔه بنيامين بود. شرقی آن را تشکيل می  داد
بيت عربه،   ٢٢ت حجله، عميق قصيص،        اريحا، بي  :  اينها شهرهای متعّلق به خاندانهای طايفٔه بنيامين بودند                 ٢١

کفرعمونی، عفنی و جابع، جمعًا دوازده شهر و روستاهای اطراف              ٢٤عَّويم، فاره، عفروت،     ٢٣صمارايم، بيت ايل،    
صيله، آلف، يبوس اعنی        ٢٨راقم، يرفئيل، تراله،        ٢٧مصفه، کفيره، موصه،        ٢٦جلعون، رامه، بئيروت،        ٢٥.  آنها

 . اين بود سهم خاندان طايفٔه بنيامين. جمعًا چهارده شهر با روستاهای اطراف آنها. اورشليم، جبعه و قريت يعاريم

١٩  
  سرزمين طايفٔه شمعون

و شامل اين شهرها     ٢.  سرزمين ايشان تا سرزمين يهودا می رسيد      .  قرعه دوم برای خاندانهای طايفٔه شمعون بود        ١
صقلغ، بيت مرکبوت،        ٥د، بتول، ُحرما،            التول٤،    حصرشوعال، بالح، عاصم       ٣،    بئرشبع، شبع، موالدا       :  بود

 . جمعًا سيزده شهر با روستاهای اطراف آنها. بيت لباعوت و شاروحن٦حصرسوسه، 
اين روستاها با تمام شهرهای اطراف ٨. عين، رمون، عاتر و عاشان، جمعًا چهار شهر با روستاهای اطراف آنها          ٧

چون وسعت سرزمين طايفٔه    ٩.  ندان طايفٔه شمعون تعّلق گرفت    آن تا بعلت بئير يا رامه، در جنوب ادامه داشت، به خا           
 . يهودا بيش از نياز آنان، بنابراين قسمتی از آن به طايفٔه شمعون داده شد

  سرزمين طايفٔه زبولون
از آنجا به طرف     ١١.  وسعت سرزمين آنها تا به ساريد می رسيد        .  قرعه سوم به نام خاندان طايفٔه زبولون درآمد         ١٠

از ساريد به طرف مشرق به سرحد کسلوت            ١٢.  رعله و دباشه و تا وادی مشرق از يقنعام ادامه داشت                غرب به م   
از آنجا به طرف مشرق تا جت حافر و عت قاصين و بعد از راه نيعه به                  ١٣.  تابور و بعد به دابره و تا يافيع می رسيد         

اين سرزمين شامل    ١٥.  ئيل ختم می  شد   از طرف شمال به حناتون دور زده به دّرٔه يفتح                 ١٤.  طرف رمون می  رفت   
اين .  جمعًا دوازده شهر بودند      ١٦شهرهای قطه، نهالل، شمرون، يداله و بيت لحم که با روستاهای اطراف آنها،                          

 . شهرها و روستاهای آن سهم طايفٔه زبولون بودند که به خاندانهای آنها داده شد

  سرزمين طايفٔه يساکار
١٩سرزمين آنها شامل شهرهای يزرعيل، کسلوت، شونم، ١٨. های طايفٔه يساکار درآمدقرعه چهارم به نام خاندان   ١٧

سرحد اين  ٢٢.  رمه، عين جنيم، عين حده و بيت فصيص بود             ٢١ربيت، قشيون، آبص،     ٢٠حفارايم، شيئون، اناحره،     
اندانهای اين بود زمين خ     ٢٣.  سرزمين با تابور، شحصيمه و بيت شمس هم تماس داشت و تا رود اردن می رسيد                         

 . جمعًا شانزده شهر با روستاهای اطراف آنها. طايفٔه يساکار

  سرزمين طايفٔه اشير
الملك، ٢٦،  سرزمين ايشان شامل حلقه، حلی، باطن، اکشاف         ٢٥.  قرعه پنجم به نام خاندانهای طايفٔه اشير درآمد          ٢٤
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 اين سرحد به طرف شرق دور         بعد٢٧.  و سرحد غربی آن به کرمل و شحور لبنه تماس داشت              .  عمعاد و مشال بود    
زده به بيت داجون و از آنجا به زبولون و دّرٔه يفتحئيل در شمال رسيده، بعد به طرف بيت عامق و نعيئيل و سپس                              

از آنجا به سرحد    ٢٩.  حبرون، رحوب، حمون، قانه و تا به صيدون بزرگ ادامه داشت             ٢٨به طرف شمال به کابول،       
. از آن نقطه تا حوصه ادامه پيدا کرده، انتهای آن دريای مديترانه بود     .  می رسيدرامه پيچيده، به شهر مستحکم صور       

٣١.  جمعًا بيست و دو شهر با روستاهای اطراف آنها         .  عمه، عفيق و رحوب بود    ٣٠اين منطقه شامل محلب، اکزيب،       

 . اين شهرها با دهاتشان مربوط ملکّيت خاندانهای طايفٔه اشير بودند

 ی سرزمين طايفٔه نفتال
سرحد زمين آنها از حالف در بلوطی که در صنعيم است                ٣٣.  قرعه ششم به نام خاندانهای طايفٔه نفتالی درآمد          ٣٢

از آنجا به طرف غرب       ٣٤.  شروع شده به ادامی  ناقب و يبنئيل و تا لقوم ادامه داشت و انتهای آن رود اردن بود                             
لون در جنوب، با اشير در مغرب و با رود اردن در                   و با زبو   .  پيچيده به آزنوت تابور و بعد به حقوق می رسيد              

قادش، ٣٧اداَمه، رامه، حاصور،    ٣٦شهرهای مستحکم آن صديم، صير، حمت، رقت، کنارت،         ٣٥.  مشرق تماس داشت  
جمعًا نوزده شهر با روستاهای       .  يرون، مجدلئيل، حوريم، بيت عناه و بيت شمس بودند             ٣٨اذرعی، عين حاصور،      

 . د زمين خاندانهای طايفٔه نفتالی با شهرها و روستاهای آنهااين بو٣٩. اطراف آنها

  سرزمين طايفٔه دان
٤٢، سرزمين ايشان شامل شهرهای صرعه، اشتئول، عيرشمس٤١. قرعه هفتم به نام خاندانهای طايفٔه دان درآمد   ٤٠

مياه يرقون،  ٤٦ق، جت رمون،     يهود، بنی بر ٤٥،  التقيه، جبتون، بعله  ٤٤،  ايلون، تمنه، عقرون  ٤٣،  شعلبين، ايالون، يتله  
وقتی طايفٔه دان سرزمين خود را از دست دادند، به لشم حمله نموده، آن را                          ٤٧.  رقون و منطقٔه اطراف يافا بود         

مردم آنجا را با َدم شمشير کشتند و در آنجا سکونت اختيار کردند و نام آن شهر را از لشم به دان،                           .  تصّرف کردند 
 . اين شهرها و روستاهای اطراف آنها متعّلق به خاندانهای طايفٔه دان بودند٤٨. نمودندکه اسم جدشان بود، تبديل 

  سهم يوشع
هنگامی  که مردم اسرائيل تقسيم سرزمينها را به پايان رساندند، ايشان در ميان خود، به يوشع پسر نون نيز                              ٤٩

که در کوهستان افرايم بود برای او تعيين          طبق دستور خداوند و انتخاب خودش، شهر تمنه سارح را         ٥٠.  سهمی  دادند 
 . يوشع آن را دوباره آباد کرد و در آنجا سکونت اختيار نمود. کردند
به اين ترتيب العازار کاهن، يوشع پسر نون و رهبران طايفه های اسرائيل، آن سرزمين را در حضور خداوند،                    ٥١

 . در مقابل دروازٔه خيمٔه مقّدس در شيلوه تقسيم کردند

٢٠  
  شهرهای پناهگاه

به قوم اسرائيل بگو، طبق دستوری که به موسی داده بودم، شهرهايی را به                         «٢:  بعد خداوند به يوشع فرمود       ١
تا اگر کسی ناخواسته مرتکب قتل شود، به يکی از آن شهرها پناه ببرد و دست                               ٣،   عنوان پناهگاه انتخاب کنيد      

د، به يکی از آن شهرها فرار کند و در جلو دروازٔه ورودی                 شخص قاتل باي  ٤.  وابستگان شخص مقتول به او نرسد       
آنها او را به داخل شهر ببرند و جايی برايش تهّيه              .  شهر بايستد و ماجرای خود را برای رهبران آن شهر بيان کند              

 زيرا او به     اگر خانوادٔه شخص مقتول برای انتقام بيايند، قاتل را به دست آنها نسپارند؛                 ٥.  کنند و او پيش آنها بماند       
او تا زمان محاکمه در حضور مردم و تا             ٦.  طور تصادفی مرتکب قتل شده و با مقتول سابقٔه دشمنی نداشته است                 

بعد از آن، شخص قاتل می تواند به خانٔه خود و به شهری که از آن                      .  زمان فوت کاهن اعظم وقت، در آنجا بماند           
 » .فرار کرده است، برگردد

 جليل، در کوهستان نفتالی، شکيم در کوهستان افرايم، حبرون در کوهستان يهودا برای                  بنابراين شهر قادش در    ٧
همچنين طبق دستور خداوند سه شهر ديگر را در آن طرف رود اردن، در شرق اريحا                 ٨.  اين منظور تعيين گرديدند   

زمين جاد، و جوالن در      انتخاب کرد که عبارت بودند از باصر، در بيابان طايفٔه رئوبين، رامون در جلعاد در سر                     
اينها شهرهای پناهگاه بودند برای مردم اسرائيل و بيگانگانی که با آنها زندگی                     ٩.  باشان در محدوده طايفٔه منسی      

هرگاه کسی ناخواسته مرتکب قتل می  شد، به آنجا پناه می برد تا به دست وابستگان شخص مقتول کشته                        .  می   کردند
 .  خود باقی می  ماندنشود و در آنجا تا روز محاکمٔه
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٢١  
  شهرهايی که به الويان داده شد

رهبران فاميل الويان، پيش العازار کاهن، يوشع پسر نون و بزرگان طايفه های بنی اسرائيل به شيلوه، در                                   ١
طبق دستور خداوند به موسی، بايد شهرهايی برای زندگی ما و چراگاههايی هم                       «٢:  سرزمين کنعان آمده، گفتند     

بنابراين مطابق فرمان خداوند، مردم اسرائيل شهرهايی را با چراگاههای آنها             ٣»  .ّله های ما، به ما داده شود      برای گ 
 . برای الويان و گّله های ايشان تعيين کردند

برای اين خانواده ها که از        .  خاندان قهاتيان اولين خانواده از طايفٔه الوی بودند که قرعه به نام ايشان درآمد                         ٤
به بقّئه خاندان قهاتيان، ده      ٥.   هارون بودند سيزده شهر در سرزمين يهودا، شمعون و بنيامين تعيين کردند                 فرزندان

 . شهر در طايفٔه افرايم، دان و نصف طايفٔه منسی داده شد
برای خاندان جرشونيان سيزده شهر در طايفه های يساکار، اشير، نفتالی و نصف طايفٔه منسی در باشان تعيين                        ٦
 . دکردن
 . به خانوادٔه خاندان مراری دوازده شهر در طايفه های رئوبين، جاد و زبولون داده شد٧
 . اين شهرها و چراگاهها را مردم اسرائيل، طبق فرمان خداوند به موسی، به حکم قرعه به الويان دادند٨
آنها ١٠.  هاتيان بودند، دادند   اينها نام شهرهايی هستند در طايفه های يهودا و شمعون که به فرزندان هارون که ق                      ٩

قريت :  اين شهرها را برای ايشان تعيين نمودند        ١١.  اولين کسانی از طايفٔه الوی بودند که قرعه به نام ايشان درآمد               
که اکنون آن را حبرون می  گويند و در کوهستان يهودا واقع است با چراگاههای اطراف                 )  اربع پدر عناق بود   (اربع  
 . روستاهای اطراف آن قبًال به کاليب پسر يفنه داده شده بوداّما مزرعه و ١٢. آن

 عالوه بر حبرون که يکی از شهرهای پناهگاه بود، اين شهرها را نيز با چراگاههای اطراف آنها به فرزندان                          ١٣
ٔه دبير، عين، يطه و بيت شمس جمعًا نه شهر از دو طايف                 ١٦،  حولون١٥،  لبنه، يتير، اشتموع   ١٤:  هارون کاهن دادند   

شهرهايی که به فرزندان هارون کاهن       ١٩.  عناتوت و علمون  ١٨جبعون، جبعه،   :  از طايفٔه بنيامين  ١٧.  يهودا و شمعون  
 . دادند، سيزده شهر با چراگاههای اطراف آنها بودند

شکيم ٢١: دبه بقّئه خانوادٔه الويان از خاندان قهات اين شهرها را با چراگاههای اطراف آنها، از طايفٔه افرايم دادن   ٢٠
از طايفٔه دان چهار     ٢٣.  قبصايم و بيت حورون جمعًا چهار شهر         ٢٢شهر پناهگاه قاتلين در کوهستان افرايم، جازر،           

تعنك، جت  :  از نصف طايفٔه منسی غربی    ٢٥.  ايلون و جت رمون   ٢٤التقيه، جبتون،   :  شهر با چراگاههای اطراف آنها     
به اين ترتيب خاندان قهاتيان ده شهر با چراگاههای آنها دريافت            ٢٦.  رمون جمعًا دو شهر با چراگاههای اطراف آنها        

 . کردند
يک خانوادٔه ديگر الوی، يعنی خاندان جرشونيان، اين دو شهر را با چراگاههای اطراف آنها در نصف طايفٔه                      ٢٧

قشيون، :  کاراز طايفٔه يسا  ٢٨.  شهر جوالن شهر پناهگاه در باشان و شهر بعشتره           :  منسی در باشان به دست آوردند       
٣١ميشال، عبدون،    :  از طايفٔه اشير   ٣٠.  يرموت و عين جنيم جمعًا چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها                ٢٩دابره،  

قادش شهر پناهگاه در جليل،        :  از طايفٔه نفتالی   ٣٢.  حلقات و رحوب جمعًا چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها                 
سپس به خانواده های خاندان جرشونيان سيزده         ٣٣.  راف آنها حموت دور و قرتان جمعًا سه شهر با چراگاههای اط               

 . شهر با چراگاههای اطراف آنها داده شد
: به بقّئه الويان يعنی خاندان مراری با چراگاههای اطراف آنها در طايفٔه زبولون داده شد که عبارت بودند از                        ٣٤

٣٧باصر، يهصه،   :  از طايفٔه رئوبين  ٣٦.  اف آنها دمنه و نحالل جمعًا چهار شهر با چراگاههای اطر           ٣٥،  يقنعام، قرته 

راموت شهر پناهگاه در جلعاد،        :  از طايفٔه جاد   ٣٨.  قديموت و ميفعه جمعًا چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها                
آن دوازده شهر را برای خاندان مراری،       ٤٠.  حشبون و يعزير جمعًا چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها         ٣٩محنايم،  
 . ايفٔه الوی بودند، تعيين کردندکه بقّئه ط

به اين ترتيب برای طايفٔه الوی جمعًا چهل و هشت شهر را با چراگاههای اطراف آنها در بين طايفه های                             ٤٢-٤١
 . اسرائيل تعيين کردند

به ،  قوم اسرائيل سر انجام همٔه آن سرزمين را، همان طور که خداوند وعده داده بود که به ملکّيت ايشان می  دهد                   ٤٣
خداوند همان گونه که وعده فرموده بود، در هر گوشه آن                    ٤٤.  دست آوردند و در آنجا زندگی را شروع کردند                 

هيچ يک از دشمنان ايشان نمی توانست در مقابل آنها مقاومت کند، زيرا خداوند،                         .  سرزمين آرامی  برقرار کرد      
 . مام وعده هايی که به مردم اسرائيل داده بود، وفا کردخداوند به ت٤٥. بنی اسرائيل را بر تمام دشمنان پيروز می  ساخت

٢٢  
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  بازگشت طايفه های شرقی
شما از همٔه احکام     «:  سپس يوشع مردم طايفٔه رئوبين، جاد و نصف طايفٔه منسی را جمع کرده به آنها گفت                        ٢-١

و خواهران اسرائيلی خود را       هيچ وقت برادران ٣.  موسی، خادم خداوند اطاعت کرديد و تمام اوامر او را بجا آورديد            
اينک که خداوند طبق وعدٔه خود، به          ٤.  ترک نکرديد، بلکه با اخالص کامل از دستورات خداوند پيروی نموده ايد                

برادران شما صلح و آرامش بخشيده است، پس به خانه های خود در سرزمينی که در آن طرف رود اردن است و                            
مراقب باشيد که همٔه احکامی  را که موسی، خادم خداوند به شما داده                  ٥.  دموسی، خادم خداوند به شما داد، برگردي        

به او  .  خداوند خدای خود را دوست داشته باشيد، رضای او را بخواهيد و از اوامر او اطاعت کنيد                 .  است، بجا آوريد  
 . ايشان فرستادبعد يوشع آنها را برکت داده به خانه ه٦» .وفادار باشيد و از جان و دل او را خدمت نماييد

يوشع به نصف ديگر آن طايفه زمينی در بين ساير             .  موسی به نصف طايفٔه منسی زمينی را در باشان داده بود             ٧
او به  ٨.  پيش از آن که مردم به خانه های خود بروند، يوشع همه را برکت داد              .  اقوام اسرائيل در غرب رود اردن داد      

وان، گّله و رمه، نقره، طال، برنز، آهن و لباس زياد به خانه های خود                     حاال شما با دارايی و مال فرا         «:  آنها گفت 
 » .شما بايد همٔه چيزهايی را که از دشمنان به غنيمت گرفته ايد، با برادرانتان تقسيم کنيد. برمی گرديد

جدا   پس طايفه های رئوبين، جاد و نصف طايفٔه منسی از مردم اسرائيل در شيلوه که در سرزمين کنعان بود                             ٩
 . شدند و به خانه های خود در جلعاد، که طبق دستور خداوند به موسی، آن را به دست آورده بودند، برگشتند

  قربانگاهی در شرق رود اردن
وقتی که طايفه های رئوبين و جاد و نصف طايفٔه منسی به حوالی رود اردن، در سرحد کنعان آمدند، يک                                    ١٠

مردم رئوبين و جاد و        «:  چون ساير مردم اسرائيل اين را شنيدند، گفتند            ١١.  قربانگاه بزرگ و قابل توّجه ساختند         
١٢»  .منسی يک قربانگاه در سرحد کنعان، در حوالی رود اردن، يعنی در قسمتی که متعّلق به ما می باشد، ساخته اند                  

 . وقتی که مردم اسرائيل اين را شنيدند، همگی در شيلوه جمع شدند تا با آنها جنگ کنند
آنگاه مردم اسرائيل، فينحاس پسر العازار کاهن را، با ده نفر نماينده، يعنی از هر طايفٔه، يک سرکرده پيش                      ١٤-١٣

آنها به جلعاد آمدند و به نمايندگی از طرف جماعت خداوند            ١٦-١٥.  مردم رئوبين، جاد و نصف طايفٔه منسی فرستادند        
ل خدای اسرائيل کرديد؟ شما با ساختن آن قربانگاه، از امر                   اين چه فتنه ای است که شما در مقاب            «:  به آنها گفتند   

آيا گناهی که در فغور از ما سر زد کم بود؟                    ١٨-١٧.  بنابراين شما ديگر پيرو او نيستيد          .  خداوند سرپيچی نموديد    
 اوامر  آيا نمی خواهيد از   .  به خاطر همان گناه بود که آن بال بر سر قوم خدا آمد که تا به حال از آن رنج می بريم                                

خداوند پيروی کنيد؟ اگر امروز فرمان خدا را بجا نياوريد، خداوند فردا همٔه مردم اسرائيل را به غضب خود                                    
اگر سرزمين شما مکان ناپاک برای عبادت است، پس بياييد به سرزمين خداوند، در جايی که                          ١٩.  گرفتار می  کند 

آيا به  ٢٠.  ربانگاهی ديگر بضد خداوند و بضد ما قيام نکنيد        با ساختن ق  .  خيمه اوست، جايی را برای خود انتخاب کنيد       
تنها .  ياد داريد که عخان پسر زارح نخواست طوری که خداوند امر فرموده بود، چيزهای حرام را از بين ببرد                               

 » .عخان به خاطر گناه خود هالک نشد، بلکه تمام قوم اسرائيل به غضب خداوند گرفتار شدند
خدای قادر مطلق و    «٢٢:   نصف طايفٔه منسی به رؤسای طايفه های بنی اسرائيل جواب دادند         مردم رئوبين، جاد و   ٢١

خداوند متعال می داند که چرا ما اين کار را کرديم و می خواهيم شما هم بدانيد که اگر اين کار ما نافرمانی از خداوند                       
 اگر اين قربانگاهی را که برای قربانی              يا٢٣.  و يا نقصی در ايمان ما باشد، شما حق داريد ما را زنده نگذاريد                        

. سوختنی و آردی و قربانی سالمتی ساخته ايم، بی اطاعتی از فرمان خداوند باشد، خداوند خودش از ما انتقام بگيرد                     
: ما اين کار را ما به اين سبب بود که می ترسيديم در آينده فرزندان شما به فرزندان ما بگويند                     .  اّما اين طور نيست  ٢٤

زيرا خداوند رود اردن را بين ما و شما يعنی طايفه های رئوبين و                 ٢٥حق نداريد که خدای اسرائيل را بپرستيد          شما  
بنابراين فرزندان شما ممکن است فرزندان ما را از         .  جاد سرحد قرار داده است و شما هيچ سهمی  در خداوند نداريد            

 تا قربانگاهی بسازيم، نه برای سوزانيدن ُبخور و يا قربانی،            به همين دليل، گفتيم بياييد    ٢٦.  پرستش خداوند باز دارند   
بلکه برای شهادتی بين مردم ما و مردم شما و همچنين نسل آينده، تا بدانند که ما واقعًا خداوند را با هدايای                                        ٢٧

شما ':   بگويند سوختنی و قربانی ها و قربانی های سالمتی پرستش می کنيم و اگر در آينده فرزندان شما به فرزندان ما                 
به قربانگاهی که اجداد ما شبيه قربانگاه خداوند ساخته اند              ':  فرزندان ما جواب بدهند     ٢٨'  در خداوند سهمی  نداريد،     

ما ٢٩'  .اين قربانگاه برای هدايای سوختنی و قربانی نبود، بلکه تا شهادتی باشد، بين مردم ما و مردم شما                    .  نگاه کنيد 
ی  کنيم و اّدعا نداريم که با ساختن يک قربانگاه برای خود و تقديم قربانی های سوختنی                 هرگز از خداوند نافرمانی نم    

ما می دانيم که يگانه قربانگاه، همان قربانگاه خداوند است که             .  و صدقه های آردی، فرمان خداوند را بجا می آوريم          
 » .در مقابل خيمٔه مقّدس قرار دارد

رؤسای طايفه های اسرائيل که با او بودند سخنان مردم رئوبين و جاد و                    وقتی فينحاس کاهن و بزرگان قوم و        ٣٠
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حاال به  «:  فينحاس پسر العازار کاهن به مردم رئوبين و جاد و منسی گفت                 ٣١.  منسی را شنيدند، همگی قانع شدند        
مام بنی اسرائيل را از بلکه قوم ما و ت  .  يقين می  دانم که خداوند در بين ما حضور دارد و شما از او نافرمانی نکرده ايد              

 » .مجازات نجات داده ايد
بعد فينحاس پسر العازر کاهن و رهبران قوم از مردم رئوبين، جاد و منسی در جلعاد خداحافظی کرده پيش قوم           ٣٢

اين خبر مردم اسرائيل را شادمان ساخت و همگی خدا را             ٣٣.  اسرائيل برگشتند و همه  چيز را به آنها گزارش دادند           
 . ند و ديگر سخنی از جنگ با طايفه های رئوبين و جاد و منسی و ويران کردن سرزمين آنها نزدندشکر کرد

اين قربانگاه شاهد است که خداوند،             «:  ناميدند، زيرا گفتند    »  شاهد«مردم رئوبين و جاد، آن قربانگاه را                 ٣٤
 » .خداست

٢٣  
  وصّيت يوشع

 اسرائيل را از دشمنان گرداگرد ايشان رهايی بخشيد و آنان            پس از گذشت سالهای طوالنی، سرانجام خداوند بنی        ١
او تمام قوم اسرائيل را با رهبران، رؤسا، داوران و معتمدان               ٢.  يوشع پير و سالخورده شده بود       .  به آرامی  رسيدند   

 ساير قومها   شما آنچه را که خداوند خدای شما، به خاطر شما با          ٣.  من اکنون پير شده ام   «:  آنها جمع کرده به آنها گفت     
من سرزمين اقوامی  را که باقی مانده اند و همچنين آنهايی را           ٤.  خداوند خدای شما، برای شما جنگ کرد      .  کرد، ديديد 

خداوند خدای  ٥.  که قبًال مغلوب نموده ام، از رود اردن در شرق تا دريای مديترانه در غرب، بين شما تقسيم کردم                         
و از سرزمينی که در آن سکونت دارند، بيرون می کند تا همان طوری که به                 شما، همٔه آن مردم را از سر راه شما            

پس کوشش کنيد آنچه را که در کتاب تورات موسی نوشته                ٦.  شما وعده داده بود، سرزمين آنها را تصّرف نماييد            
ا باقی مانده اند،   احتياط کنيد با مردمی  که در بين شم       ٧.  شده، انجام دهيد و از هيچ يک از دستورات آن سرپيچی نکنيد           

به نام خدايان ايشان قسم نخوريد و آنها را               .  حّتی نام خدايان آنها را هم، به زبان نياوريد              .  معاشرت نداشته باشيد   
او اقوام  ٩.  بلکه همان طور که تا به حال رفتار نموده ايد، به خداوند خدای خود توّکل نماييد               ٨.  خدمت يا پرستش نکنيد   

هرکدام از  ١٠.  ر راهتان بيرون راند تا هيچ قومی  يارای مقاومت با شما را نداشته باشد                   بزرگ و نيرومند را از س       
شما می تواند به تنهايی در مقابل هزار سرباز دشمن بايستد، زيرا خداوند خدايتان مطابق وعده ای که داده است،                              

اگر از او روی       ١٢.  يدپس کوشش کنيد که خداوند خدای خود را دوست داشته باش                      ١١.  برای شما جنگ می کند      
بايد بدانيد که خداوند خدای شما، آنها را بيرون          ١٣برگردانيد و با اقوامی  که باقی مانده اند، معاشرت و ازدواج کنيد،              

نخواهد کرد، بلکه آنها دام بر سر راه شما و تازيانه برای پشت شما و خاری در چشمتان خواهند شد تا اينکه همگی                        
 . يی که خداوند خدای شما، به شما داده است، هالک گرديدشما در اين زمين نيکو

اکنون زمان مرگ من رسيده است و شما از دل و جان می  دانيد که خداوند خدای شما، همٔه چيزهای خوبی را                      «١٤
اّما ١٥.  که وعده فرموده بود، به شما داد و به تمام وعده های خود وفا کرد و يکی از آنها هم بر زمين نيافتاد                                            

مان طور که همٔه وعده های خود را عملی کرد، اگر از فرمان او سرپيچی نماييد، چنان بالهايی بر سرتان خواهد                        ه
اگر شما پيمانی را که        ١٦.  آورد که همگی شما در اين سرزمينی که خداوند به شما داده است، بکّلی نابود شويد                           

را پرستش کنيد، آنگاه خشم خداوند بر شما خواهد آمد و             خداوند خدايتان با شما بسته است، بشکنيد و خدايان بيگانه             
 » .شما را در آن سرزمينی که به شما داده است، نيست و نابود می  کند

٢٤  
  تجديد پيمان در شکيم

آنها آمدند و   .  بعد يوشع تمام طايفه های اسرائيل را با رهبران، روسا، داوران و معتمدان آنها در شکيم فرا خواند                  ١
سالها پيش اجداد شما    ':  خداوند خدای بنی اسرائيل چنين می فرمايد    «:  يوشع به آنها گفت   ٢.  ه خدا حاضر شدند   در پيشگا 

يکی از اجدادتان، طارح پدر ابراهيم و        .  در آن طرف رود افراته زندگی می  کردند و خدايان بيگانه را می پرستيدند              
فرزندان او  .  رود فرات به سراسر کنعان هدايت نمودم        بعد جّد شما، ابراهيم را از سرزمين آن طرف             ٣.  ناحور بود 

کوهستان َادوم را به عيسو بخشيدم، اّما         .  به اسحاق يعقوب و عيسو را دادم        ٤.  را زياد کردم و اسحاق را به او دادم           
اّما .  سپس موسی و هارون را فرستادم و بالهای بزرگی بر سر مصر آوردم               ٥.  يعقوب و فرزندانش به مصر رفتند      

وقتی آنها را از مصر بيرون آوردم، مصريان با اّرابه های جنگی و سربازان                ٦.   شما را از آنجا بيرون آوردم       اجداد
نزد من دعا و زاری نموده کمک       ٧.  وقتی اجداد شما به دريای سرخ رسيدند      .  اسب سوار، اجداد شما را تعقيب کردند      
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آب دريا را بر سر ايشان ريختم، به طوری که همٔه             من بين آنها و لشکريان مصر تاريکی ايجاد نمودم و             .  خواستند
 . آنچه را که من بر سر مصريان آوردم، شما به چشم خود ديديد. آنها در دريا غرق شدند

بعد شما را به سرزمين اموريان که در شرق رود اردن بود،            ٨.  سپس شما مّدتی طوالنی در بيابان زندگی کرديد       '«
بعد باالق پسر    ٩.   من شما را بر آنها پيروز ساختم و همٔه آنها را از بين بردم                        آنها با شما جنگ کردند و         .  آوردم

اّما من  ١٠.  صفور، پادشاه موآب به جنگ بنی اسرائيل آمد و بلعام پسر بعور را دعوت کرد که شما را لعنت کند                               
شما از  ١١.  نجات دادم پس او شما را برکت داده و به اين ترتيب شما را از دست باالق                  .  حرف بلعام را گوش نکردم    

مردم اريحا مانند اموريان، فرزيان، کنعانيان، ِحّتيان، جرجاشيان، حويان          .  رود اردن عبور کرديد و به اريحا رفتيد        
وقتی که جلو رفتيد، من پيش از رسيدن شما         ١٢.  و يبوسيان با شما جنگيدند، اّما من شما را بر همٔه آنها پيروز ساختم              

شما با شمشير و کمان . وريان را به ترس و وحشت می  انداختم تا آنها از سر راهتان رانده شوند          به آنجا، دو پادشاه ام    
شهرهايی را بخشيدم که    .  من به شما زمينی را دادم که شما در آن زحمت نکشيده بوديد               ١٣!  خود اين کار را نکرديد     

ز تاک و زيتون را از درختهايی می خوريد          حاال شما در آن جاها زندگی می کنيد، انگور را ا            .  شما بنا نکرده بوديد    
 ' .که خود شما نکاشته بوديد

خدايانی را که نياکانتان در آن        .  پس از خداوند بترسيد و با اخالص و وفاداری او را خدمت و پرستش کنيد                    «١٤
خداوند را    اگر نمی  خواهيد ١٥.  طرف رود فرات و در مصر می  پرستيدند، فراموش کنيد و تنها خداوند را بپرستيد                    

آيا خدايانی را که نياکانتان در آن            .  پرستش کنيد، هم اکنون تصميم بگيريد که چه کسی را پرستش خواهيد کرد                      
طرف رود فرات می  پرستيدند، يا خدايان اموريان را که اکنون در سرزمين شان زندگی می کنيد؟ اّما من و خانواده ام                    

 » .خداوند را پرستش خواهيم نمود
زيرا ١٧.  ما هرگز خداوند را ترک نخواهيم کرد تا خدايان بيگانه را پرستش نماييم                  «:  ردم جواب دادند   آنگاه م ١٦

خداوند، ما و نياکان ما را از مصر، که در آنجا در غالمی  به سر می  برديم، بيرون آورد و آن همه معجزات را در                           
.  اقوامی  که عبور کرديم، او حافظ و نگهبان ما بود            به هر جايی که رفتيم و از بين همهٔ          .  برابر چشمان ما انجام داد     

پس ما نيز خداوند    .  وقتی که به اين سرزمين آمديم، خداوند، اموريان را که در اينجا زندگی می  کردند، بيرون راند                ١٨
 » .را که خدای ماست خدمت و پرستش خواهيم کرد

او .   پرستش کنيد، او خدای مقّدس و غيور است            اّما ممکن است شما نتوانيد خداوند را         «:  يوشع به مردم گفت    ١٩
اگر خداوند را ترک کنيد و خدايان بيگانه را بپرستيد، او از شما رو می گرداند و شما                      ٢٠.  گناهان شما را نمی بخشد    

 » .را مجازات می  کند و با وجود همٔه خوبی هايی که در حق شما کرده است، بازهم شما را از بين می  برد
 » .نی، ما خداوند را پرستش خواهيم کرد«: وشع گفتندمردم به ي٢١
 » .خودتان شاهد باشيد که خداوند را برای پرستش اختيار کرديد«: آنگاه يوشع به آنها گفت٢٢

 » .بلی، ما شاهد هستيم«: آنها جواب دادند
 خدای اسرائيل     پس خدايان بيگانه را که با خود داريد، ترک کنيد و دلهايتان را به خداوند                                «:  يوشع گفت  ٢٣

 » .بسپاريد
 » .ما خداوند خدای خود را پرستش خواهيم کرد و از اوامر او اطاعت خواهيم کرد«: مردم به يوشع گفتند٢٤
يوشع همٔه ٢٦. پس يوشع در همان روز در شکيم، با مردم پيمان بست و احکام و قوانينی برای ايشان وضع کرد            ٢٥

د سنگ بزرگی برداشت و در زير درخت بلوط، در جايگاه مقّدس خداوند              بع.  آنها را در کتاب دستورات خدا نوشت       
. اين سنگ شاهد ماست، زيرا همٔه سخنانی را که خداوند به ما گفت شنيد                 «:  سپس يوشع به مردم گفت     ٢٧.  قرار داد 

نگاه آ٢٨»  .بنابراين، اين سنگ شاهد است و اگر شما از خدا سرپيچی کنيد، اين سنگ بضد شما شهادت خواهد داد                         
 . يوشع مردم را مرّخص نمود و هرکس به سرزمين خود بازگشت

  مرگ يوشع و العازار
او را در زمين خودش در      ٣٠.  مّدتی بعد، يوشع پسر نون، خدمتگزار خداوند در سن صد و ده سالگی در گذشت               ٢٩

 . تمنه سارح که در کوهستان افرايم، در شمال کوه جاعش است به خاک سپردند
ل در طول زندگانی يوشع و همچنين رهبران قوم، که بعد از مرگ او زنده بودند و همٔه کارهايی را                        بنی اسرائي٣١

 . که خداوند برای قوم اسرائيل کرده بود، با چشم خود ديده بودند، به خداوند وفادار ماندند
ه يعقوب از پسران    استخوانهای يوسف را که مردم اسرائيل از مصر با خود آورده بودند در شکيم، در جايی ک                   ٣٢

 . اين زمين جزو زمينهای فرزندان يوسف بود. حمور به قيمت يکصد سّکٔه نقره خريده بود، دفن کردند
العازار پسر هارون نيز ُمرد و در جبعه، در کوهستان افرايم، در شهری که به پسرش فينحاس تعّلق داشت به                         ٣٣

 . خاک سپرده شد
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  داوران
  معّرفی کتاب

. کتاب داوران، شرح وقايعی از تاريخ بنی اسرائيل، از زمان ورود آنان به کنعان، تا زمان استقرار پادشاهی است                 
اکثر آنها فرماندهان نظامی بودند،     ،  می ناميدند»  داوران«اين وقايع، دربارٔه حکومت قهرمانان مّلی است که آنان را            

 .  نوشته شده است١۶-١٣يکی از معروفترين آنها سامسون است که شرح کارهای وی در فصلهای . نه قاضی
زمانی که   .  بزرگترين درس اين کتاب اين است که زندگی بنی اسرائيل بستگی به اطاعت آنان از خدا داشت                              

مهمتر آن که حّتی وقتی قوم نسبت به خدا بی وفا بودند و دچار فالکت                     .  نافرمانی می کردند، دچار فالکت می شدند      
 . می شدند، خدا هميشه حاضر بود که وقتی آنان توبه کنند و دوباره به سوی او برگردند، آنها را نجات بخشد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٠:٢-١:١اّتفاقات تا زمان وفات يوشع 

  ٣١:١٦-١١:٢داوران اسرائيل 
  ٢٥:٢١-١:١٧ن وقايع گوناگو

١  
  جنگ طايفه يهودا و شمعون با ادونی بازق

 » اول کدام طايفه بايد به جنگ کنعانيان برود؟«: بعد از وفات يوشع، قوم اسرائيل از خداوند پرسيدند١
 » .من آن سرزمين را به آنها خواهم سپرد. طايفٔه يهودا بايد اول برود«: خداوند فرمود٢
شما با ما بياييد تا با کنعانيان بجنگيم و سرزمينی را که متعّلق به ماست                   «:   شمعون گفتند  طايفٔه يهودا، به طايفهٔ    ٣

پس سپاهيان شمعون و سپاهيان       »  .تصّرف کنيم، ما نيز به شما کمک می کنيم تا سرزمين خود را تصّرف نماييد                      
، آنان ده هزار نفر از دشمنان خود         خداوند آنها را بر کنعانيان و فرزيان پيروز ساخت          ٤.  يهودا با هم به جنگ رفتند      

ادونی بازق فرار کرد، اّما آنها او را دستگير               ٦.  سپس ادونی بازق را يافته، با او جنگيدند             ٥.  را در بازق کشتند     
هفتاد پادشاه با شستهای دست و پا بريده، خرده نانهای «: ادونی بازق گفت٧. نموده، شصت دست و پای او را بريدند  

بعد او را به اورشليم آوردند و او در             »  .اکنون خداوند مرا به سزای کارهايم رسانيده است          .  ردندسفرٔه مرا می خو   
 . آنجا ُمرد

  تسخير اورشليم و حبرون به دست طايفٔه يهودا
سپس به جنگ   ٩.  سپاهيان يهودا اورشليم را تصّرف کردند و ساکنان آن را با شمشير کشتند و شهر را آتش زدند                   ٨

بعد با کنعانيان ساکن حبرون، که       ١٠.  ر کوهستان، در جنوب و در کوهپايه ها زندگی می کردند، رفتند            کنعانيان که د  
 . قبًال قريت اربع ناميده می شد، جنگ کردند و خاندانهای شيشای، اخيمان و تلمای را شکست دادند

  تسخير دبير توسط عتنئيل
 ) ١٩-١٣:١۵يوشع (

هرکسی که قريت    «:  کاليب گفت ١٢.)  نام دبير پيش از آن قريت سفير بود          (.  از آنجا به شهر دبير حمله کردند         ١١
عتنئيل، پسر قناز برادر کوچکتر کاليب، آن شهر را ١٣» .سفير را تسخير کند من دختر خود، عکسه را به او می دهم    

ه از پدرش    وقتی پيش او آمد، عنتئيل او را تشويق کرد ک              ١٤.  تسخير کرد و کاليب عکسه دختر خود را به او داد                
: عکسه گفت ١٥»  چه می خواهی؟ «:  عکسه از االغ خود پايين آمد و کاليب از او پرسيد           .  کاليب، يک مزرعه بخواهد   

چون زمينی که به من داده ای، سرزمينی خشک و بی آب است، پس چند چشمٔه آب نيز به من                   .  به من يک هديه بده    «
 . دپس کاليب چشمه های باال و پايين را به او دا» .بده

  پيروزی طايفه های يهودا و بنيامين
فرزندان قينی، پدر زن موسی، با طايفٔه يهودا از اريحا به بيابان يهودا که در جنوب َعراد است رفتند و با مردم      ١٦

آن شهر را   .  بعد مردان يهودا، به همراهی مردان شمعون، به جنگ کنعانياِن شهر َصَفت رفتند            ١٧.  آنجا زندگی کردند  
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سپاهيان يهودا همچنين َغزَّه، اشقلون، عقرون و روستاهای اطراف          ١٨.  يران کردند و نامش را ُحرما گذاشتند      بکّلی و 
اّما آنها نتوانستند، ساکنان دشت را بيرون       .  خداوند آنها را در تصّرف کوهستان کمک کرد       ١٩.  آنها را تصّرف کردند   

حبرون را، طبق دستور موسی، به کاليب دادند و سه خاندان           شهر  ٢٠.  برانند، زيرا آنها اّرابه های جنگی آهنی داشتند      
اّما طايفٔه بنيامين، يبوسيان مقيم اورشليم را بيرون نراندند، بنابراين آنها تا به                      ٢١.  َعناق را از آنجا بيرون راندند         

 . امروز، با طايفٔه بنيامين زندگی می کنند

  تسخير بيت ئيل به دست طايفه های افرايم و منسی
آنها جاسوسانی را به بيت ئيل، که        ٢٣.  ايفٔه يوسف هم رفت و به شهر بيت ئيل حمله کرد و خداوند با آنها بود                    ط٢٢

آنها پيش او رفتند و       .  جاسوسان مردی را ديدند که از شهر خارج می شود            ٢٤.  اکنون لوز ناميده می شود، فرستادند      
آن مرد راه را به آنها نشان       ٢٥»  .تو به خوبی رفتار می کنيم    اگر راه ورود به شهر را به ما نشان بدهی، ما با             «:  گفتند
بعد آن مرد، به سرزمين ِحّتيان رفت        ٢٦.  آنها رفتند و همٔه مردم شهر را، به غيراز آن مرد و خانواده اش کشتند                .  داد

 . و در آنجا شهری را آباد کرد و آن را لوز ناميد که تا به امروز به همين نام مشهور است

 ه بنی اسرائيل آنها را بيرون نکردند اقوامی ک
طايفٔه منسی ساکنان بيت شان، َتَعَنك، مجدو، دور، يبلعام و روستاهای اطراف آنها را بيرون نکردند، بنابراين                      ٢٧

وقتی قوم اسرائيل قويتر شدند، آنها را به کارهای اجباری وادار نمودند اّما آنها را                      ٢٨.  کنعانيان در همان جا ماندند    
 .  به ترک آن سرزمين نکردندمجبور
 . طايفٔه افرايم هم، کنعانيان مقيم جاَزر را بيرون نراندند و ايشان با مردم افرايم به زندگی ادامه دادند٢٩
طايفٔه زبولون هم، ساکنان قطرون و َنهلول را بيرون نکردند، پس کنعانيان در همان جا ماندند و بنی اسرائيل                          ٣٠

 . ادار کردندآنها را به کار اجباری و
٣٢،   طايفٔه اشير ساکنان شهرهای عکو، صيدون، َاحَلب، اکزيب، َحلبه، َعفيق و َرحوب را، بيرون نکردند                            ٣١

 . بنابراين، مردم اشير با کنعانيان ساکن آنجا زندگی می کردند
 زندگی  طايفٔه نفتالی ساکنان شهرهای بيت شمس و بيت عنات را بيرون نکردند و با کنعانيان آن دو شهر                                 ٣٣

 . می کردند ولی آنها را مجبور کردند که مردم نفتالی را خدمت کنند
وقتی که ٣٥.  اّما اموريان مردم طايفٔه دان را به کوهستان راندند و به آنها اجازه نمی دادند که به دشت بيايند                                ٣٤

ها را شکست دادند و اموريان       اموريان در ايلون، َشَعلبيم و کوه حاَرس پراکنده شدند، طايفٔه يوسف قويتر شدند و آن                  
 . را به کارهای اجباری وادر نمودند

 . سرحد اموريان از گردنه َعقَربيم تا سالع و باالتر از آن می رسيد٣٦

٢  
  فرشتٔه خداوند در بوکيم

من شما را از مصر به سرزمينی که وعدٔه             «:  فرشتٔه خداوند، از جلجال به بوکيم رفت و به قوم اسرائيل گفت                 ١
شما ٢.  هرگز پيمانی را که با شما بسته ام، نخواهم شکست         :  به آنها گفتم  .  ّيت آن را به اجدادتان داده بودم، آوردم        مالک

. اّما شما فرمان مرا بجا نياورديد     .  بايد قربانگاههای آنها را ويران کنيد     .  هم نبايد پيمانی با ساکنان اين سرزمين ببنديد       
 مردم را، از سر راهتان دور نمی کنم؛ بلکه آنها، خاری در پهلوی شما و                    پس من هم، آن    ٣چرا اين کار را کرديد؟       

وقتی فرشتٔه خداوند اين سخنان را گفت، تمام مردم اسرائيل با صدای               ٤»  .خدايان آنها، دامی برای شما خواهند بود        
 . پس آنجا را بوکيم ناميدند و به حضور خداوند قربانی کردند٥. بلند، گريه کردند

  وفات يوشع
يوشع مردم را مّرخص نمود و آنها به جاهايی که برايشان به عنوان ملکّيت تعيين شده بود، رفتند تا آنها را                                   ٦

بنی اسرائيل در طول زندگانی يوشع و همچنين در زمان حيات رهبران قوم، که همٔه کارهايی را که                    ٧.  تصّرف کنند 
يوشع پسر نون، خدمتگزار    ٨.  دند، به خداوند وفادار ماندند    خداوند برای قوم اسرائيل کرده بود، با چشم خود ديده بو            

او را در زمين خودش در تمنه حارس که در کوهستان افرايم، در شمال                 ٩.  خداوند در صد و ده سالگی وفات يافت         
سل اين ن .  پس از مّدتی، آن نسل از دنيا رفتند و نسل ديگری بعد از آنها به وجود آمدند                ١٠.  کوه جاعش بود دفن کردند    

 . نه خداوند را می شناختند و نه کارهای او را که برای مردم اسرائيل انجام داده بود، ديده بودند
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  بنی اسرائيل خداوند را ترک می کنند
خداوند خدای اجداد خود     ١٢.  بنی اسرائيل نسبت به خداوند شرارت ورزيدند و پرستش بت بعل را آغاز نمودند                 ١١

آنها خدايان مردمی را که در همسايگی شان زندگی          .  آنها را از مصر بيرون آورد        را ترک کردند، همان خدايی که      
آنها خداوند را   ١٣.  می کردند پرستش نموده، در مقابل آنها سجده کردند و به اين ترتيب، خداوند را به خشم آوردند                        

و آنها را به دست         پس خداوند بر اسرائيل خشمگين شد        ١٤.  ترک کردند و بت بعل و اشتاروت را پرستش نمودند              
. تاراجگران سپرد تا غارت شوند و اسير دشمنان اطراف خود گردند تا ديگر نتوانند در مقابل دشمن مقاومت کنند                        

هر جايی که برای جنگ می رفتند، دست خداوند بضد ايشان بود و مانع پيروزی آنها می گرديد، زيرا خداوند از                         ١٥
 . ين کار را می کندپيش به آنها گفته و قسم خورده بود که ا

اّما وقتی خداوند وضع رنج آور آنها را ديد، رهبرانی برای ايشان تعيين کرد تا آنها را از دست تاراجگران،                             ١٦
. آنها خداوند را ترک نموده، ُبتها را پرستش نمودند          .  اّما بنی اسرائيل از اين رهبران اطاعت نکردند       ١٧.  نجات بدهند 

هر زمان که   ١٨.  اطاعت می کردند، اّما اين نسل جديد خيلی زود از انجام آن باز ايستادند               اجداد آنها از فرمانهای خدا    
خداوند رهبری را برای بنی اسرائيل تعيين می کرد، او را کمک می نمود و تا زمانی که آن رهبر زنده بود، مردم را                      

 دليل رنج و مرارت و ظلمی که                خداوند بر آنها رحمت می نمود، زيرا آنها به               .  از دست دشمنانشان می رهانيد      
اّما بعد از آن که آن رهبر فوت می کرد، آنها به راههای شرارت آميز خود بازمی گشتند و                 ١٩.  می ديدند، ناله می کردند  

ُبتها را پرستش می نمودند و در مقابل آنها سجده می کردند و به کارهای                             .  بدتر از اجداد خود عمل می کردند            
چون مردم پيمانی را     «:  پس آتش خشم خداوند دوباره شعله ور می شد و می گفت            ٢٠.  می دادندشرارت بار خود ادامه     

من هم آن اقوامی را که بعد از وفات يوشع             ٢١که با اجدادشان بسته بودم، شکستند و از احکام من پيروی نکردند،                  
يل می گردانم تا ببينم که آيا مانند اجداد        من آنها را وسيله ای برای آزمايش مردم اسرائ       ٢٢.  باقی ماندند، بيرون نمی رانم   

پس خداوند آن اقوام را در آن سرزمين باقی گذاشت و آنها را بيرون نکرد و                  ٢٣»  .خود، به راه راست می روند يا نه      
 . به دست يوشع تسليم ننمود و بعد از مرگ يوشع نيز آنها را فورًا بيرون نکرد

٣  
  اقوامی که باقی ماندند

عضی از اين اقوام را در آن سرزمين باقی گذاشت تا اسرائيليانی که طعم جنگ با کنعانيان را                                پس خداوند ب   ١
و در عين حال خداوند می خواست که به اين نسل جوان فرصتی بدهد تا فنون جنگی                      ٢.  نچشيده بودند، آزمايش کند    

، تمام کنعانيان، صيدونيان و حويان که        پنج شهر فلسطينيان  :  قبايلی که باقی ماندند، عبارت بودند از       ٣.  را ياد بگيرند  
آنها برای آزمايش بنی اسرائيل باقی ماندند تا        ٤.  در کوههای لبنان از بعل حرمون تا گذرگاه حمات زندگی می کردند             

٥.  معلوم شود که آيا قوم اسرائيل احکام خداوند را که به وسيلٔه موسی به اجدادشان داده شده بود، بجا می آورند يا نه                       

دختران آنها را برای    ٦.  نی اسرائيل در بين کنعانيان، ِحّتيان، اموريان، فرزيان، حويان و يبوسيان زندگی کردند            پس ب 
 . و خدايان ايشان را پرستش کردند. پسران خود گرفتند و دختران خود را به پسران آنها دادند

  عتنئيل
ه کارهايی زدند که گناه بود و ُبتهای بعل و             باز بنی اسرائيل، خداوند خدای خويش را فراموش کردند و دست ب              ٧

آنگاه آتش خشم خداوند بر بنی اسرائيل افروخته شد و آنها را به دست کوشان                               ٨.  اشتاروت را پرستش نمودند       
اّما وقتی مردم    ٩.  رشتعايم، پادشاه بين النهرين سپرد تا مغلوب شوند و او مّدت هشت سال بر آنها حکومت می کرد                      

ه خداوند ناله و زاری نمودند، خداوند رهاننده ای برای ايشان فرستاد که عتنئيل پسر قناز برادر                           اسرائيل به درگا   
او به جنگ رفت و با       .  روح خداوند بر عتنئيل قرار گرفت و او بنی اسرائيل را رهبری کرد             ١٠.  کوچکتر کاليب بود  

 سرزمين مّدت چهل سال آرامش برقرار        در آن ١١.  کمک خداوند، کوشان رشتعايم پادشاه بين النهرين را شکست داد          
 . بود و بعد عتنئيل پسر قناز فوت کرد

  ايهود
. بار ديگر مردم اسرائيل بضد خداوند شرارت ورزيدند و خداوند، عجلون پادشاه موآب را بر آنها چيره گردانيد              ١٢
و عجلون  ١٤.  تصّرف کردند   عجلون با عمونيان و عماليقيان مّتحد شده، اسرائيل را شکست داد و شهر اريحا را                    ١٣

 . پادشاه موآب مّدت هجده سال بر اسرائيل حکومت کرد
نام او ايهود، پسر    .  وقتی مردم اسرائيل پيش خداوند زاری کردند، خداوند باز نجات دهنده ای برای ايشان فرستاد            ١٥
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١٦.  برای عجلون فرستادند    بنی اسرائيل جزئه خود را توسط ايهود      .  جيرا، از طايفٔه بنيامين و مردی چپ دست بود           

ايهود برای خود يک خنجر دودمه، به طول پنجاه سانتيمتر ساخت و آن را در زير لباسش، باالی ران راست خود                          
سپس همراهان خود را که جزيه       ١٨،  بعد از آن که جزيه را به عجلون، که بسيار چاق بود تقديم کرد                 ١٧.  پنهان نمود 

من «:  دش از معدن سنگ که در جلجال بود، نزد عجلون پادشاه آمد و گفت                   خو١٩،  را حمل می کردند روانه نموده      
 » .يک پيام محرمانه برای تو آورده ام

 . پادشاه فورًا کسانی را که در حضورش بودند، بيرون فرستاد
: ايهود به او نزديک شد و گفت         .  در آن وقت، پادشاه در کاخ تابستانی و در اتاق مخصوص خود نشسته بود                    ٢٠

آنگاه ايهود با دست چپ خود خنجر را         ٢١.  پادشاه از جای خود برخاست    »  .يامی از جانب خدا برايت آورده ام      من پ «
خنجر تا دسته در شکمش فرورفت و چربی آن، تيغ خنجر را پوشانيد               ٢٢.  از زير لباس کشيد و به شکم او فرو کرد           

سپس در را به روی او قفل کرد و          ٢٣.  شيدايهود خنجر را از شکم او بيرون نک        .  و کثافات از شکمش بيرون ريخت      
پس از رفتن ايهود، وقتی خدمتکاران پادشاه آمدند و ديدند که در اتاق قفل است،                  ٢٤.  خودش از راه باالخانه گريخت    

اّما چون انتظارشان طوالنی شد، کليد آورده در را باز کردند و ديدند                 ٢٥.  فکر کردند که او به دستشويی رفته است         
 . ان بر روی زمين افتاده استکه پادشاه ش

هنگامی که خدمتکاران پادشاه انتظار می کشيدند، ايهود از معدن سنگ گذشت و صحيح و سالم به َسعيرت                               ٢٦
مردم اسرائيل به دور او جمع شدند و سپس از              .  وقتی به کوهستان افرايم آمد، شيپور را به صدا درآورد             ٢٧.  رسيد

به دنبال من بياييد، زيرا خداوند           «:  آنگاه به آنها گفت      ٢٨.  را رهبری می کرد      کوهستان با او رفتند و ايهود آنها            
پس آنها به دنبال او رفتند و گذرگاههای رود اردن را به روی                     »  .دشمنانتان، موآبيان را به دست شما داده است            

ه همه مردان نيرومند و     آنها ده هزار نفر از مردم موآب را ک         ٢٩.  مردم موآب بستند و به هيچ کس اجازٔه عبور ندادند         
به اين ترتيب، موآبيان به دست مردم اسرائيل مغلوب          ٣٠.  جنگی بودند، به قتل رساندند و هيچ کس نتوانست فرار کند          
 . شدند و مّدت هشتاد سال، صلح در آن سرزمين برقرار شد

  شمجر
ن ششصد نفر از فلسطينيان با يک       بعد از ايهود رهبر ديگری، به نام َشمَجر پسر َعنات روی کار آمد که با کشت                ٣١

 . چوب گاورانی، قوم اسرائيل را نجات داد

٤  
  دبوره و باراق

پس خداوند آنها را به       ٢.  بعد از وفات ايهود، مردم اسرائيل باز کارهايی کردند که در نظر خداوند زشت بود                       ١
 ارتش يابين، سيسرا بود که در         فرماندٔه.  دست يابين، پادشاه کنعان که در حاصور سلطنت می کرد، مغلوب ساخت              

يابين نهصد ارابٔه جنگِی آهنی داشت و بيست سال تمام بر مردم اسرائيل، سخت                     ٣.  حروشت اّمتها زندگی می کرد    
 . سپس قوم اسرائيل با زاری از خداوند کمک خواستند. ظلم می کرد

او زير درخت خرمای دبوره، بين رامه و        ٥.  در آن زمان نبّيه ای به نام، دبوره زن لفيدوت داور قوم اسرائيل بود             ٤
او ٦.  بيت ئيل که در کوهستان افرايم بود، می نشست و مردم اسرائيل برای حل و فصل دعوای خود پيش او می آمدند                    

يک روز باراق، پسر ابينوعم را که در قادش، در سرزمين نفتالی و زبولون زندگی می کرد پيش خود خواند و به                            
ی اسرائيل فرموده است که تو بايد ده هزار نفر از طايفٔه نفتالی را مجّهز کرده با آنها به کوه                        خداوند خدا «:  او گفت 

: خداوند می فرمايد .  و با سيسرا فرمانده ارتش يابين و با همٔه اّرابه های جنگی و سربازان او بجنگی                    ٧تابور بروی   
 » .من آنها را به وادی قيشون کشانده، به دست تو تسليم می کنم

 » .اگر تو با من بروی من می روم و اگر تو با من نروی من هم نمی روم«: باراق به او گفت٨
البّته من با تو می روم، اّما يادت باشد که اگر من با تو بروم و سيسرا مغلوب شود، افتخار                          «:  دبوره جواب داد  ٩

دبوره همراه باراق به قادش         پس»  .پيروزی به تو نخواهد رسيد، چون سيسرا به دست يک زن سپرده خواهد شد                    
باراق مردان طايفه های زبولون و نفتالی را که ده هزار نفر بودند مجّهز ساخته، آنها را همراه با دبوره به                       ١٠.  رفت

 . ميدان جنگ رهبری نمود
 در اين وقت، حاَبر قينی از ديگر قينيان، که از فرزندان حوباب پدر زن موسی بود، جدا شده رفت و در پيش                           ١١

 . درخت بلوط در صنعايم، در نزديکی قادش چادر زد
تمام مردان خود را با نهصد ارابٔه جنگی          ١٣،  وقتی سيسرا شنيد که باراق پسر ابينوعم به کوه تابور رفته است              ١٢
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 . آهنی، آماده کرد و از حروشت اّمتها به کنار وادی قيشون حرکت داد
خداوند قبًال  .  ست که خداوند سيسرا را به دست تو تسليم می کند          امروز روزی ا  !  بلند شو «:  دبوره به باراق گفت   ١٤

خداوند ١٥.  پس باراق از کوه پايين آمد و با ده هزار مرد به جنگ سيسرا رفت                     »  .نقشٔه شکست او را کشيده است       
باراق ١٦ .سيسرا از ارابٔه خود پياده شد و فرار کرد .  سيسرا و تمام اّرابه های جنگی و لشکر او را به وحشت انداخت           

اّرابه ها و ارتش دشمن را تا حروشت اّمتها تعقيب کرد و همٔه لشکر سيسرا با شمشير به قتل رسيدند و يک نفر هم                            
 . زنده نماند

سيسرا پای پياده فرار کرد و به چادر ياعيل، زن حابر قينی پناه برد، زيرا بين يابين، پادشاه حاصور و خاندان                       ١٧
بيا آقا، داخل شو،      «:  ياعيل به استقبال سيسرا بيرون آمد و به او گفت                ١٨.  رقرار بود حابر قينی، رابطٔه دوستی ب       

ياعيل او را با لحافی       .  پس سيسرا با او به داخل چادر رفت            »  .در اينجا در کنار ما خطری برايت نيست            .  نترس
 کرد و به او يک         ياعيل يک مشک شير را باز        »  .کمی آب بده که تشنه هستم        «:  سيسرا به ياعيل گفت     ١٩.  پوشاند

اگر کسی  .  برو جلوی دروازٔه چادر بايست    «:  سيسرا به ياعيل گفت   ٢٠.  ليوان شير داد و دوباره او را با لحاف پوشاند         
 » .آمد و پرسيد که آيا کسی در چادر است؟ بگو خير

ش کوفت که   اّما ياعيل يکی از ميخهای چادر را با يک چکش گرفت و آهسته پيش او رفت و ميخ را به شقيقه ا                       ٢١
وقتی باراق  ٢٢.  سر آن به زمين فرورفت و سيسرا جابه جا ُمرد، چونکه از فرط خستگی به خواب سنگينی رفته بود                    

بيا شخصی را که در جستجويش بودی، به تو          «:  به دنبال سيسرا آمد، ياعيل به استقبال او بيرون رفت و به او گفت               
 . رحالی که ميخ چادر به شقيقه اش فرورفته بود، ُمرده يافتباراق داخل چادر شد و سيسرا را، د» .نشان بدهم

از آن روز به بعد،     ٢٤.  بنابراين خداوند در همان روز يابين، پادشاه کنعان را به دست مردم اسرائيل شکست داد               ٢٣
 . قوم اسرائيل از يابين قويتر و قويتر می شدند تا اينکه او را بکّلی نابود کردند

٥  
 ق سرود دبوره و بار

 : در آن روز دبوره و باراق پسر ابينوعم اين سرود را خواندند١
 

  زمانی که رهبران اسرائيل پيشقدم گرديدند٢
 . و مردم با اشتياق داوطلب شدند

 . خدا را شکر گوييد
  ای پادشاهان بشنويد٣

 ! و ای فرمانروايان گوش کنيد
  من برای خداوند می سرايم

 . رود می خوانمو برای خداوند خدای اسرائيل س
 ، خداوندا، وقتی از َادوم بيرون آمدی٤

 ، هنگامی که از صحرای َادوم گذشتی، زمين لرزيد
  از آسمان باران باريد

 . و ابرها باران خود را فرو ريختند
  کوهها از حضور خداونِد کوه سينا لرزيدند٥

 . و از حضور خداوند قوم اسرائيل، به لرزه در آمدند
 

 ر پسر عنات در زمان شمج٦
 ، و در دوران ياعيل
  جاده ها متروک شدند

 . و مسافران از راههای پر پيچ و خم گذشتند
 ، شهرهای اسرائيل رو به ويرانی  رفتند٧

 ، تا که تو ای دبوره
 . به عنوان مادر اسرائيل آمدی

 ، چون اسرائيل، خدايان تازه را پيروی نمود٨
 . جنگ به دروازٔه شهرها رسيد
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 ، چهل هزار مرد اسرائيلی در بين
 . هيچ سپر و نيزه ای يافت نمی شد

 ، دل من با رهبران اسرائيل است٩
 . که خود را با ميل و رغبت وقف مردم کردند

 . خدا را شکر کنيد
  ای  کسانی که بر االغهای سفيد سوار هستيد١٠

 ، و بر فرشهای گران قيمت می نشينيد
 ه می رويد، و شما ای کسانی که با پای پياده را

 ! صدای هياهو را در کنار چاهها بشنويد١١
  که از پيروزی خداوند می گويد؛

 ! پيروزی مردم اسرائيل
 

 . سپس قوم خدا به طرف دروازه های شهر حرکت کردند
 ! بيدار شو ای دبوره، بيدار شو١٢

  بيدار شو، بيدار شو و سرود بخوان، بيدار شو
 ، ای باراق، ای پسر ابينوعم

 ران را به اسارت ببر، اسي
  آنگاه آنانی که باقيمانده بودند، از کوه پايين آمدند و نزد رهبران خود رفتند١٣

 . و قوم خداوند به نزد او آمدند و برای جنگ آماده شدند
 ، مردان از افرايم به دنبال طايفٔه بنيامين١٤

 ، به طرف دّره آمدند
 ، فرماندهان از ماخير و رهبران از زبولون

  رهبران يساکار با دبوره١٥
 . و باراق به دشت آمدند

  اّما در بين طايفٔه رئوبين نفاق بود
 . و شک داشتند که بيايند

  چرا در بين آغلها درنگ نمودی؟١٦
  برای اينکه نوای نی را بشنوی؟
 . بلی، در بين طايفٔه رئوبين نفاق بود

  آنها نتوانستند تصميم بگيرند که بيايند
 . ر آن طرف رود اردن ماندجلعاد د١٧

  چرا دان پيش کشتی ها ماند؟
  اشير در ساحل آرام نشست
 . و در بندرها ساکن شد

 ، مردم طايفه های زبولون و نفتالی زندگی خود را١٨
 . در ميدان جنگ به خطر انداختند

 
 . پادشاهان آمدند و جنگيدند١٩

  پادشاهان کنعان در تعنک
 ، و چشمه های مجدو جنگ کردند

 . اّما غنيمتی از نقره به دست نياوردند
 . ستارگان از آسمان جنگيدند٢٠

 ، هنگامی که از اين سو تا آن سوی آسمان را می پيمودند
 . آنها عليه سيسرا جنگيدند

 ، وادی خروشان قيشون، آنها را در ربود٢١
 . پيشروی وادی قيشون

 . ای جان من، قوی باش
 م اسبان، آنگاه صدای بلند چهار نعل ُس٢٢
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 . همانند صدای پای دشمنان شنيده شد
 

 . فرشتٔه خداوند می گويد که ميروز را لعنت کنيد٢٣
 ، به ساکنان آن لعنت بفرستيد

  زيرا آنها برای کمک به خداوند نيامدند
 . و او را در جنگ با دشمنانش تنها گذاشتند

 
 ، خوشا به حال ياعيل٢٤

 ، زن حابر قينی
 . ادرنشين، زيادتر برکت بيابداو از تمام زنان چ

 ، سيسرا آب خواست و ياعيل به او شير داد٢٥
 . و دوغ را در جام شاهانه به او داد

  سپس ميخ چادر و چکِش کارگر را گرفت٢٦
 . و در شقيقٔه سيسرا فرو برد

  سرش را شکست
 . و شقيقه اش را شکافت

 . او پيش پايش َخم شد و افتاد٢٧
 ، بلی، در پيش پايش

 ر جايی که َخم شد، د
 . افتاد و ُمرد

 
  مادر سيسرا از پنجره نگاه می کرد٢٨

 : می گفت. و منتظر آمدن او بود
  چرا ارابٔه او تأخير کرده؟«

 » چرا صدای چرخهای ارابٔه او نمی آيد؟
 ، نديمه های حکيم وی به او جواب دادند٢٩

 : اّما او سخنان خود را تکرار می کرد و می گفت
 .  غنيمت بسيار گرفته است و وقت زيادی الزم دارد تا آن را تقسيم کندحتمًا«٣٠

 ، يک يا دو دختر برای هر سرباز
  سيسرا برای خود لباسهای گران قيمت

 » .و برای ملکه، شال گردنهای نفيس خواهد آورد
 

 . خداوندا، همٔه دشمنانت همچنين هالک گردند٣١
 .  تمام بدرخشنداّما دوستدارانت، مانند آفتاب با قدرِت

 

 . بعد از آن، مّدت چهل سال آرامش در آن سرزمين برقرار بود

٦  
  جدعون

مردم اسرائيل بار ديگر در نظر خداوند گناه کردند و خداوند اجازه داد تا مديانيان هفت سال، بر آنها حکومت                           ١
از ترس آنها در غارها و کوهستان ها             مديانيان چنان بر قوم اسرائيل ظلم می کردند که اسرائليان، خود را                 ٢.  کنند

هر وقت که مردم اسرائيل کشت و زرع می کردند، مديانيان به همراه عماليقيان و قبايل بيابانی بر                  ٣.  پنهان می کردند 
در آنجا اردو می زدند و کشت و زرع آنها را، تا شهر غزه باقی نمی گذاشتند و همه چيز را،                     ٤.  آنها هجوم می آوردند  

آنها با گّله و رمه و چادر های خود همچون ملخ هجوم              ٥.  گرفته تا گوسفند، گاو و االغ غارت می کردند           از خوراک 
مردم ٦.  تعداد آنها و شترهايشان آن قدر زياد بود که نمی شد آنها را شمرد                .  می آورند و همه چيز را از بين می بردند         

 . نزد خداوند گريه و زاری کرده، از او کمک خواستند پس. اسرائيل در مقابل مديانيان، بسيار ذليل و ضعيف بودند
او به  .  نبی ای را برای مردم اسرائيل فرستاد       ٩ -٨،  چون خداوند گريه و زاری ايشان را به خاطر ظلم مديان شنيد              ٧

من شما را از بردگی در مصر و از دست همٔه کسانی که بر شما ظلم                                :  خداوند چنين می فرمايد    «:  مردم گفت  
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به شما گفتم که من        ١٠.  من آنها را از سر راه شما دور کردم و زمينشان را به شما بخشيدم                          .  رهانيدم،  می کردند
اّما شما به سخنان من گوش      .  از خدايان اموريان که در زمين ايشان به سر می بريد، نترسيد          .  خداوند خدای شما هستم   

 » .نداديد
پسرش .  آنجا متعّلق به يوآش ابيعزری بود     .  فره نشست روزی فرشتٔه خداوند آمد و در زير درخت بلوطی، در عُ          ١١

فرشتٔه خداوند بر او ظاهر شد و           ١٢.  جدعون مخفيانه در چرخشت، گندم می کوبيد تا از نظر مديانيان پنهان باشد                   
 » .ای مرد دالور، خداوند همراه توست«: گفت
د گرفتار هستيم؟ کجاست آن همٔه         آقا اگر خداوند همراه ماست، پس چرا به اين روز ب                  «:  جدعون جواب داد   ١٣

اّما '  خداوند ما را از مصر بيرون آورد؟      ':  کارهای عجيب خداوند، که اجداد ما برای ما تعريف می کردند و می گفتند            
 » .حاال ما را ترک کرده و اسير مديانيان ساخته است

من تو را . ست مديانيان نجات بدهبا قدرتت، برو و مردم اسرائيل را از د«: خداوند رو به طرف او کرده فرمود   ١٤
 » .می فرستم

چطور می توانم قوم اسرائيل را نجات بدهم، چون خاندان من ضعيف ترين خاندان طايفٔه منسی                 «:  جدعون گفت ١٥
 » است و من کوچکترين عضو خانواده ام می باشم؟

 » .هیمن همراه تو هستم و تو می توانی همٔه مديانيان را شکست بد«: خداوند فرمود١٦
اگر تو به من لطف داری، معجزه ای به من نشان بده تا بدانم که حقيقتًا تو خداوند هستی که با                          «:  جدعون گفت ١٧

خداوند »  .اّما لطفًا از اينجا نرو تا من بروم و يک هديه بياورم و به حضورت تقديم کنم                               ١٨.  من حرف می زنی   
 » .من می مانم تا برگردی«: فرمود
بعد .  ُبزغاله ای را کباب کرد و مقداری آرد برداشته، از آن نان فطير ُپخت                    .  ٔه خود رفت   پس جدعون به خان     ١٩

. گوشت را در سبدی و آب گوشت را در کاسه ای ريخت و در زير درخت بلوط به حضور فرشتٔه خداوند تقديم کرد                       
 و آب گوشت را بر آنها          اين گوشت و نان فطير را بگير و باالی اين سنگ بگذار                 «:  فرشتٔه خداوند به او گفت      ٢٠

آنگاه فرشتٔه خداوند، با نوک عصايی که در دستش بود، گوشت و نان فطير را لمس  ٢١.  جدعون اطاعت کرد  »  .بريز
 . بعد فرشتٔه خداوند از نظرش ناپديد شد. کرد و آتشی از سنگ جهيد و گوشت و نان فطير را بلعيد

آه ای خداوند، من فرشتٔه خداوند را        «:  ند بود و با ترس گفت      آنگاه جدعون دانست که او به راستی فرشتٔه خداو          ٢٢
 » .روبه رو ديدم

جدعون در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت        ٢٤»  .سالمت باش، نترس، تو نمی ميری    «:  خداوند به او فرمود   ٢٣
دان ابيعزريان  تا به امروز در ُعفره که متعّلق به خان             .  (ناميد»  خداوند سرچشمٔه صلح و سالمتی است        «و آن را      

 .) است، باقی است
گاو پدرت را که هفت ساله است بگير و به قربانگاه بعل، که متعّلق به                      «:  در همان شب خداوند به او فرمود         ٢٥

به جای آن برای خداوند      ٢٦.  قربانگاه را ويران کن و الهٔه اشره را که در پهلوی آن است، بشکن                   .  پدرت است ببر   
بعد گاو را گرفته، با چوِب الهٔه اشره قربانی سوختنی تقديم                  .  قربانگاِه مناسبی بساز     خدای خود، بر سر اين قلعه        

چون از فاميل خود و مردم      .  جدعون ده نفر از خدمتکاران را با خود برد و طبق دستور خداوند رفتار کرد                ٢٧»  .کن
 . می ترسيد، آن کار را در شب انجام داد

آمدند، ديدند که قربانگاه ويران شده و الهٔه اشره شکسته و گاو ديگری               صبح روز بعد، وقتی مردم شهر به آنجا       ٢٨
بعد از جستجوی زياد    »  اين کار را چه کسی کرده است؟      «:  پس از يکديگر پرسيدند   ٢٩.  بر قربانگاه تازه قربانی شده    

ت را بيرون   پسر«:  پس مردم شهر پيش يوآش رفتند و به او گفتند           ٣٠.  فهميدند که کار جدعون پسر يوآش بوده است        
سزای او مرگ است، زيرا قربانگاه بعل را ويران کرده و الهٔه اشره را که در پهلوی آن بود، شکسته                                      .  بياور
 » .است
شما می خواهيد به بعل کمک کنيد و از او             «:  اّما يوآش به آنهايی که برای دستگيری پسرش آمده بودند، گفت               ٣١

اگر او واقعًا    .  ه بخواهد از او دفاع کند تا فردا صبح خواهد مرد                   طرفداری نماييد؟ ولی اين را بدانيد هرکسی ک             
از آن روز به بعد جدعون          ٣٢»  .خداست، بگذاريد خودش از خود دفاع کند چونکه قربانگاهش ويران شده است                     

 .) يعنی بگذار بعل از خود دفاع کند. (يروبعل ناميده شد
 مّتحد شدند و از رود اردن عبور کرده، در دشت يزرعيل               آنگاه همٔه مديانيان، عماليقيان و مردم مشرق زمين         ٣٣

بعد روح خداوند بر جدعون آمد و او شيپور را نواخت و مردم ابيعزر را جمع کرد که به دنبال او                              ٣٤.  اردو زدند 
ای همچنين به طايفه ه   .  قاصدانی را هم به تمام طايفٔه منسی فرستاد و آنها هم آمدند و به دنبال او رفتند                           ٣٥.  بروند

 . اشير، زبولون و نفتالی پيام فرستاد و آنها هم آمدند و به او پيوستند
پس ٣٧،  اگر همان طوری که وعده فرمودی، قوم اسرائيل را به وسيلٔه من نجات می دهی              «:  جدعون به خدا گفت   ٣٦
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ی دانم که   اگر شبنم تنها بر پشم نشسته باشد و زمين خشک باشد، م                      .  من پشم گوسفند را در خرمنگاه می گذارم            
وقتی صبح روز بعد از خواب بيدار شد، پشم را فشرد؛              .  همين طور هم شد  ٣٨»  .اسرائيل به دست من نجات می يابد       

يک بار ديگر هم . بر من خشمگين نشو«: آنگاه جدعون به خدا گفت   ٣٩.  از پشم آن قدر شبنم چکيد که يک کاسه ُپر شد         
خدا مطابق خواهش او     ٤٠»  .و زمين اطراف آن با شبنم، َتر باشد          اين دفعه پشم خشک بماند        .  می خواهم امتحان کنم  

 . پشم خشک ماند و زمين اطراف آن با شبنم  تر شد. عمل کرد

٧  
  جدعون مديانيان را شکست می دهد

. صبح روز ديگر، يروبعل يعنی جدعون، با همٔه مردمی که با او بودند رفت و در کنار چشمه َحُرود اردو زد                           ١
 . نيان در شمال آنها، در دشت کوه موره، برپا بوداردوگاه مديا

تعداد افراد شما بسيار زياد است تا من شما را بر مديانيان پيروزی بخشم زيرا آن                      «:  خداوند به جدعون فرمود    ٢
هرکسی که ترسوست و از جنگ           :  به مردم بگو    ٣.  وقت خواهيد گفت ما با قدرت و توان خودمان نجات يافتيم                    

بيست و دو هزار نفر از آنجا برگشتند و تنها ده هزار نفرشان                  »  .کوه جلعاد به خانٔه خود برگردد         می ترسد بايد از  
 . باقی ماندند

آنها را به لب چشمه ببر و آنجا من به تو نشان                     .  هنوز هم افراد شما زياد است         «:  خداوند به جدعون فرمود     ٤
خداوند به جدعون   .  نها را به کنار چشمه آب برد        پس جدعون آ  ٥»  .می دهم که چه کسانی بروند و چه کسانی بمانند           

کسانی که دهان خود را در آب گذاشته مثل           .  آنها را با توّجه به طرز آب خوردنشان به دو دسته تقسيم کن                  «:  گفت
کسانی که با دستهای خود آب نوشيدند،        ٦»  .سگها آب می نوشند و آنهايی که زانو زده با دستهای خود آب می نوشند                  

با همين سيصد   «:  خداوند به جدعون گفت    ٧.  و بقّيه زانو زده، با دهان خود از چشمه آب نوشيدند             .  بودندسيصد نفر   
پس ٨»  .بقّيه را به خانه هايشان بفرست      .  نفر که با دستهای خود از چشمه آب نوشيدند، مديانيان را مغلوب می کنم                    

که آذوقه و شيپورها را از آنها گرفت، به             جدعون تنها سيصد نفر را با خود نگه داشت و ديگران را پس از آن                         
 . سربازان مديانی در دشت پايين آنها اردو زده بودند. خانه هايشان فرستاد

برو و به اردوی مديانيان حمله کن و من آنها را به دست تو مغلوب                   «:  در همان شب خداوند به جدعون فرمود        ٩
و گوش بده که آنها چه       ١١مت فوره، به اردوگاه مديانيان برو         اّما اگر می ترسی که حمله کنی، اول با خاد          ١٠.  می کنم

پس جدعون همراه فوره به مرز اردوگاه            »  .می گويند و آن وقت دلير می شوی و برای حمله جرأت پيدا می کنی                    
مديانيان، عماليقيان و قبايل بيابانی مانند دستٔه بزرگی از ملخ در دشت جمع شده بودند و شتران                            ١٢.  دشمن رفتند 

 . بسياری به فراوانی ريگهای ساحل دريا داشتند
. وقتی جدعون به اردوگاه دشمن رسيد، يکی از مردان به دوست خود خوابی را که ديده بود، بيان می کرد                                ١٣
خواب ديدم که يک نان جو در اردوی مديانيان افتاد، به چادر خورد، آن را واژگون کرد و چادر بر زمين                          «:  گفت
به اين معنی که جدعون پسر يوآش اسرائيلی، با شمشير               .  خواب تو فقط يک تعبير دارد        «:  فترفيقش گ ١٤»  .افتاد

 » .می آيد و خدا مديانيان و تمام اردوگاه ما را به دست او خواهد سپرد
: وقتی جدعون خواب و تعبير آن را شنيد، به سجده افتاد و بعد به اردوی اسرائيل برگشت و به مردم گفت                                  ١٥

بعد جدعون آن سيصد نفر را به سه         ١٦»  .خداوند سپاه مديانيان و مّتحدان آنها را به دست ما داده است               برخيزيد که «
به ١٧.  در داخل هر کوزه يک مشعل گذاشت        .  به دست هر کدام يک شيپور و يک کوزٔه خالی داد              .  دسته تقسيم کرد  

وقتی من  ١٨.   من کردم شما هم بکنيد        وقتی به نزديک اردوگاه دشمن رسيديم به من نگاه کنيد، هرچه                 «:  آنها گفت 
ما ':  شيپور را نواختم، همٔه کسانی که با من هستند شيپورهای خود را در اطراف اردوگاه بنوازند و فرياد بزنند                              

 » '!برای خداوند و برای جدعون جنگ می کنيم
دند، وقتی که نگهبانان   پس جدعون و يکصد نفری که با او بودند، قبل از نيمه شب به نزديکی مرز اردوگاه رسي                  ١٩

و هر سه دسته    ٢٠.  و کوزه هايی را که در دست داشتند شکستند        .  عوض شدند، شيپورهای خود را به صدا درآوردند        
مشعلها را به دست چپ و شيپورها را به دست راست گرفته، نواختند و                .  شيپورها را نواختند و کوزه ها را شکستند       

همٔه آنها در اطراف اردوگاه در جای خود                ٢١»  !برای جدعون می جنگيم    ما برای خداوند و          «:  فرياد برآوردند  
همين که تمام سيصد نفر       ٢٢.  ايستادند و سپاه عظيم، وحشتزده به هر طرف می دويدند و فريادکنان فرار می کردند                   

تا سر  شيپورهای خود را نواختند، خداوند سربازان دشمن را به جان يکديگر انداخت و آنها از يک سر اردوگاه                             
آنها تا بيت شطه به جانب َصريَرت و تا سرحد آَبل َمحوله، که در نزديکی   .  ديگر آن، يکديگر را با شمشير می کشتند      

 . َطبات است، فرار کردند
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او همچنين  ٢٤.  جدعون به مردم طايفه های نفتالی، اشير و منسی پيام فرستاد که بيايند و به تعقيب فراريان بروند                 ٢٣
به جنگ مديانيان بياييد و راه آبها و رود اردن را تا بيت             «:  ن افرايم، قاصدانی را با اين پيغام فرستاد       به تمام کوهستا  

غراب را در پيش      .  آنها دو سردار مديانی، يعنی ُغراب و ذئب را دستگير کردند                 ٢٥»  .باَره به روی ايشان ببنديد       
بعد از آن که مديانيان را فراری دادند        .  اندندصخرٔه غراب کشتند و ذئب را در چرخشت شراب سازی اش به قتل رس            

 . سرهای غراب و ذئب را به آن طرف ُاردن پيش جدعون بردند

٨  
  شکست نهايی مديانيان

اين چه کاری بود که با ما کردی؟ چرا وقتی به جنگ مديانيان رفتی ما را خبر                    «:  مردم افرايم به جدعون گفتند     ١
 . نش نمودندپس او را با خشم بسيار سرز» نکردی؟

آيا خوشه چينی افرايم از ميوه چينی ابيعزر بهتر نيست؟ کار شما در پايان جنگ بمراتب،                «:  جدعون به آنها گفت   ٢
زيرا خداوند به شما کمک کرد که دو سردار مديانيان، يعنی ُغراب و َذئب                ٣.  مهمتر از کار ما در شروع جنگ بود        

 . رام شدندبا اين سخن جدعون، آنها آ» .را دستگير کنيد
آنها با وجود اينکه بسيار خسته بودند، باز        .  بعد جدعون، با سيصد نفر از همراهان خود از رود اردن عبور کرد             ٤

لطفًا به همراهان من چيزی برای خوردن           «:  جدعون به مردم سّکوت گفت       ٥.  هم از تعقيب دشمن دست نکشيدند         
 » .ر تعقيب َزَبح و َصلُموَنع، پادشاهان مديان هستيمبدهيد، زيرا آنها خسته و بی حال شده اند و ما هنوز د

 » آيا زبح و صلمونع را دستگير کرده ای که ما به سپاه تو نان بدهيم؟«: رهبران سّکوت گفتند٦
وقتی که خداوند زبح و صلمونع را به دست من تسليم کند، آن وقت من گوشت بدن                  !  بسيار خوب «:  جدعون گفت ٧

آنها .  جدعون از آنجا به َفنوعيل رفت و از آنها هم، درخواست خوراک کرد               ٨»  .بان می َدَرم شما را با تيغ و خار بيا       
وقتی به سالمتی برگردم اين ُبرج را         «:  جدعون به مردم فنوعيل گفت     ٩.  هم، مانند مردم سّکوت به او جواب دادند          

 » .ويران می کنم
از تمام قوای شرقی فقط همين تعداد            .  قور بودند در اين وقت َزَبح و َصلمونع با پانزده هزار سرباز در َقر                     ١٠

بعد جدعون از راه کاروان رو در شرق           ١١.  باقيمانده بود، زيرا يکصد و بيست هزار نفرشان قبًال تلف شده بودند                 
جدعون به  .  زبح و صلمونع فرار کردند       ١٢.  نوبح ُيجَبها رفته، با يک حمله ناگهانی سپاه مديانيان را شکست داد                    

 . ا رفت و هر دو پادشاه مديان را دستگير کرد و تمام سپاه آنها را تارومار کردتعقيب  آنه
او يک جوان سّکوتی را دستگير کرد و           ١٤.  بعد جدعون پسر يوآش از طريق گردنه حاَرس از جنگ برگشت              ١٣

 و هفت    آن جوان نام هفتاد    .  پس از پرس و جو از او خواست تا نامهای مأموران و سرکردگان سّکوت را بنويسد                       
به ياد بياوريد که شم از کمک کردن به من              «:  جدعون به سّکوت رفت و به مردم آنجا گفت            ١٥.  نفرشان را نوشت   

خودداری  کرديد و گفتيد که من هرگز نمی توانم زبح و صلمونع را دستگير کنم و از دادن خوراک به ما که خسته و                        
بعد با خار بيابان، رهبران سّکوت را مجازات            ١٦»  .جا هستند اينک ببينيد آنها اين     .  بی حال بوديم، خودداری کرديد     

 . ُبرج فنوعيل را ويران نمود و مردان شهر را به قتل رساند١٧. کرد
 » آنهايی را که در تابور کشتيد چگونه اشخاصی بودند؟«: بعد به زبح و صلمونع گفت١٨

 : جدعون گفت» .بودند آنها همگی مانند شما و هر کدام مانند يک شاهزاده«: جواب دادند
به خداوند قسم، اگر شما آنها را نمی کشتيد، من هم شما را                         .  پس آنها برادران و پسران مادر من بودند               «١٩

اّما يتر دست به شمشير نبرد و ترسيد،           »  .برخيز و آنها را بُکش      «:  پس به پسر اول خود، َيَتر گفت         ٢٠»  .نمی کشتم
 . چونکه هنوز بسيار جوان بود

ما می خواهيم که به دست يک شخص شجاعی،        .  تو خودت ما را بکش    «:  زبح و صلمونع به جدعون گفتند       آنگاه٢١
پس جدعون برخاست، زبح و صلمونع را کشت و گردنبندهای شترهای ايشان را نيز                                »  .مثل تو کشته شويم       

 . برداشت
ای آيندٔه تو، زيرا تو ما را از            تو بيا و حاکم ما باش، تو و پسرانت و نسله                «:  مردم اسرائيل به جدعون گفتند      ٢٢

 » .دست مديانيان نجات دادی
اّما يک خواهش از ٢٤. حاکم شما خداوند است. نه من و نه پسران من، پادشاه شما می شويم     «:  جدعون جواب داد  ٢٣

سماعيلی چون دشمنان آنها، که ا    (»  .شما می کنم که هر کدامتان گوشواره هايی را که به غنيمت گرفته ايد به من بدهيد              
 .) بودند، همگی گوشوارٔه طال داشتند

پس آنها ردايی را روی زمين پهن کردند و          »  .با کمال ميل، ما گوشواره ها را به تو می دهيم         «:  آنها جواب دادند  ٢٥
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وزن گوشواره ها به غيراز گردنبندهای         ٢٦.  همگی گوشواره هايی را که به غنيمت گرفته بودند، در آن انداختند                     
نجيرها و لباسهای ارغوانی پادشاهان مديان و حلقه های گردن شترهايشان، در حدود بيست کيلوگرم                       شتران، و ز   

بزودی مردم اسرائيل   .  جدعون از آنها يک مجسمٔه طاليی ساخت و آن را در شهر خود، ُعفره قرار داد                 ٢٧.  طال بود 
 . اين کار برای جدعون و خانواده اش دامی شد. شروع به پرستش آن کردند

. به اين ترتيب مردم مديان به دست اسرائيل شکست خوردند و ديگر نتوانستند قدرت خود را به دست بياورند                       ٢٨
 . در دوران عمر يروبعل، مّدت چهل سال صلح و آرامش در آن سرزمين برقرار بود

  مرگ جدعون
او همچنين  ٣١.  ادی داشت او دارای هفتاد پسر بود زيرا زنهای زي        ٣٠.  جدعون، پسر يوآش به خانٔه خود برگشت       ٢٩

وقتی که جدعون فوت کرد،     ٣٢.  يک صيغه در َشکيم داشت که برايش يک پسر به دنيا آورد و وی را ابيملک ناميد                      
 . او را در آرامگاه پدرش يوآش، در عفره در سرزمين ابيعزريان به خاک سپردند. پير و سالخورده شده بود

 گمراه شده، به پرستش بعل پرداخته و بت بعل را خدای عهد خود                 بعد از وفات جدعون، مردم اسرائيل دوباره       ٣٣
آنها ٣٥.  خدايی که آنها را از دست دشمنان اطرافشان نجات داده بود            .  و خداوند خدای خود را از ياد بردند         ٣٤ناميدند  

 . ندرا که در حق ايشان کرده بود، فراموش نمودند و به خاندان او احترام نگذاشت) جدعون(خدمات يروبعل 

٩  
  ابيملک

به اّطالع  «٢:  ابيملک، پسر جدعون نزد خويشاوندان مادر خود به شکيم رفت و همه را جمع کرده به آنها گفت                      ١
آيا می خواهيد هفتاد پسر جدعون حاکم بر شما باشند يا يک نفر که من                   :  تمام مردم شکيم برسانيد و از آنها بپرسيد          
پس خويشاوندان مادرش، از طرف او           ٣»  .وشت و خون شما می باشم        هستم؟ و به ياد داشته باشيد که من از گ                   

او «:  و آنها با کمال خوشی پيروی از ابيملک را قبول کردند و گفتند             .  حرفهايی را که زده بود، به مردم شکيم گفتند         
ولگرد و بيکار   ابيملک با آن پول، مردان       .  آنها هفتاد سّکٔه نقره، از پرستشگاه بعل عهد به او دادند            ٤»  .برادر ماست 

بعد ابيملک به خانٔه پدر خود به عفره رفت و هفتاد برادر خود را روی يک سنگ                     ٥.  را اجير کرد تا به او بپيوندند       
بعد همٔه ساکنان شکيم    ٦.  تنها کوچکترين آنها، که يوتام نام داشت، زنده ماند؛ زيرا او خود را پنهان کرده بود                 .  کشت

 .  در شکيم، او را به پادشاهی برگزيدندو بيت ملو، کنار ستون درخت بلوط
ای ساکنان شکيم، به من گوش «: وقتی يوتام باخبر شد، به باالی کوه َجرزيم ايستاد و با صدای بلند به مردم گفت٧

آنها اول پيش . يک روز درختان تصميم گرفتند که پادشاهی برای خود انتخاب کنند  ٨.  بدهيد تا خدا به شما گوش بدهد      
آيا می خواهيد که من از روغن        ':  اّما درخت زيتون به آنها گفت       ٩'  .بيا پادشاه ما باش    ':   رفتند و گفتند    درخت زيتون 

' خود، که به وسيلٔه آن خدايان و اشخاص را احترام می گذارند، صرف نظر کنم و بروم حاکم درختان ديگر باشم؟                          
من نمی خواهم که شيرينی و       ':   انجير جواب داد    درخت١١'  .بيا پادشاه ما شو    ':  بعد درختان به درخت انجير گفتند       ١٠

بيا ':  سپس پيش تاک انگور رفتند و گفتند       ١٢'  .ميؤه خوب خود را ترک کنم و بروم و بر درختان ديگر پادشاهی کنم                
آيا بايد از شراب خود که برای خدايان و انسان خوشی می آورد صرف نظر کنم و حاکم                 ':  تاک گفت ١٣'  .پادشاه ما شو  

اگر به  ':  بوتٔه خار جواب داد    ١٥'  .بيا و پادشاه ما باش     ':  باالخره پيش بوته خار رفتند و گفتند        ١٤'  ديگر شوم؟ درختان  
راستی می خواهيد که من پادشاه شما شوم، پس بياييد در سائه من پناه ببريد، وگرنه آتشی از من خواهد برخاست که                       

 ' .حّتی تمام سروهای آزاد لبنان را خواهد سوزانيد
اکنون خوب فکر کنيد که آيا انتخاب ابيملک به عنوان پادشاه، کار درستی است؟ آيا نسبت به جدعون و                                   «١٦

پدر من برای شما و به خاطر شما جنگ            ١٧  خاندانش احسان نموده ايد و کاری که اليق او باشد، به عمل آورده ايد؟                 
اّما شما امروز برضد خانوادٔه پدرم       ١٨.  ات داد زندگی خود را به خطر انداخت و شما را از دست مديانيان نج                .  کرد

برخاسته ايد و هفتاد پسر او را روی يک سنگ ُکشتيد و ابيملک را که پسر کنيز اوست، فقط به خاطر اينکه يکی از                         
اگر شما يقين داريد که از روی راستی و صداقت اين کار را                ١٩.  اقوام شماست به عنوان پادشاه خود انتخاب کرديد         

وگرنه، ٢٠.  د و احترام جدعون را بجا آورده ايد، من نيز آرزو می کنم که شما و ابيملک با هم خوش باشيد                               کرده اي
آتشی از ابيملک برخيزد که همٔه ساکنان شکيم و بيت مُلو را بسوزاند و تمام مردم شکيم و بيت ملو و نيز خود                                     

 . برادر خود، ابيملك، به َبئير فرار کردبعد يوتام از آنجا گريخت و از ترس ٢١» .ابيملک را از بين ببرد
آنگاه خداوند روح شرارت بين ابيملک و مردم شکيم ايجاد            ٢٣.  ابيملک مّدت سه سال بر اسرائيل حکومت کرد         ٢٢

پس از اين حادثه، ابيملک و ساکنان شکيم که در قتل هفتاد پسر             ٢٤.  کرد و مردم شکيم برضد ابيملک شورش نمودند       
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مردم شکيم برای حمله بر ابيملك، در امتداد جاده ای          ٢٥.  ودند، به سزای کارهای خود رسيدند     جدعون با او همدست ب    
کسی به ابيملک خبر    .  که به باالی کوه می رفت، کمين کردند و هرکسی را که از آنجا می گذشت، غارت می کردند                    

 . داد
٢٧.  دم شهرت و اعتبار زيادی پيدا کرد      َجعل پسر عابد، با خويشاوندان خود به شکيم آمد و در آنجا، در بين مر                ٢٦

سپس به پرستشگاه خدای خود رفتند و در          .  يک روز آنها بيرون رفتند و از تاکستانی انگور چيدند و جشن گرفتند                 
ابيملک کيست؟ چرا ما مردم شکيم        «:  َجعل از مردم پرسيد    ٢٨.  آنجا خوردند و نوشيدند و ابيملک را مسخره کردند           

٢٩.   آيا او پسر جدعون و نام دستيارش َزبول نيست؟ ما بايد به جّد خود حامور وفادار باشيم                     بايد او را خدمت کنيم؟     

تمام :  آن وقت به ابيملک می گفتم       .  ای کاش اين مردم زير دست من می بودند تا من ابيملک را از بين می بردم                            
 » .لشکرت را جمع کن و به جنگ ما بيا

او پيامی به ابيملک در        ٣١.   پسر عابد را شنيد، بسيار خشمگين شد             اّما وقتی َزبول حاکم شهر، سخنان جعل           ٣٠
پس ٣٢.  جعل پسر عابد و خويشاوندان او به شکيم آمده اند و مردم را برضد تو می شورانند                     «:  ارومه فرستاده گفت   

. صبح روز بعد، وقت طلوع آفتاب برويد و به شهر حمله کنيد                   ٣٣.  هنگام شب با همراهانت برويد و پنهان شويد            
 » .وقتی که او و مردانش برای مقابله آمدند، آن وقت هر معامله ای که می خواهی با آنها بکن

وقتی ٣٥.  پس ابيملک و همٔه کسانی که با او بودند، شبانگاه رفتند و به چهار دسته تقسيم شده، در کمين نشستند                         ٣٤
چون ٣٦.  ن خود از کمينگاه بيرون آمد        ابيملک با همراها   .  صبح شد، جعل بيرون رفت و نزد دروازٔه شهر ايستاد               

 » !آن مردم را می بينی که از کوه پايين می آيند«: جعل آنها را ديد، به زبول گفت
 » .تو سائه کوه را مردم خيال کردی«: زبول به او گفت

 » .ببين مردم به طرف ما می آيند و يک گروه ديگر هم از راه بلوط َمُعونيم می آيند«: جعل باز گفت٣٧
کجاست آن حرفهای توخالی ای که می زدی؟ يادت می آيد که                    «:  آنگاه زبول رو به طرف او کرده پرسيد                 ٣٨

پس حاال برو و    .  ابيملک کيست که ما خدمت او را بکنيم؟ اينها کسانی هستند که تو به آنها ناسزا می گفتی                   :  می گفتی
ابيملک او را شکست داد و او فرار         ٤٠.   رفت جعل پيشاپيش مردم شکيم برای جنگ با ابيملک        ٣٩»  .با آنها جنگ کن   

ابيملک در  ٤١.  بسياری از مردم شکيم زخمی شدند و تا نزديک دروازٔه شهر، به هر طرف روی زمين افتادند                   .  کرد
 . ارومه ساکن شد و زبول جعل را با وابستگانش از شکيم بيرون راند تا ديگر در آنجا زندگی نکنند

او مردان خود را جمع کرد و به سه دسته تقسيم            ٤٣.  ا رفتند و ابيملک باخبر شد     روز ديگر مردم شکيم به صحر     ٤٢
وقتی مردم را ديدند که از شهر بيرون می آيند، از کمينگاه خود خارج شدند و همه را . کرد و در صحرا کمين کردند  

 تا نگذارند که مردم به         ابيملک و همراهانش با شتاب رفتند و در جلوی دروازٔه شهر ايستادند                  ٤٤.  به قتل رساندند   
٤٥.  در عين حال دو دستٔه ديگر آنها، به کسانی که در صحرا بودند حمله کردند و همه را کشتند                        .  شهر داخل شوند  

همٔه کسانی را که در شهر بودند، از بين          .  ابيملک تمام آن روز جنگ کرد تا اينکه شهر را به تصّرف خود درآورد               
 .  آن نمک پاشيدندشهر را ويران کردند و در. بردند
٤٧.  وقتی مردمی که در نزديک ُبرج شهر بودند، از واقعه باخبر شدند، به قلعٔه پرستشگاه خدای عهد پناه بردند                   ٤٦

با همراهان خود بر باالی کوه َصلُمون         ٤٨،  وقتی ابيملک اّطالع يافت که ساکنان ُبرج شکيم در يک  جا جمع شده اند               
: آنگاه به همراهان خود گفت     .  ٔه درختی را بريد و آن را بر شانٔه خود گذاشت              تبری را به دست گرفته، شاخ       .  رفت

. پس هرکدام يک شاخٔه درخت را بريده، به دنبال ابيملک رفتند                    ٤٩»  !کاری که من کردم شما هم فورًا بکنيد              «
حدود يک هزار مرد و    همٔه مردم ُبرج شکيم، که در       .  شاخه ها را بردند و در اطراف قلعه انباشته و آنها را آتش زدند            

 . زن بودند، هالک شدند
اّما در بين شهر يک ُبرج بسيار         ٥١.  در آنجا اردو زد و آن را تصّرف کرد           .  بعد ابيملک به شهر تاباص رفت       ٥٠

سپس چند  .  پس همٔه مردم، زن و مرد و رهبران به داخل آن ُبرج رفتند و دروازه ها را بستند                  .  مستحکم وجود داشت  
وقتی به دروازٔه ُبرج نزديک      .  ابيملک برای حمله به طرف ُبرج رفت       ٥٢.  انی به پشت بام ُبرج رفتند      نفر برای ديده ب  

٥٤.  يکی از زنها سنگ آسيايی گرفته بر سر ابيملک انداخت و کاسٔه سرش را شکست                 ٥٣شد تا آن را به آتش بزند،         

پس »  .يک زن او را ُکشت     :   بگويند شمشيرت را ِبکش و مرا بُکش تا مبادا         «:  ابيملک به جوان سالحدار خود گفت      
چون مردم اسرائيل ديدند که ابيملک مرده است، همه ٥٥. آن جوان شمشير خود را به شکم او فرو کرد و او را کشت         

 . به خانه های خود برگشتند
 به اين ترتيب خدا، ابيملک را به خاطر گناهی که در مقابل پدر خود کرد و هفتاد پسر او را کشت، به سزای                               ٥٦

 . کارهايش رساند
به اين ترتيب نفرين يوتام، پسر جدعون به            .  خدا همچنين بالی شرارت مردم شکيم را بر سر خودشان آورد                ٥٧

 . حقيقت پيوست
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١٠  
  تولع
او .  بعد از مرگ ابيملك، يک نفر از طايفٔه يساکار به نام ُتوَلع پسر ُفواه نؤه دودا، برای نجات قوم اسرائيل آمد                           ١

بعد از  .  او مّدت بيست و سه سال بر اسرائيل رهبری کرد               ٢.  ر در کوهستان افرايم زندگی می کرد         در شهر شامي   
 . وفاتش او را در شامير به خاک سپردند

  يائير
او دارای سی پسر بود که بر سی االغ سوار                ٤.  بعد از او يائير جلعادی، بيست و دو سال حاکم اسرائيل بود                   ٣

وقتی که فوت  ٥.  عاد داشتند که تا به امروز به نام شهرهای يائير ياد می شوند                  می شدند و سی شهر در سرزمين جل          
 . کرد، او را در قامون دفن کردند

بار ديگر مردم اسرائيل با پرستش خدايان در پيشگاه خداوند شرارت ورزيده، خدايان بعل و عشتاروت، يعنی                        ٦
آنها او را ترک کرده، از عبادت او             .   ورزيدند خدايان سوريه، صيدون، موآب، عمون و فلسطين به خداوند گناه                

برای مّدت هجده   ٨.  پس آتش خشم خداوند شعله ور شد و آنها را زير سلطٔه فلسطينيان و عمونيان برد                ٧.  دست کشيدند 
سال آنها بر اسرائيليانی که در سرزمين اموريان در شرق رود اردن در جلعاد زندگی می کردند، ظلم و ستم روا                             

مونيان از رود اردن عبور کرده، برای جنگ با طايفه  های يهودا، بنيامين و افرايم رفتند و زندگی را بر                       ع٩.  داشتند
 . مردم اسرائيل تلخ ساختند

ما در برابر تو گناه کرده ايم، زيرا ما خدای «: آنگاه قوم اسرائيل به حضور خداوند گريه و زاری کردند و گفتند       ١٠
 » .ل را پرستش کرده ايمخود را ترک نموده، خدايان بع

آيا ١٢  آيا من شما را از دست مردمان مصر، اموری، عمونی و فلسطينی نجات ندادم؟                 «:  خداوند به آنها فرمود    ١١
اّما شما مرا    ١٣  وقتی شما از دست ظلم مردم صيدون، عمالق و معونی نزد من فرياد کرديد، شما را نجات ندادم؟                          

برويد پيش همان خدايانی که      ١٤.  ديد، پس من ديگر شما را نجات نخواهم داد          ترک کرديد و خدايان بيگانه را پرستي        
 » .برای خود انتخاب کرديد تا شما را از ظلم و ستمی که می کشيد، خالص کنند

اّما اکنون يک بار ديگر ما     .  هرچه که می خواهی در حق ما بکن      .  ما گناهکاريم «:  مردم اسرائيل به خداوند گفتند    ١٥
پس خداوند بر رنجهای    .  پس آنها خدايان بيگانه را از بين بردند و دوباره خداوند را پرستش کردند             ١٦  ».را نجات بده  

 . آنان شفقت نمود
مردم اسرائيل هم همه يک  جا جمع شده، در        .  در اين وقت عمونيان، سپاه خود را در جلعاد آماده و مجّهز کردند             ١٧

چه کسی می خواهد فرمانده ما در جنگ با عمونيان           «:  گر پرسيدند رهبران سپاه جلعاد از يکدي     ١٨.  مصفه اردو زدند  
 » .باشد؟ هرکسی که داوطلب شود، آن شخص حاکم ما در جلعاد خواهد بود

١١  
  يفتاح
جلعاد از زن اصلی خود       ٢.  يفتاح جلعادی جنگجويی دالور، اّما پسر يک فاحشه بود و پدرش جلعاد نام داشت                    ١

تو «:  قتی پسرانش بزرگ شدند، يفتاح را از سرزمين خود بيرون کرده به او گفتند                و.  دارای پسران ديگری هم بود     
پس يفتاح از نزد برادران خود فرار کرد و در          ٣»  .از ميراث پدر ما حّقی نداری، زيرا تو پسر يک زن ديگر هستی             

  .در آنجا تعدادی اشخاص شرور را دور خود جمع کرده، سردسته آنها شد. سرزمين طوب ساکن شد
و ٦  رهبران جلعاد، برای آوردن يفتاح، به طوب رفتند        ٥.  بعد از مّدتی، جنگ بين عمونيان و اسرائيل شروع شد           ٤

 » .بيا و ما را رهبری کن تا به کمک تو بتوانيم با عمونيان جنگ کنيم«: به او گفتند
 اکنون چون گرفتار شده ايد،      شما از روی دشمنی، مرا از خانٔه پدرم بيرون رانديد و              «:  يفتاح به آنها جواب داد     ٧

 » .پيش من آمده ايد
ما به تو احتياج داريم تا با ما به جنگ عمونيان بروی و رهبر و فرماندٔه تمام سرزمين   «:  سرکردگان جلعاد گفتند  ٨

 » .جلعاد باشی
ا پيروزی  اگر شما مرا به سرزمين خودم برگردانيد تا با عمونيان جنگ کنم و خداوند مر                   «:  يفتاح به آنان گفت    ٩

ما قسم می خوريم و خدا شاهد ما باشد که هرچه می خواهی انجام                 «:  آنها گفتند ١٠»  .بخشد من حاکم شما خواهم بود       
پس يفتاح با رهبران جلعادی رفت و مردم آنجا او را به عنوان رهبر و فرماندٔه خود انتخاب کردند و                         ١١»  .می دهيم
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 . ا بيان کردجلعاد در مصفه در حضور خداوند، سخنان خود ر
با ما چه دشمنی داری که به جنگ ما                  «:  بعد يفتاح، قاصدانی را پيش پادشاه عمونيان با اين پيام فرستاد                      ١٢

 » آمده ای؟
به خاطر اينکه وقتی قوم اسرائيل از مصر آمدند، سرزمين ما را از وادی                    «:  پادشاه عمونيان در جواب گفت      ١٣

 » .حاال می خواهيم که سرزمين ما را به آرامی به ما برگردانيد. َارنون تا به َيبوق و رود اردن گرفتند
اسرائيل زمين موآب و عمونيان را به         «١٥:  يفتاح باز چند نفر را پيش پادشاه عمونيان فرستاد که به او بگويد                  ١٤

 قادش  بلکه وقتی از مصر خارج شدند، از راه بيابان به خليج عقبه و از آنجا عبور کرده به                        ١٦،  زور نگرفته است  
اّما او  .  به ما اجازٔه عبور از سرزمينت را بده             :  بعد مردم اسرائيل از پادشاه َادوم خواهش کرده، گفتند               ١٧.  آمدند

از پادشاه موآب هم همين خواهش را کردند و او هم به آنها جواب رد داد، پس مردم                      .  خواهش ايشان را قبول نکرد    
 رفتند و سرزمين َادوم و موآب را دور زده، به سمت شرقی موآب                      بعد از راه بيابان    ١٨.  اسرائيل در قادش ماندند    

گرچه ارنون، سرحد موآب بود، اّما مردم اسرائيل هيچ گاه سعی            .  رسيدند و در قسمت ديگر وادی ارنون اردو زدند         
بون بعد مردم اسرائيل به سيحون، پادشاه اموريان و پادشاه حش          ١٩.  نکردند از سرحد گذشته، داخل خاک موآب شوند        

ولی سيحون به مردم اسرائيل      ٢٠.  پيام فرستاده، از آنها خواهش کردند که از راه سرزمين آنها به وطن خود بروند                    
اعتماد نکرد و نه تنها به آنها اجازٔه عبور نداد؛ بلکه تمام سپاه خود را جمع کرده در ياَهص اردو زد و با اسرائيل                              

به اين ترتيب، اسرائيل آنها    .  م مردم او را به دست اسرائيل تسليم کرد        خداوند خدای اسرائيل، سيحون و تما     ٢١.  جنگيد
همچنان سرزمين اموريان از ارنون تا به يبوق و از              ٢٢.  را شکست داده تمام سرزمين اموريان را تصّرف نمودند           

اطر قوم خودش   پس خداوند خدای اسرائيل بود که اموريان را به خ        ٢٣.  بيابان تا رود اردن، به تصّرف اسرائيل درآمد       
شما آنچه را که خدايتان کموش به شما داده است،             ٢٤آيا می خواهيد آن زمين را پس بگيريد؟          .  اسرائيل، بيرون کرد  

آيا تو از باالق پسر      ٢٥.  نگاه داريد و هرچه را هم که خداوند خدای ما به ما بخشيده است، برای خود نگاه می داريم                      
. گز خيال بدی در مقابل اسرائيل نداشته و نه هرگز با اسرائيل جنگيده است             صفور، پادشاه موآب بهتر هستی؟ او هر      

و در سرزمين َحشبون، عروعير و روستاهای        .  مردم اسرائيل در اين سرزمين مّدت سيصد سال زندگی کرده اند            ٢٦
بنابراين، من به   ٢٧؟  چرا در اين مّدت، اّدعای مالکّيت آن را نکرديد          .  اطراف آنها و تا وادی ارنون، پراکنده بوده اند         

خداوند که داور عادل است، داوری      .  شما بدی نکرده ام، بلکه اين تو هستی که قصد جنگ داری و به ما بدی می کنی               
 . اّما پادشاه عمونيان به پيام يفتاح گوش نداد٢٨» .خواهد کرد که گناهکار کيست؛ قوم اسرائيل يا مردم عمون

 با ارتش خود از جلعاد و منسی گذشته، به مصفه جلعاد آمد و در آنجا برای                      آنگاه روح خداوند بر يفتاح آمد و       ٢٩
در وقت بازگشت   ٣١يفتاح نذر کرد که اگر خداوند به او کمک کند که عمونيان را شکست بدهد،                     ٣٠.  حمله آماده شد  

 . تقديم کندبه وطن، اولين کسی را که از در خانٔه او بيرون بيايد، به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند 
در يک حملٔه ناگهانی با       ٣٣.  پس يفتاح برای حمله به عمونيان از رود گذشت و خداوند او را پيروز گردانيد                        ٣٢

کمک خداوند، آنها را شکست داد و بيست شهر ايشان را، از عروعير تا منيت تا آبيل کراميم از بين برد و همٔه                                  
 . از دست اسرائيل شکست خوردند به اين ترتيب عمونيان. مردم را، به قتل رساند

  دختر يفتاح
يگانه دختر او، درحالی که رقص می کرد و دايره می زد، به              .  بعد از آن يفتاح به خانٔه خود در مصفه برگشت             ٣٤

وقتی چشم يفتاح بر دخترش افتاد،      ٣٥.  يفتاح به غيراز او پسر يا دختر ديگری نداشت         .  استقبال او از خانه بيرون آمد     
آه ای دخترم، تو مرا به چه دردسر بزرگی انداختی؛ زيرا از قولی که به خداوند                        «:  را پاره کرد و گفت        يقٔه خود 

 » .داده ام، نمی توانم صرف نظر کنم
مخصوصًا حاال که خداوند انتقام     .  پدر جان، مطابق قولی که به خداوند داده ای، رفتار کن          «:  دخترش به او گفت   ٣٦

اّما دو ماه به من مهلت بده تا بر کوهها گردش کنم و با دوستانم                     ٣٧.  يان گرفته  است  ما را از دشمن ما، يعنی عمون        
آن دختر برای دو ماه از خانٔه پدر خود              »  !برو«:  پدرش گفت ٣٨»  .ماتم بگيرم، چون ديگر نمی توانم ازدواج کنم          

بعد ٣٩.  د رفت، ماتم گرفت   رفت و با دوستان خود برای گردش به کوهها رفت و به خاطر اينکه باکره از دنيا خواه                     
آن دختر به راستی    .  از پايان دو ماه، پيش پدر خود برگشت و پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود، رفتار کرد                   

 . هرگز عروسی نکرد
که دختران جوان، هر سال برای چهار روز می رفتند و برای             ٤٠،  از آن به بعد در اسرائيل برای مردم عادت شد           

 . لعادی ماتم می گرفتنددختر يفتاح ج

١٢  
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  يفتاح و طايفٔه افرايم
چرا وقتی که به   «:  مردم افرايم برای جنگ آماده شدند؛ آنها از رود اردن به سمت زفان گذشتند و به يفتاح گفتند                     ١

 » .جنگ عمونيان رفتی، از ما دعوت نکردی که همراه تو برويم؟ حاال ما خانه ات را بر سرت آتش می زنيم
روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ بوديم از شما کمک خواستيم، اّما شما به کمک ما                          «:  گفت  يفتاح٢

. بنابراين من جان خود را به خطر انداخته، به جنگ عمونيان رفتم و با کمک خداوند، آنها را شکست دادم                    ٣.  نيامديد
 را جمع کرد و با افرايم جنگيدند و افرايم را شکست               آنگاه يفتاح مردان جلعاد   ٤»  حاال آمده ايد و با ما دعوا می کنيد؟       

٥»  .شما فراريان افرايم هستيد که در بين افرايم و منسی زندگی می کنيد                 «:  مردم افرايم يک بار گفته بودند       .  دادند

مردم جلعاد گذرگاههای رود اردن را به روی افرايم بستند و اگر يکی از فراريان افرايم می خواست از رود عبور                        
: آن وقت نگهبانان می گفتند     ٦»  .نی، نيستم «:  اگر می گفت »  تو افرايمی هستی؟   «:  کند، نگهبانان جلعاد می پرسيدند     

اگر به عوض شبولت، می گفت سبولت، يعنی کلمه را به درستی تلّفظ نمی کرد، آن وقت او را                             »  .بگو، شبولت «
 .  شدنددر آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردم افرايم کشته. می کشتند

 . وقتی ُمرد او را در يکی از شهرهای جلعاد به خاک سپردند. يفتاح مّدت شش سال حاکم اسرائيل بود٧

  ابصان، ايلون و عبدون
او دختران خود را به خارج      .  او دارای سی پسر و سی دختر بود       ٩.  بعد از او ابصان بيت لحمی حاکم اسرائيل شد       ٨

او مّدت هفت سال بر اسرائيل حکومت         .  د هم سی عروس از خارج آورد        از خاندان شوهر داد و برای پسران خو          
 . بعد ابصان ُمرد و در بيت لحم دفن شد١٠. کرد
بعد ايلون  ١٢.  او مّدت ده سال بر اسرائيل حکومت کرد       .  بعد از وفات ابصان، ايلون زبولونی، حاکم اسرائيل شد         ١١

 . درگذشت و در ايلون واقع در زبولون به خاک سپرده شد
او دارای چهل پسر و سی نؤه مذکر           ١٤.  پس از ايلون، عبدون پسر هليل فرعتونی، بر اسرائيل حکومت کرد               ١٣

فوت نمود و در سرزمين افرايم در         ١٥  بعد از آن که هشت سال حکومت کرد          .  بود که بر هفتاد االغ سوار می شدند        
 . کوهستان عماليقيان دفن شد

١٣  
  توّلد سامسون

پس خداوند آنها را برای مّدت چهل سال زير سلطٔه             .   کاری کردند که در نظر خداوند گناه بود           قوم اسرائيل باز  ١
 . فلسطينيان برد

زن او نازا بود و نمی توانست          .  در شهر صرعه مردی زندگی می کرد که از طايفٔه دان و نام او مانوح بود                          ٢
تو نازا هستی و طفلی نداری، اّما حامله               «:روزی فرشتٔه خداوند پيش آن زن آمد و گفت              ٣.  فرزندی داشته باشد   

بايد از خوردن شراب و هر نوع مسکرات خودداری کنی و چيزهای حرام                    ٤.  می شوی و پسری به دنيا می آوری        
. موی سر پسری را که به دنيا می آوری، نبايد بتراشی؛ چونکه پسرت از ابتدای توّلد، نذر خداوند می باشد                  ٥.  نخوری

 » .از دست فلسطينيان نجات می دهد او قوم اسرائيل را
چهره اش مانند چهره يک فرشته مهيبت        .  يک مرد خدا پيش من آمد        «:  بعد آن زن رفت و به شوهر خود گفت            ٦
تو پسری به دنيا      :  او به من گفت     ٧.  او هم به من نگفت که نامش چيست             .  من نپرسيدم که از کجا آمده بود           .  بود

وری کن و چيزهای حرام نخور، زيرا پسرت از زمان توّلد تا روز وفات              از نوشيدن شراب و مسکرات د     .  می آوری
 » .نذر خداوند می باشد

خداوندا، از تو تمّنا می کنم که آن مرد خدا را دوباره بفرست تا                 «:  آنگاه مانوح از خداوند درخواست کرده گفت        ٨
 » .به ما ياد بدهد که وقتی طفل متوّلد شد، چگونه او را تربيت کنيم

شوهرش .  وند خواهش او را قبول کرد و وقتی که آن زن در مزرعه نشسته بود، دوباره فرشته پيش او آمد                         خدا٩
آن مردی که روز پيش اينجا آمده بود، دوباره آمده             «:  زن با شتاب پيش شوهر خود رفته گفت         ١٠.  مانوح با او نبود    

 » .است
او »  تو بودی که با زن من حرف زدی؟          «:  دمانوح برخاست و به دنبال زن خود، پيش آن مرد رفت و پرسي                  ١١

 » .بلی، من بودم«: جواب داد
 » به ما بگو، پس از آن که همٔه سخنانی را که گفتی انجام شد، او را چگونه تربيت کنيم؟«: مانوح گفت١٢
از شراب    .از محصول تاک نبايد بخورد    ١٤.  زنت بايد آنچه را به او گفته ام انجام دهد        «:  فرشتٔه خداوند جواب داد   ١٣
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 » .و ديگر مسکرات پرهيز کند، چيزهای حرام نخورد او بايد آنچه را به او گفته ام، انجام دهد
 » .خواهش می کنم که جايی نروی تا ُبزغاله ای برايت بپزم«: مانوح به فرشتٔه خداوند گفت١٥
 سوختنی تهّيه نمايی، آن را       اگر می خواهی قربانی  .  من جايی نمی روم، اّما نان تو را نمی خورم         «:  فرشته گفت ١٦

 . مانوح نفهميد که او فرشتٔه خداوند بود» .به خداوند تقديم کن
نامت را به ما بگو تا بعد از آن که پيشگويی تو حقيقت پيدا کرد، به همه دربارٔه تو                         «:  مانوح از فرشته پرسيد    ١٧

 » .بگوييم و از تو تشّکر کنيم
 » .ام مرا بدانی، زيرا فهميدن نام من از قدرت و فهم بشر خارج استچرا می خواهی ن«: فرشتٔه خداوند گفت١٨
خداوند در برابر چشمان    .  مانوح ُبزغاله و قربانی آردی را گرفته، بر روی يک سنگ برای خداوند تقديم کرد                 ١٩

رشتٔه وقتی که شعلٔه آتش از سر قربانگاه به طرف آسمان بلند شد، ف                    ٢٠.  مانوح و زنش کارهای عجيبی انجام داد           
پس از آن    ٢١.  با ديدن آن صحنه، مانوح و زنش به سجده افتادند             .  خداوند هم در ميان آن شعله به آسمان باال رفت              

 . آنگاه مانوح دانست که آن شخص فرشتٔه خداوند بود. مانوح و زنش ديگر فرشتٔه خداوند را نديدند
 » .يده ايمحاال ُمردن ما حتمی است، زيرا خدا را د«: او به زن خود گفت٢٢
اگر خداوند قصد کشتن ما را می داشت، قربانی های سوختنی و آردی را، از دست ما قبول                         «:  اّما زنش گفت   ٢٣

 » .نمی کرد و اين معجزات عجيب را نشان نمی داد و اين سخنان را به ما نمی گفت
٢٥.  خداوند او را برکت داد       طفل بزرگ شد و   .  وقتی که آن زن طفل خود را به دنيا آورد، او را سامسون ناميد               ٢٤

 . هر وقت که سامسون از اردوگاه دان در صرعه و اشتاعول ديدن می کرد، روحِ  خداوند او را به شوق در می آورد

١٤  
  ازدواج سامسون

وقتی به خانه برگشت به پدر و مادر           ٢.  يک روز سامسون به تمنه رفت و در آنجا يک دختر فلسطينی را ديد                    ١
 » . دختر فلسطينی را، در تمنه ديده ام و می خواهم با او ازدواج کنممن يک«: خود گفت

آيا در بين تمام خويشاوندان و اقوام ما، دختر پيدا نمی شود که تو می خواهی از بين                       «:  اّما پدر و مادرش گفتند      ٣
 » فلسطينيان کافر زن بگيری؟

 » . خيلی خوشم آمده استاو را برای من بگيريد، چونکه از او«: سامسون در جواب پدرش گفت
پدر و مادرش نمی دانستند که اين امر ارادٔه خداوند است؛ زيرا خداوند می خواست، به وسيلٔه سامسون فلسطينيان                  ٤

 . را که در آن زمان بر اسرائيل حکومت می کردند، سرکوب نمايد
اگهان شير جوانی به سامسون حمله وقتی به تاکستانهای تمنه رسيدند، ن. پس سامسون با والدين خود به تمنه رفت     ٥
. در همين زمان، روح خداوند به سامسون قدرت بخشيد و او بدون اسلحه، شير را مانند ُبزغاله ای از هم دريد     ٦.  کرد

 . اّما از کاری که کرده بود، به پدر و مادر خود چيزی نگفت
وقتی برای ازدواج با او می رفت، از            ،پس از مّدتی   ٨.  سپس رفت و با آن دختر گفت وگو نمود و او را پسنديد                 ٧

. جاده خارج شد و رفت تا الشٔه شيری را که کشته بود ببيند، در آنجا يک گروه زنبور را با عسل در الشٔه شير ديد                           
وقتی به نزد پدر و مادر خود رسيد به آنها هم کمی از آن عسل                   .  قدری از عسل را برداشت تا در بين راه بخورد           ٩

 . اّما سامسون به آنها نگفت که عسل را از الشٔه شير گرفته بود. ندداد و آنها خورد
وقتی پدرش پيش آن دختر رفت، سامسون مطابق رسم جوانان، جشنی ترتيب داد و سی نفر از جوانان                                 ١١-١٠

اگر شما در مّدت هفت روز      .  من يک چيستان برايتان می گويم    «:  سامسون به مهمانان گفت   ١٢.  روستا را دعوت کرد   
و اگر نتوانستيد،   ١٣.  ن جواب آن را پيدا کرديد، من سی دست لباس ساده و سی دست لباس نفيس به شما می دهم                      جش

بسيار خوب، چيستانت را به ما        «:  آنها گفتند »  .شما بايد سی دست لباس ساده و سی دست لباس نفيس به من بدهيد                  
 » .بگو
 : سامسون گفت١٤

 ، از خورنده خوردنی به دست آمد«
 » .زورآور، شيرينی و از

 

 . پس از سه روز آنها هنوز نتوانسته بودند، جواب چيستان را پيدا کنند
از شوهرت معنی چيستان را بپرس وگرنه تو و              «:  در روز چهارم، همگی پيش زن سامسون آمدند و گفتند               ١٥

 » آيا شما ما را دعوت کرديد که غارتمان کنيد؟. خانٔه پدرت را آتش می زنيم
تو به  .  تو از من بدت می آيد و مرا اصًال دوست نداری           «:  امسون پيش شوهر خود گريه کرد و گفت         پس زن س  ١٦
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 » .هموطنانم يک چيستان گفتی، اّما معنی آن را بيان نکردی
اّما آن زن هر روز نزد      ١٧»  چرا به تو بگويم؟   .  ببين، من به پدر و مادرم هم، آن را نگفته ام         «:  سامسون به او گفت   

آن زن نيز آن را برای جوانان فلسطينی          .   کرد تا اينکه سرانجام در روز هفتم معنی آن را برايش گفت               او گريه می  
 : آنها در روز هفتم پيش از غروب آفتاب پيش سامسون آمده به او گفتند١٨. بيان کرد

  چيست شيرينتر از عسل؟«
 » کيست قويتر از شير؟

 

 : سامسون به آنها گفت
 ی کرديد، اگر با گاو من شخم نم«

 » .نمی توانستيد چيستان مرا حل کنيد
 

پس سامسون به شهر اشقلون رفت و سی نفر از           .  آنگاه روح خداوند بر سامسون قرار گرفته، به او قدرت بخشيد            ١٩
سپس .  دارايی شان را گرفت و لباسهايشان را به کسانی که چيستان را حل کرده بودند، داد                      .  ساکنان آنجا را کشت     

زن سامسون نيز با دوست بسيار نزديک او، که در شب عروسی با او بود،                 ٢٠.  خانٔه پدر خود بازگشت     خشمگين به 
 . ازدواج کرد

١٥  
  شکست فلسطينيان توسط سامسون

او يک ُبزغاله به عنوان هديه، با خود           .  بعد از مّدتی، در موسم درو گندم، سامسون برای ديدن زن خود رفت                  ١
 » .می خواهم به اتاق زن خود بروم«: برد و به پدر زن خود گفت

اّما .  من فکر کردم که تو از او بدت می آيد، پس او را به رفيقت دادم                   «:  او گفت ٢.  اّما پدر زنش به او اجازه نداد        
 » .خواهر کوچکتر او، از او هم زيباتر است، تو می توانی با او ازدواج کنی

پس رفت و سيصد شغال     ٤»  .ان بياورم، تقصير من نيست    اکنون ديگر هر باليی به سر فلسطيني       «:  سامسون گفت ٣
سپس مشعلها را روشن نمود و      ٥.  گرفت و دمهای آنها را دو به دو به هم بست و در بين هر جفت يک مشعل گذاشت                  

شغالها را در بين کشتزارها و تاکستانهای فلسطينيان رها کرد و به اين ترتيب تمام کشتزارها و درختان زيتون آنها                       
سامسون، داماد تمنی، زيرا تمنی     «:  گفتند»  چه کسی اين کار را کرده است؟      «:  فلسطينيان پرسيدند ٦.   آتش کشيد  را به 

 . آنگاه فلسطينيان رفتند و آن زن را همراه پدرش در آتش سوزاندند» .زن او را به دوستش داده است
ا انتقام آنها را از شما نگيرم، آرام          چون شما اين کار را کرديد، پس سوگند می خورم ت            «:  سامسون به آنها گفت    ٧

 . پس با يک حملٔه شديد تعداد زيادی از آنها را کشت و رفت و در غار صخرٔه عيطام ساکن شد٨» .نمی نشينم
: مردم يهودا از فلسطينيان پرسيدند       ١٠.  فلسطينيان هم رفته، در يهودا اردو زده شهر ِلحی را محاصره کردند                    ٩

 » چرا به جنگ ما آمده ايد؟«
آنگاه سه هزار نفر از     ١١»  .ما آمده ايم تا سامسون را دستگير کنيم و انتقام خود را از او بگيريم              «:  آنها جواب دادند  

آيا خبر نداری که فلسطينيان بر ما حکومت         «:  مردم يهودا به غار صخرٔه عيطام پيش سامسون رفتند و به او گفتند               
 » ای؟می کنند؟ پس اين چه کاری است که با ما کرده 

 » .همان کاری را که با من کردند، من هم با ايشان کردم«: سامسون جواب داد
بسيار خوب، اّما قول    «:  سامسون گفت »  .ما آمده ايم که تو را دستگير کنيم و پيش فلسطينيان ببريم            «:  آنها گفتند ١٢

 » .بدهيد که مرا نُکشيد
پس آنها دست و پای سامسون را       »  .سته به آنها خواهيم داد    فقط تو را ب   .  خير، تو را نمی کشيم   «:  آنها جواب دادند  ١٣

 . با دو ريسمان نو بستند و از غار بيرون بردند
در همان لحظه روح خداوند به او قدرت           .  وقتی سامسون به ِلحی رسيد، فلسطينيان با ديدن او فرياد برآوردند              ١٤

آنگاه يک  ١٥.  در آتش بسوزد، آب شده به زمين ريختند         بخشيد و ريسمانهايی که با آنها او را بسته بودند مثل موم که             
 : سامسون گفت١٦. پس آن را برداشت و با آن هزار نفر را کشت. استخوان چانٔه االغی را که تازه مرده بود، ديد

 ، با استخوان الشٔه يک االغ از ُکشته ُپشته ساختم«
 » !يعنی با استخوان چانه االغ هزار مرد را کشتم

 . ناميد» تّپٔه استخوان چانه«خود را تمام کرد، استخوان چانٔه االغ را به زمين انداخت و آنجا را  وقتی حرف١٧
امروز به اين بنده ات،      «:  در اين وقت، سامسون بسيار تشنه شده بود، پس به درگاه خداوند دعا کرده گفت                          ١٨
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١٩»  شنگی بميرم و به دست اين کافران بيفتم؟        آيا اکنون بايد از ت    .  افتخار آن را دادی که قوم اسرائيل را نجات بدهم           

وقتی که از آن آب نوشيد، جان تازه ای گرفت        .  آنگاه خداوند گودالی را که در آنجا بود شکافت و از آن آب جاری شد               
ناميد که تا به امروز در ِلحی         )  يعنی چشمٔه کسی که دعا کرد     (به اين خاطر آنجا را عين حقوری          .  و حالش بجا آمد    

 . تباقی اس
 . سامسون در زمان فلسطينيان مّدت بيست سال بر اسرائيل حکومت کرد٢٠

١٦  
  سامسون در غزه

مردم غزه شنيدند که سامسون     ٢.  در آنجا شب را با يک زن فاحشه به سر ُبرد            .  يک روز سامسون به غزه رفت      ١
آنها با خود    .  ا منتظر ماندند   به آنجا آمده است، پس آن خانه را محاصره کرده و تمام شب در دروازٔه شهر بی صد                        

سامسون ٣.  گفتند تا وقتی هوا روشن شود، منتظر می مانيم و وقت صبح هنگامی که او خواست برود، او را می کشيم                  
تا نيمه شب در آنجا خوابيد و سپس برخاست و دروازٔه شهر را با چارچوب آن يک  جا از زمين َکند و بر شانٔه خود                           

 . ی که روبه روی حبرون است ُبردگذاشته، به باالی تّپه ا

  سامسون و دليله
بزرگان فلسطينی پيش آن زن      ٥.  سامسون عاشق زنی شد که نامش دليله بود و در وادی سوَرق زندگی می کرد                  ٤

او را فريب بده و بپرس که چه چيزی او را چنين نيرومند ساخته است و چگونه می شود بر او چيره                           «:  آمده گفتند 
اگر اين کار را برای ما انجام دهی، هريک از ما هزار و صد تّکٔه نقره به تو                              .   بگيريم و ببنديم     شد تا ما او را       

 » .می دهيم
چطور کسی می تواند تو . لطفًا به من بگو که اين قدرت عظيم تو در چيست     «:  پس دليله پيش سامسون آمد و گفت      ٦

 » را مغلوب کند و ببندد؟
ت ريسمان تر و تازه، که خشک نشده باشد ببندند، من ناتوان و مانند مردم                   اگر مرا با هف    «:  سامسون جواب داد  ٧

 » .عادی می شوم
بزرگان فلسطينی هفت ريسمان تر و تازه را که خشک نشده بودند، آوردند و دليله دست و پای سامسون را با                              ٨

فلسطينيان برای   «:   گفت  دليله به سامسون    .  چند نفر از آنها، در يک اتاق ديگر پنهان شده بودند                        ٩.  آنها بست  
اّما سامسون ريسمانها را، مثل نخی که روی آتش بگيرند، پاره کرد و راز قدرت او کشف                      »  .دستگيری تو آمده اند  

 . نشد
حاال لطفًا به من بگو چطور می توان تو را           .  تو مرا مسخره کردی و به من دروغ گفتی          «:  بعد دليله به او گفت     ١٠
 » بست؟
مرا با ريسمانی نو، که هرگز استفاده نشده باشد ببندند، قدرت خود را از دست می دهم و                       اگر«:  سامسون گفت ١١

 » .مثل مردان ديگر می شوم
: دليله گفت .  فلسطينيان مانند دفعه پيش، در اتاق ديگر پنهان شده بودند            .  پس دليله او را با ريسمانهای نو بست         ١٢

 . اّما سامسون باز ريسمانها را مثل نخ از بازوان خود گسيخت ».سامسون، فلسطينيان آمده اند تا گرفتارت کنند«
حاال راست بگو که چطور      .  تو بار ديگر مرا مسخره کرده و به من دروغ گفتی              «:  دليله باز به سامسون گفت     ١٣

 » می توان تو را بست؟
بندند، آن وقت من     اگر هفت حلقٔه موی سر مرا، با نخ به هم ببافند و با يک ميخ محکم ب                        «:  سامسون جواب داد   

 » .ضعيف و مثل مردان عادی می شوم
: پس وقتی که سامسون خواب بود، دليله هفت حلقٔه موی او با نخ به هم بافت و با ميخ محکم بست و به او گفت                           ١٤

سامسون بيدار شد و ميخ را از موی خود کشيد و موی خود را                »  .سامسون، فلسطينيان برای دستگيری  تو آمده اند      «
 . ردباز ک
چرا می گويی که مرا دوست داری، درحالی که به من راست نمی گويی؟ تو سه بار مرا                           «:  دليله به او گفت     ١٥

چون دليله هر روز اصرار می کرد و بر او فشار می آورد            ١٦»  .مسخره کردی و نگفتی که رمز قدرت تو در چيست          
تا حال هيچ تيغ سلمانی به       «:   او بيان کرده گفت     پس راز خود را برای     ١٧،  تا حّدی که از دست او به ستوه آمده بود           

اگر موی سرم را بتراشند، قدرتم      .  از همان وقتی که در شکم مادر بودم، وقف و نذر خداوند شدم            .  سرم نخورده است  
 » .را از دست می دهم، ضعيف و مثل مردان ديگر می شوم
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فورًا اينجا بياييد، زيرا سامسون راز خود        «:  گفت  وقتی دليله از راز او آگاه شد، به بزرگان فلسطينی خبر داده             ١٨
دليله سر او را روی زانوی خود          ١٩.  پس آنها با پولی که وعده داده بودند، پيش دليله آمدند                »  .را به من بيان کرد      

. نهاده، او را خوابانيد و کسی را صدا کرد و هفت گيسوی او را تراشيد و با اين ترتيب، او را ناتوان و درمانده کرد                       
سامسون از خواب بيدار شد و با خود فکر            »  !سامسون، فلسطينيان برای دستگيری  تو آمده اند       «:  پس به او گفت    ٢٠
٢١.  اّما نمی دانست که خداوند او را ترک کرده بود                »  .مانند گذشته، با يک تکان خود را آزاد می سازم                «:  کرد

در آنجا او را به زنجيرهای      .  د و او را به غزه بردند       چشمانش را از کاسه درآوردن    .  فلسطينيان او را دستگير کردند    
اّما بعد از مّدتی موی سرش دوباره بلند         ٢٢.  برنزی بستند و در زندان انداختند و وادارش کردند که گندم دستاس کند              

 . شد

  مرگ سامسون
شکرگزاری   پس با .  قربانی کنند »  داجون«بزرگان فلسطينی جمع شدند تا در طی مراسمی برای خدای خود                  ٢٣

: آنها خوشحال بودند و گفتند         ٢٥-٢٤»  .خدای ما، دشمن ما يعنی سامسون را به دست ما تسليم کرد                          «:  می گفتند
وقتی سامسون را از زندان بيرون آوردند تا آنها را سرگرم کند، او                »  .سامسون را صدا کنيد تا ما را سرگرم کند          «

خدای ما، ما را بر دشمنانمان پيروز        «:  د، خدای خود را سرودند    وقتی مردم او را ديدن    .  را بين دو ستون قرار دادند      
سامسون به پسر جوانی که دست او        ٢٦»  .نموده است، کسی که سرزمين ما را ويران کرد و بسياری از ما را کشت                

و .  دآن خانه ُپر از مرد و زن بو         ٢٧»  .بگذار تا ستونهای خانه را لمس کرده، به آنها تکيه کنم             «:  را گرفته بود گفت   
در باالی آن خانه هم در حدود سه هزار نفر مرد و زن جمع شده                      .  تمام بزرگان فلسطينی در آنجا حضور داشتند         

 . بودند و نمايش سامسون را تماشا می کردند
. از تو خواهش می کنم که مرا فراموش نکنی         !  خداوندا، خدای ما  «:  سامسون به درگاه خداوند دعا کرد و گفت         ٢٨

اين آخرين تقاضای من به درگاه توست، ای خدای من، تا انتقام يکی از چشمان خود را از اين                       !  شبه من نيرو ببخ   
آنگاه سامسون بر دو ستون وسطی که تمام خانه بر آنها قرار داشت با دو دست خود فشار                           ٢٩»  .فلسطينيان بگيرم 

 از جا َکند و سقف خانه بر سر بزرگان بعد با تمام قدرت، دو ستون را» .بگذار با فلسطينيان بميرم«:  و گفت ٣٠آورد  
به اين ترتيب تعداد کسانی را که سامسون در وقت ُمردن خود کشت،     .  فلسطينی و همٔه کسانی که در آنجا بودند، افتاد       

 . زيادتر از تعداد کسانی بود که در دوران زندگی خود کشته بود
، در آرامگاه پدرش مانوح که بين ُصرعه و َاشتاول                بعد برادران و خانواده اش آمدند و جنازٔه او را برداشته               ٣١

 . سامسون مّدت بيست سال بر اسرائيل حکومت کرد. واقع بود، دفن کردند

١٧  
  ميخا و الوی

وقتی کسی آن هزار و صد      «:  او به مادرش گفت   ٢.  مردی بود به نام ميخا که در کوهستان افرايم زندگی می کرد            ١
ببين پول پيش من است و من آن کسی هستم که آن را                     .  را نفرين کردی، من شنيدم        تّکه نقرٔه تو را دزديد تو او          

 » .برداشت
من اين  «:  مادرش گفت .  ميخا پول را به مادر خود پس داد        ٣»  .فرزندم، خداوند تو را برکت بدهد      «:  مادرش گفت 

ابراين نقره را به تو         بن.  نقره را با دست خود برای پسرم وقف خداوند می کنم تا يک ُبت نقره ای ساخته شود                                 
پس وقتی نقره را به مادر خود داد، مادرش دويست تّکٔه آن را به زرگر داد تا از آن ُبت بسازد و سپس                            ٤»  .می دهم

 . آن را در خانه ميخا گذاشت
در آن زمان ٦. يکی از پسران خود را به عنوان کاهن خود معّين کرده بود.  ميخا بتخانه ای داشت و بت می ساخت     ٥
 . م اسرائيل پادشاهی نداشتند و هرکس هر کاری که دلش می خواست می کردمرد
پس شهر  ٨.  يک جوان الوی، از طايفٔه يهودا خواست از بيت لحم به افرايم بيايد تا جايی برای سکونت پيدا کند                         ٧

از «:  از او پرسيد    ميخا٩.  بيت لحم يهودا را ترک کرد و به کوهستان افرايم رفت و در راه، در خانه ميخا توّقف کرد                   
 » کجا آمده ای؟

 » .من يک الوی هستم و از شهر بيت لحم يهودا آمده ام تا جايی برای سکونت پيدا کنم«: او جواب داد
من به تو ساالنه ده تّکه نقره، يک دست           .  بيا با من زندگی کن و برای من پدر و کاهن باش              «:  ميخا به او گفت   ١٠

رد الوی موافقت کرد که با او زندگی کند و ميخا با او همچون يکی از پسران                      م١١»  .لباس و هزينه زندگی می دهم     
: بعد ميخا به او گفت     ١٣.  به اين ترتيب ميخا او را به عنوان کاهن شخصی خود انتخاب کرد                ١٢.  خود رفتار می کرد  
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برای من کار    حاال يقين دارم که خداوند به مال و دارايی من برکت می دهد، زيرا يک الوی به عنوان کاهن                                   «
 » .می کند

١٨  
  ميکا و طايفٔه دان

طايفٔه دان در جستجوی جايی برای سکونت بودند؛ زيرا تا آن وقت،                   .  در آن زمان در اسرائيل پادشاهی نبود          ١
پس آنها پنج نفر از     ٢.  طايفٔه دان تنها طايفه ای بود که هنوز در بين طايفه های اسرائيل جايی برای سکونت نيافته بود                

ويان زبدٔه خود را، از صرعه و اشتاول فرستادند تا وضعّيت سرزمينی را که می خواستند در آن سکونت کنند                    جنگج
آنها در آنجا صدای الوی جوان را       ٣.  پس آنها به کوهستان افرايم رفتند و در خانٔه ميخا اقامت کردند            .  بررسی نمايند 

ه کسی به اينجا آورد؟ در اينجا چه می کنی و وظيفه ات                تو را چ   «:  سپس او را به گوشه ای برده پرسيدند         .  شناختند
 » چيست؟

 » .او به من حقوق می دهد تا کاهن او باشم. من با ميخا قراردادی بسته ام«: او پاسخ داد٤
 » .لطفًا از خداوند سؤال کن که آيا ما در اين سفر کامياب می شويم يا نه«: آنها به او گفتند٥
 » .مت برويد، زيرا در اين سفر خداوند همراه شماستبسال«: کاهن به آنها گفت٦
در آنجا مردمی را ديدند که در امنّيت زندگی می کردند و مانند              .  بعد آن پنج نفر به راه افتادند و به اليش رسيدند            ٧

عالوه بر اين از      .  ثروت فراوان دارند و در روی زمين چيزی کم ندارند                 .  ساکنان صيدون ساکت و آرام بودند         
وقتی پيش مردم خود به صرعه و اشتاول برگشتند، مردم            ٨.  نيان هم دور هستند و با ديگران هم کاری ندارند           صيدو

بسيار عالی  .  ما آن زمين را ديديم    .  برای حمله آماده شويد   «:  آنها جواب دادند  ٩»  چه خبری داريد؟  «:  از آنها پرسيدند  
وقتی به آنجا برسيد مردمی را می بينيد که بی دفاع         ١٠.  ييددرنگ نکنيد، بلکه فورًا برويد و زمين را تسخير نما          .  است

 » .هستند و سرزمين شان نيز وسيع و حاصلخيز است و چيزی کم ندارد و خداوند آن را به شما داده است
درسر راه خود در    ١٢.  پس ششصد نفر از طايفٔه دان، که همه مسّلح بودند، از صرعه و اشتاول حرکت کردند                    ١١

و آن اردوگاه را که در غرب قريت يعاريم بود، اردوگاه دان ناميدند که . در سرزمين يهودا اردو زدند  ،  قريت يعاريم 
 . آنها از آنجا گذشته، به کوهستان افرايم و به خانه ميخا رفتند١٣. تا به امروز به همين نام خوانده می شود

می دانيد که در اين خانه ها ُبتهای تراشيده و        «:  آن پنج نفر که برای جاسوسی به اليش رفته بودند، به مردم گفتند            ١٤
آن پنج نفر پيش جوان کاهن به خانٔه ميخا رفتند          ١٥»  .پس حاال خوب فکر کنيد که چه بايد کرد        .  ريختگی وجود دارند  

آن ششصد نفر مردان دان، که مسّلح به سالح جنگی بودند، در ورودی دروازه                       ١٦.  و با او به گفت وگو پرداختند        
در عين حال، کاهن با مردان مسّلح         .  آن پنج نفر جاسوس به داخل بتخانه رفتند و ُبتها را برداشتند               ١٧.  ه بودند ايستاد

 . در ورودی دروازه ايستاده بود
 » چه می کنيد؟«: وقتی کاهن ديد که آنها مجسمه ها را می برند، از آنها پرسيد١٨
کدام بهتر است،    .  همراه ما بيا و پدر و کاهن ما باش             !  ساکت باش، صدايت را در نياور        «:  آنها جواب دادند   ١٩

دل کاهن بسيار شاد شد و ُبتها را گرفت و همراه ٢٠» کاهن خانٔه يک نفر باشی، يا کاهن يک خانوادٔه طايفٔه اسرائيل؟
 . آنها رفت

افتی از خانه ميخا    وقتی مس ٢٢.  اطفال، اموال و اثاث خود را در صف جلو قرار دادند           .  آنها دوباره به راه افتادند    ٢١
و صدا کردند که    ٢٣دور شدند، ميخا و مردانی که در اطراف منزل او بودند، جمع شده به تعقيب مردان دان رفتند                         

 » چرا ما را با اين مردان تعقيب می کنيد؟«: آنها برگشتند و از ميخا پرسيدند. بايستند
اينک هيچ چيز برای من باقی      .  اهن مرا گرفته برديد   شما ُبتهای مرا که ساخته بودم و همچنين ک        «:  او جواب داد  ٢٤

 » چرا شما را با اين مردان تعقيب می کنيم؟: نگذاشتيد، بازهم می پرسيد
صدايت را بلند نکن، مبادا مردان ما بشنوند و خشمگين شده، به شما حمله کنند و شما و خانوادٔه                          «:  آنها گفتند ٢٥

چون ميخا فهميد که يارای مقاومت با آنها را             .  و به راه خود ادامه دادند         مردم دان اين را گفته      ٢٦»  .شما را بکشند   
 . ندارد، برگشت و به خانٔه خود رفت

  سکونت طايفٔه دان در اليش
مردم آنجا را   .  مردان دان، با آنچه که ميخا ساخته بود، به همراه کاهن او به شهر آرام و بی دفاع اليش رفتند                          ٢٧

کسی نبود که به آنها کمک کند، زيرا از صيدون بسيار دور بودند و با مردمان ديگر                   ٢٨  .کشتند و شهر را آتش زدند     
مردم طايفٔه دان آن شهر را دوباره آباد         .  آن شهر در يک دشت، در نزديکی رحوب، واقع بود          .  هم رابطه ای نداشتند  
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ّد خود، دان، که يکی از پسران          آن شهر را که قبًال اليش نام داشت، به افتخار جَ                ٢٩.  کردند و در آنجا ساکن شدند        
يوناتان، پسر َچرشوم نوه    .  مردم دان ُبتها را برای خود در جای مخصوصی قرار دادند             ٣٠.  يعقوب بود، دان ناميدند    

طايفٔه دان تا روزی که خيمٔه      ٣١.  موسی و پسرانش تا زمانی که مردم به اسارت برده شدند، کاهنان طايفٔه دان بودند                
 .  ُبتهای ميخا را پرستش می کردندخدا در شيلوه بود،

١٩  
  الوی و زن صيغه ای او

. در زمانی که پادشاهی در اسرائيل نبود، شخصی از الويان در دورترين قسمت کوهستان افرايم زندگی می کرد                 ١
لحم اّما آن زن از دست او ناراحت شده، به خانٔه پدر خود، به بيت                    ٢.  او زنی را از بيت لحم برای خود صيغه کرد            
سپس شوهرش به دنبال او رفت تا دل او را به دست آورده و به خانه                ٣.  يهودا برگشت و مّدت چهار ماه در آنجا ماند        

همسرش او را به خانٔه پدر خود برد و پدر               .  پس با خادم خود و دو االغ روانه خانٔه پدر زن خود شد                   .  بازگرداند
پس او سه روز در خانٔه پدرزن خود ماند         .   کرد تا او بماند    پس پدر زنش اصرار   ٤.  زنش از ديدن او خوشحال گرديد     

اّما پدر دختر به داماد خود       .  در روز چهارم هنگام صبح برخاستند و آماده رفتن شدند           ٥.  و با هم خوردند و نوشيدند      
 » .چيزی بخوريد و بعد برويد«: گفت
 » .يک شب ديگر هم بمان و خوش باش«: باز پدر زنش گفت. پس آن دو مرد با هم نشستند، خوردند و نوشيدند٦
او به . روز ديگر باز وقتی می خواست برود، پدر زنش خواهش کرد که تا شب صبر کند و بعد به راه خود برود             ٧

چيزی «:  پدر زنش گفت  .  در روز پنجم صبح زود بر خاست تا برود          ٨.  ناچار قبول کرد و آن روز هم با هم ماندند            
 . پس هر دو با هم خوردند» .نُبخور و تا بعد از ظهر صبر ک

ببين، حاال روز به آخر رسيده         «:  اّما وقتی آن مرد با صيغه اش و خادم خود آمادٔه رفتن شدند، پدر زنش گفت                      ٩
فردا صبح زود می توانی برخيزی و به       .  بيا امشب هم مهمان من باش و با هم خوش باشيم          .  است و نزديک شام است    

 » .خانه ات برگردی
پس برخاست و با صيغه اش، خادم و دو االغ خود از آنجا حرکت کرد                .  رد نخواست شب در آنجا بماند      اّما آن م  ١٠

بيا «:  خادمش به او گفت   .  وقتی به آنجا رسيدند نزديک غروب آفتاب بود       ١١.  رفتند)  يعنی اورشليم (و به طرف يبوس     
 » .امشب در اينجا توّقف کنيم

کوشش .  شهری که مردمانش اسرائيلی نيستند، توّقف نخواهيم کرد               خير، ما در   «:  اّما او در جواب گفت       ١٣-١٢
پس آنجا را ترک کردند و به راه        ١٤»  .می کنيم که به جبعه يا در صورت امکان به رامه برسيم و شب در آنجا بمانيم                

دند تا  به شهر داخل ش    ١٥.  بعد از غروب آفتاب به جبعه که يکی از شهرهای بنيامين است رسيدند                .  خود ادامه دادند  
 . اّما چون کسی آنها را دعوت نکرد، ناچار به ميدان شهر رفتند و در آنجا نشستند. شب را در آنجا به سربرند

او يکی از ساکنان اصلی کوهستان          .  در همين وقت پيرمردی از کار روزمرٔه خود در مزرعه برمی گشت                    ١٦
وقتی مسافرها را در ميدان شهر ديد، از           ١٧.  می کرد  افرايم بود و در جبعه که همٔه مردم آن بنيامينی بودند زندگی                

 » کجا می رويد و از کجا آمده ايد؟«: آنها پرسيد
ما از بيت لحم يهوديه آمده ايم و به دورترين نقطٔه کوهستان افرايم، جايی که محل سکونت                            «:  او جواب داد    ١٨

در اين  .  ال بازگشت به خانٔه خود هستيم       برای چند روزی به بيت لحم يهوديه رفتيم و اکنون در ح               .  ماست می رويم 
کاه و يونجه برای االغهای خود و نان و              ١٩.  شهر کسی ما را به خانه اش دعوت نکرد که شب را در آنجا بمانيم                     

 » .هيچ چيزی کم نداريم. شراب برای خود و صيغه ام و خادمم داريم
شما .  من تمام احتياجات شما را فراهم می کنم          بسيار خوشحال می شوم که به خانه من بياييد و           «:  پير مرد گفت  ٢٠

کاه و يونجه برای االغها آورد، پاهايشان       .  پس پير مرد آنها را به خانٔه خود برد         ٢١»  .نبايد شب در ميدان شهر بمانيد     
 . را شست و شکمشان را سير کرد

ير مرد جمع شده، در       درحالی که آنها خوش و سرحال بودند، چند نفر از اشخاص شرير شهر به دور خانٔه پ                        ٢٢
 » .آن مرد را که مهمان توست، بيرون بياور تا با او لواط کنيم«: زدند و به صاحب خانه گفتند

اين .  آن مرد مهمان من است      .  نی برادران من، حرف زشت نزنيد       «:  صاحب خانه بيرون رفت و به آنها گفت         ٢٣
ه ای مهمان خود، برايتان می فرستم و هرچه دلتان           من يک دختر باکره دارم، او را با زن صيغ            ٢٤.  کار بد را نکنيد    

آنگاه آن  .  اّما مردم به حرف او گوش ندادند        ٢٥»  .می خواهد با آنها بکنيد، اّما از کار بد با آن مرد صرف نظر کنيد                  
 . مرد زن صيغه ای خود را نزد آنها فرستاد و آنها تمام شب به او تجاوز می کردند

  .صبح زود او را رها نمودند٢٦
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. سپيده َدم آن زن آمد و نزد درب خانه ای که شوهرش مهمان بود، افتاد و تا زمانی که هوا روشن شد در آنجا ماند                         
وقتی که شوهرش بيدار شد، رفت و در خانه را باز کرد و می خواست که به راه خود برود، ديد که صيغه اش نزد                         ٢٧

پس جنازٔه او   .  اّما جوابی نشنيد  »  .برخيز تا برويم  «:   او گفت  شوهرش به ٢٨.  در افتاده و دستهايش بر آستانٔه در است        
چون به خانٔه خود رسيد، کارد را گرفت و جسد آن زن را دوازده       ٢٩.  را بر پشت االغ انداخت و روانٔه خانه خود شد         

 اسرائيل  از روزی که مردم   «:  هرکس آن را ديد گفت    ٣٠.  قطعه کرد و آن قطعات را به دوازده طايفٔه اسرائيل فرستاد          
 » .پس بايد چاره ای بينديشيم. از مصر خارج شدند تا بحال چنين جنايت فجيعی ديده نشده است

٢٠  
  بنی اسرائيل آماده جنگ می شود

تعداد ٢.  آنگاه تمام قوم اسرائيل از دان تا بئرشبع به همراه اهالی جلعاد، به حضور خداوند در مصفه جمع شدند                        ١
ياده و شمشيرزن و رهبرانشان چهارصد هزار نفر بود که در آنجا به حضور خداوند                        آنها با سپاهی متشّکل از پ        

 . خبر اجتماع قوم اسرائيل بزودی به سرزمين بنيامين رسيد٣. حاضر بودند
مرد الوی که صيغه او به قتل            ٤»  به ما بگو که اين کار زشت چگونه اّتفاق افتاد؟                «:  مردان اسرائيل پرسيدند   

مردم جبعه به مخالفت    ٥.  من با صيغه ام به جبعه بنيامين رفتم که شب را در آنجا بگذرانيم               «:  درسيده بود، جواب دا   
صيغٔه مرا  .  هنگام شب، خانه ای را که من در آن بودم، محاصره کردند و می خواستند که مرا بکشند                  .  من برخاستند 

کردم و آن قطعات را به سراسر            من جسد صيغه ام را قطعه قطعه          ٦.  بی عصمت کردند و در حقيقت او را کشتند             
اکنون شما  ٧.  سرزمين اسرائيل فرستادم، زيرا مردم جبعه کار بسيار زشت و ناروايی در مقابل قوم اسرائيل کردند                   

 » .مردم اسرائيل، در اين باره فکر کنيد و چاره ای بيندشيد
ن نرسانيم، هيچ کدام از ما به چادر تا مردم جبعه را به سزای کارشا      «:  تمام ارتش با يک دل و يک زبان گفتند        ١٠-٨

تصميم ما اين است که طبق قرعه، يک دهم لشکر را انتخاب کرده تا آذوقه و لوازم                             .  يا خانٔه خود برنمی گرديم     
به اين  ١١»  .بقّئه ما می رويم و جبعه را به خاطر آن کار زشت مردمش از بين می بريم                        .  جنگی برای ما برسانند     
 . ل برای انجام اين کار مّتحد شدندترتيب تمام قوم اسرائي

پس اکنون  ١٣  اين چه کار زشتی است که از شما سر زده است؟            «:  آنها پيامی برای طايفٔه بنيامين فرستاده گفتند        ١٢
اّما مردم بنيامين به    »  .آن مردان پست و شرير را که در جبعه هستند به دست ما تسليم کنيد تا آنها را به قتل برسانيم                      

بلکه برعکس آنها همگی در بيرون شهر جبعه جمع و آماده شدند تا              ١٤دران اسرائيلی خود گوش ندادند،      تقاضای برا 
مردم بنيامين در آن روز بيست و شش هزار مرد شمشيرزن و هفتصد نفر از ساکنان                       ١٥.  به جنگ اسرائيل بروند    
ه هر کدام از آنها مويی را با فالخن         از آن جمله هفتصد نفر چپ دست را انتخاب کردند ک           ١٦.  جبعه را مجّهز ساختند   

تعداد سپاهيان اسرائيل به غيراز مردان بنيامين چهارصد هزار نفر و همٔه                    ١٧.  نشانه می گرفتند و خطا نمی کردند       
 . مردان شمشيرزن و جنگی بودند

  جنگ عليه بنيامينيان
 که کدام طايفٔه اول به جنگ بنيامين         پيش از شروع جنگ، مردم اسرائيل به بيت ئيل رفتند و از خداوند پرسيدند              ١٨

 برود؟ 
 » .طايفٔه يهودا«: خداوند در جواب فرمود

پس سپاه اسرائيل هنگام صبح به راه افتاده روانه جبعه شدند و برای جنگ در مقابل لشکر بنيامين آماده                               ٢٠-١٩
ر نفر از سپاهيان اسرائيل کشته        سپاه بنيامين هم برای مقابله آمدند و در آن روز بيست و دو هزا                  ٢١.  حمله گرديدند 

اّما مردم اسرائيل، جرأت خود را از دست ندادند و بار ديگر برای جنگ صف آراستند و در همان جای                            ٢٢.  شدند
 . سابق اردو زدند

آيا دوباره برويم و    «:  قبل از جنگ، مردم اسرائيل به حضور خداوند تا به شام گريه کردند و از او پرسيدند که                    ٢٣
 » ان بنيامينی خود جنگ کنيم؟با برادر

 » .بلی، برويد«: خداوند فرمود
و لشکر بنيامين هم، در همان         ٢٥.  پس سپاه اسرائيل، روز ديگر برای جنگ به اردوی بنيامين نزديک شدند                   ٢٤

باز از سپاهيان اسرائيل هجده هزار نفر به قتل رسيدند که همگی مردان                        .  روز برای مقابلٔه آنها به جبعه رفت            
. بار ديگر مردم اسرائيل با تمام سپاه خود به بيت ئيل رفتند و شروع به گريه کردند                     ٢٦.  ر زن و جنگی بودند     شمشي

و قربانی سوختنی و سالمتی به حضور خداوند تقديم                .  آنها به حضور خداوند نشستند و تا غروب روزه گرفتند                 
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. حاس پسر العازار نؤه هارون هم کاهن آنجا بودو فين٢٨در آن روزها صندوق پيمان خداوند در بيت ئيل بود    ٢٧کردند  
 » آيا به جنگ برادران بنيامينی خود بازگرديم؟«: آنها از خداوند سؤال کردند

 » .بلی، برويد، و من به شما کمک می کنم که فردا آنها را شکست بدهيد«: خداوند جواب داد
 مقابله لشکر بنيامين رفتند و مثل دفعات گذشته           در روز سوم به   ٣٠.  سپاه اسرائيل در اطراف جبعه کمين کردند       ٢٩

سپاه اسرائيل عقب نشينی کرد و سپاهيان بنيامين         .  لشکر بنيامين هم برای حمله رفت      ٣١.  در جبعه صف آرايی کردند    
در شاهراهی که بين بيت ئيل و جبعه بود، مانند دفعات پيش شروع به کشتن آنها               .  در تعقيب ايشان از شهر دور شدند      

باز آنها را شکست    «:  مردم بنيامين گفتند  ٣٢.  در نتيجه در حدود سی نفر از سپاهيان اسرائيلی به قتل رسيدند             .  کردند
 » .داديم

در عين  ٣٣.  اّما   سپاه اسرائيل قبًال نقشه کشيده بودند که از سپاه بنيامين فرار کنند تا آنها بيشتر از شهر دور شوند                       
و ده هزار سپاهی که در غرب          ٣٤.  امار رسيدند و حمله را شروع کردند          حال لشکر اصلی اسرائيل هم، به بعل ت           

سپاهيان بنيامين خبر نداشتند که بالی        .  جبعه کمين کرده بودند، از کمينگاه خارج شدند و جنگ سختی شروع شد                   
زار و  خداوند به اسرائيل کمک کرد که بنيامين را شکست بدهند و بيست و پنج ه                 ٣٥.  ناگهانی بر سرشان خواهد آمد    

سرانجام مردم بنيامين پی بردند      ٣٦.  صد نفرشان را که همه مردان شمشيرزن بودند، در همان روز به قتل رسانند                   
 . که شکست خورده اند

  چگونگی پيروزی اسرائليان
پس سپاه اسرائيل عقب نشينی کرد تا به سپاهيان خود که در نزديک جبعه کمين کرده بودند، فرصت بدهند که                              

پس آنها از کمينگاه خود بيرون آمده، با يک حمله ناگهانی به داخل شهر رفته، همٔه ساکنان                    ٣٧.  روع کنند حمله را ش  
وقتی که دود شهر به آسمان بلند شد، سپاهيان اسرائيل که در بيرون شهر                   ٣٩-٣٨.  آن را کشتند و شهر را آتش زدند          

شته بودند که بلند شدن دود از شهر، اشاره حمله به                 قبًال قرار گذا   .  بودند برگشتند و بر لشکر بنيامين حمله کردند           
چون سپاهيان بنيامين به پشت سر نگاه کردند و دود غليظ را ديدند که به آسمان بلند می شود و سپاه                     ٤١-٤٠.  شهر است 

رار پس از مقابل سپاه اسرائيل ف      ٤٢.  اسرائيل بر آنها حمله ور شده اند، دانستند که بالی بزرگی بر سرشان آمده است                
آنهايی که در داخل شهر بودند، بيرون آمدند و           .  اّما سپاهيان اسرائيل آنها را تعقيب کردند       .  کرده، به بيابان گريختند   

باقيماندٔه سپاه بنيامين را محاصره و تعقيب نموده از منوحه تا نزديک جبعه در شرق                 ٤٣.  از پشت سر همه را کشتند      
آنهايی ٤٥.  اهی بنيامين، که همه مردان جنگی و دالور بودند به قتل رسيدند            و هجده هزار سپ   ٤٤.  آنها را پايمال کردند   

اّما پنج هزار نفرشان در راه فرار و دو هزار نفر در                 .  که زنده ماندند، به بيابان به طرف صخر ٔه رمون گريختند             
 همگی مردان جنگی در همان روز تعداد سپاهيان بنيامين، که     ٤٦.  جدعوم، که همگی مردان جنگی بودند، کشته شدند       

 . بودند و به دست سپاه اسرائيل کشته شدند، بيست و پنج هزار نفر بود
آنها مّدت چهار ماه در      .  اّما تنها ششصد نفر توانستند، به بيابان فرار کرده، خود را به صخرٔه رمون برسانند                    ٤٧

وانات طايفٔه بنيامين را کشتند و همٔه            بعد سپاه اسرائيل برگشته، تمام مردم بنيامين و اطفال و حي                   ٤٨.  آنجا ماندند  
 . شهرهای آنها را به آتش کشيدند

٢١  
  زنانی برای مردان طايفٔه بنيامين

هيچ کسی از ما نبايد بگذارد که دخترش با مرد بنيامينی عروسی                «:  مردم اسرائيل در مصفه قسم خورده گفتند         ١
٣ر خداوند نشستند و با آواز بلند زارزار گريه کردند           مردم همه در بيت ئيل اجتماع کرده تا غروب در حضو         ٢»  .کند

خداوندا، خدای اسرائيل، چرا چنين مصيبتی بر سر مردم اسرائيل آمد؟ چرا طايفٔه بنيامين از ميان                                 «:  و گفتند  
 » بنی اسرائيل نابود شد؟

کدام «:  عد پرسيدند ب٥.  صبح روز بعد، مردم يک قربانگاه ساختند و قربانی های سوختنی و سالمتی تقديم کردند                 ٤
آنها قسم خورده بودند که اگر کسی به حضور خداوند          »  طايفٔه اسرائيل در اجتماع ما به حضور خداوند حاضر نشد؟          

در عين حال آنها به خاطر برادران بنيامينی خود بسيار غمگين بودند و                        ٦.  در مصفه نيايد، حتمًا کشته می شود           
حاال با مردانی که زنده مانده اند چه  کنيم؟ زيرا ما به نام خداوند قسم                 ٧.   شد امروز يک طايفٔه اسرائيل کم     «:  می گفتند

 » .خورده ايم که دختران خود را به آنها ندهيم
پس معلوم شد که از       »  کدام طايفٔه اسرائيل به حضور خداوند در مصفه حاضر نشده است؟                «:  دوباره پرسيدند ٨

 که سرشماری کردند، حّتی يک نفر هم، از ساکنان يابيش جلعاد را در              زيرا وقتی ٩.  يابيش جلعاد هيچ کسی نيامده بود    
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به يابيش جلعاد برويد و همٔه        «:  پس آنها دوازده هزار از مردان دلير خود را به آنجا فرستاده گفتند                  ١٠.  آنجا نيافتند 
باکره نيستند، بکّلی از بين و شما بايد همٔه مردان و همچنين زنانی را که         ١١.  ساکنان آنجا را با زنها و کودکان بکشيد       

آنها رفتند و در بين مردم جلعاد، چهارصد دختر جوان باکره يافتند و آنها را به اردوگاه شيلوه، در                                     ١٢»  .ببريد
 . سرزمين کنعان آوردند

. دبعد مردم اسرائيل به بازماندگان طايفٔه بنيامين که در صخر ٔه رمون بودند، پيامی فرستاده، پيشنهاد صلح کردن                ١٣
مردان بنيامين به شيلوه برگشتند و اسرائيل آن چهارصد دختری را که از يابيش جلعاد زنده آورده بودند، به آنها                         ١٤

 . اّما تعداد آن دخترها برای همٔه آنها کافی نبود. دادند
چون زنهای    «:رهبران قوم گفتند  ١٦.  مردم اسرائيل بسيار غمگين بودند، زيرا خداوند بين آنها نفاق انداخته بود             ١٥

بازماندگان طايفٔه بنيامين بايد وارث     ١٧  طايفٔه بنيامين از بين رفته اند، پس برای بقّئه مردان آنها از کجا زن پيدا کنيم؟               
در عين حال ما هم نمی توانيم که دختران خود را به آنها بدهيم، زيرا                 ١٨.  داشته باشند تا آن طايفٔه بکّلی از بين نرود          

 » .لعنت بر ما، اگر دختران خود را به مردان بنيامينی بدهيم: قسم خورده ايم که
بعد به فکرشان رسيد که در شيلوه، بين لبونه و بيت ئيل در امتداد قسمت شرقی شاهراهی که از بيت ئيل به                                 ١٩

نهان برويد و در تاکستانها پ       «:  به مردان بنيامين گفتند     ٢٠.  شکيم می رود، برای خداوند جشن ساالنه برپا می شود             
آنگاه از مخفيگاه  خود خارج شويد و هر         .  صبر کنيد تا دختران شيلوه برای رقص با رقاصان بيرون بيايند            ٢١.  شويد

اگر اجداد يا برادرانشان به نزد شما           ٢٢.  کدامتان يکی از دخترها را برای خود گرفته، به سرزمين بنيامين برويد                  
لطفًا اجازه دهيد آنها را نگاه داريم، چرا که ما آنها را              ':  نين بگوييد آمدند و اعتراض کردند، شما می توانيد به آنها چ         

و از آنجا که شما آنها را به ما نداده ايد، مقّصر شکستن               .  در جنگ از شما به اسيری نگرفته ايم تا همسران ما باشند             
 » '.سوگند خود نيستيد

د يکی از آن رقاصه ها را گرفته، به سرزمين           هر کدام برای خو    .  مردان بنيامين طبق دستور آنها رفتار کردند        ٢٣
مردم اسرائيل هم هر کدام به       ٢٤.  شهرها را دوباره آباد کردند و در آنجا زندگی را از نو شروع کردند                  .  خود بردند 

 . طايفٔه و خانواده و سرزمين خود برگشتند
 . در آن زمان در اسرائيل پادشاهی نبود و مردم هرچه می خواستند می کردند٢٥



 روت
 

  آتاب روت
  معّرفی کتاب

روت، زنی از اهالی موآب است       .  داستان زيبای روت واقعه ای است که در زمان کتاب داوران اّتفاق افتاده است               
ت می کند، وفاداری مخصوصی به مادر شوهرش و پايبندی            وقتی شوهرش فو  .  که با يک اسرائيلی ازدواج می کند       

 . عميقی نسبت به خدای بنی اسرائيل از خود نشان می دهد
در پايان، او با يکی از خويشاوندان شوهر سابق خود ازدواج می کند و از اين طريق جدٔه داوود، بزرگترين                                  

 . پادشاه بنی اسرائيل می گردد
روت .   که قوم خدا به هنگام روی برگردانيدن از او، دچار مصيبت می شوند                    وقايع کتاب داوران نشان می دهد      

نشان می دهد که برکت شامل حال بيگانه ای می شود که به سوی خدای بنی اسرائيل می آيد و جزء قوم امين او                                      
 . محسوب می گردد

 : تقسيم بندی کتاب
  ٢٢-١: ١بازگشت روت و نعومی به بيت لحم 

  ١٨: ٣-١: ٢ مالقات روت با بوعز
  ٢٢-١: ٤ازدواج بوعز با روت 

١  
  آوچ اليملک و خانواده اش به موآب

در زمانهای قديم، در روزگاری که قوم اسرائيل هنوز پادشاهی نداشت، قحطی سختی در آن سرزمين واقع                         ٢-١
گی می کرد، به اّتفاق    به همين دليل شخصی به نام اليملک، که از خاندان افراته بود و در بيت لحم يهوديه زند                   .  گشت

در طول اقامتشان . همسرش نعومی و دو پسرش محلون و کليون به سرزمين موآب کوچ کرد تا در آنجا زندگی کنند  
که با دختران موآبی به نامهای عرفه و روت ازدواج کرده                 ٤اليملک ُمرد و نعومی به اّتفاق دو پسرش              ٣در آنجا    

 . لون و کليون نيز درگذشتند و نعومی بدون شوهر و فرزند ماندمح٥حدود ده سال بعد . بودند، تنها ماند

  بازگشت نعومی و روت به بيت لحم
از اين رو    .  پس از مّدتی نعومی باخبر شد که خداوند قوم خود را با اعطای محصول خوب، برکت داده است                          ٦

اّما . فتادند تا به يهوديه بازگردندپس آنها با هم به راه ا      ٧.  تصميم گرفت به همراه دو عروس خود، موآب را ترک کند          
اميدوارم خداوند در عوض نيکويی که       .  به خانٔه خود، به نزد مادرانتان برگرديد       «:  نعومی به آنها گفت   ٨در بين راه    

و دعای من اين است که هردو نفر شما بتوانيد ازدواج کنيد            ٩.  به من و به فرزندانم کرديد، با شما به نيکی رفتار کند           
 » .خانواده بدهيدو تشکيل 

نه، ما همراه تو و به ميان        «:  به او گفتند  ١٠  اّما آنها گريه کنان  .  پس نعومی آنها را بوسيد و از آنها خداحافظی کرد           
 » .قوم تو خواهيم آمد

چرا می خواهيد همراه من باشيد؟ آيا فکر می کنيد که من              .  دخترانم، شما بايد برگرديد    «:  نعومی در پاسخ گفت    ١١
به خانٔه خود برويد، چون من پيرتر از آن هستم که            ١٢ دوباره صاحب پسرانی شوم که با شما ازدواج کنند؟             می توانم

حّتی اگر چنين چيزی امکان می داشت و همين امشب ازدواج می کردم و صاحب دو پسر                 .  بتوانم دوباره ازدواج کنم   
اين اميد، مانع ازدواج شما با ديگران نخواهد شد؟ نه           آيا شما می توانيد صبر کنيد تا آنها بزرگ شوند؟ آيا            ١٣می شدم،  

خداوند با من از در خشم درآمده و از اين بابت برای شما بسيار                     .  دخترانم، شما می دانيد که اين غير ممکن است           
 » .متأسفم
نٔه خود  بعد از آن عرفه مادر شوهر خود را بوسيد و از او خداحافظی کرد و به خا                         .  آنها باز به گريه افتادند      ١٤

روت، جاری تو به نزد قوم خود و خدايان خود            «:  از اين رو نعومی به او گفت        ١٥.  اّما روت به او چسبيد     .  برگشت
 » .تو نيز همراه او برو. برگشته است

هر جا بروی، من نيز      .  اجازه بده همراه تو بيايم     .  از من نخواه که تو را ترک کنم         «:  اّما روت در جواب گفت     ١٦
قوم تو، قوم من و خدای تو، خدای من خواهد            .  ر جا زندگی کنی، من هم در آنجا زندگی خواهم کرد            خواهم آمد و ه   



 روت
 

خداوند مرا جزا دهد اگر چيزی جز مرگ،         .  هر جا تو بميری، من هم خواهم مرد و همان جا دفن خواهم شد               ١٧.  بود
 » .مرا از تو جدا سازد

 . يگر چيزی نگفتوقتی نعومی ديد روت برای همراهی او مصّمم است، د١٨
وقتی آنان وارد شهر شدند مردم از ديدنشان به هيجان آمدند و            .  آنها به راه خود ادامه دادند تا به بيت لحم رسيدند          ١٩

 » است؟) يعنی خوش(آيا اين زن، واقعًا همان نعومی «: زنان با تعّجب می گفتند
صدا کنيد، چون خدای قادر مطلق        )  عنی تلخی ي(مرا ديگر نعومی نخوانيد، مرا ماّره         «:  نعومی در پاسخ گفت    ٢٠

وقتی اينجا را ترک کردم صاحب همه چيز بودم، اّما خداوند مرا دست خالی به اينجا                ٢١.  زندگی مرا تلخ ساخته است    
 » چرا مرا نعومی صدا می کنيد درحالی که خداوند مرا محکوم کرده و بر من بال آورده است؟. برگردانيده است

وقتی آنها به بيت لحم رسيدند،       .  نعومی به همراه روت، عروس موآبی خود، از موآب بازگشت                به اين ترتيب   ٢٢
 . فصل برداشت جو به تازگی شروع شده بود

٢  
  کار کردن روت در مزرعٔه بوعز

يک ٢.  نعومی خويشاوندی به نام بوعز داشت که مردی ثروتمند و با نفوذ و از خانوادٔه شوهرش اليملک بود                            ١
من به مزارع اطراف می روم تا خوشه هايی را که دروکنندگان جا می گذارند، جمع                    «:  ه نعومی گفت   روز روت ب   

 » .مطمئن هستم کسی را خواهم يافت که به من اجازه دهد با او کار کنم. کنم
 » .برو، دخترم«: نعومی جواب داد

. ی برجا مانده را جمع می کردپس روت به يکی از مزارع رفت و پشت سر دروکنندگان راه می رفت و خوشه ها             ٣
 . برحسب اّتفاق، آن مزرعه متعّلق به بوعز بود

و آنها در جواب    »  !خداوند با شما باشد   «:  مّدتی بعد، خود بوعز از بيت لحم آمد و بعد از سالم به کارگران گفت                ٤
 » .خداوند تو را برکت دهد«: گفتند
 » آن زن جوان کيست؟«: بوعز از مباشر خود پرسيد٥
و از من اجازه      ٧او يک دختر بيگانه است که همراه نعومی از موآب به اينجا آمده است                         «:  باشر جواب داد   م٦

او از صبح زود مشغول کار است و همين            .  خواست تا پشت سر دروکنندگان، خوشه های به جا مانده را جمع کند                
 » .اآلن دست از کار کشيد تا کمی در زير سايبان استراحت کند

. دخترم، به نصيحت من گوش کن، در هيچ مزرعٔه ديگر جز اينجا خوشه چينی نکن             «:  عز به روت گفت   آنگاه بو ٨
من به  .  به آنها نگاه کن و هر جا آنها درو می کنند، تو هم با آنان باش                        ٩.  همراه زنان ديگر در همين جا کار کن            

 » .کوزه هايی که آنها ُپر کرده اند، بنوشهر وقت تشنه شدی برو و از . کارگران خود دستور داده ام مزاحم تو نشوند
چرا بايد شما تا اين اندازه در فکر من باشيد؟ چرا شما نسبت              «:  روت در مقابل بوعز، تعظيم کرد و به او گفت          ١٠

 » به يک بيگانه اين قدر مهربان هستيد؟
ای، به گوش من     آنچه تو بعد از مرگ شوهرت در حق مادر شوهر خود انجام داده                     «:  بوعز در جواب گفت     ١١

من می دانم چگونه پدر، مادر و وطن خود را ترک کردی و برای زندگی کردن به ميان قومی آمدی                          .  رسيده است 
خداوند خدای اسرائيل   .  خداوند تو را برای کارهايی که کرده ای پاداش دهد         ١٢.  که قبًال چيزی دربارٔه آنها نمی دانستی     
 » .اداش کامل عطا فرمايدکه نزد او برای حمايت آمده ای، تو را پ

سخنان محّبت آميز شما باعث دلگرمی من، که        .  ای آقا، نسبت به بنده بسيار لطف داريد         «:  روت در پاسخ گفت   ١٣
 » .با خادمان شما برابر نيستم، گرديده است

قّئه پس روت در کنار ب     »  .بيا، کمی از اين نان بردار و در غذا فرو کن             «:  در وقت ناهار بوعز به روت گفت        ١٤
بعد ١٦-١٥.  روت آن قدر خورد تا سير شد و قدری هم باقی ماند            .  کارگران نشست و بوعز قدری غّلٔه برشته به او داد           
بگذاريد او هرجا    «:  بوعز به کارگران خود دستور داده گفت          .  از آن که روت بلند شد و به خوشه چينی پرداخت                

. به او چيزی نگوييد و مانع کارش نشويد        .  ته بندی می شوند می خواهد خوشه جمع کند، حّتی در جايی که خوشه ها بس          
 » .از آن گذشته، مقداری از خوشه های بسته بندی شده را روی زمين بريزيد تا او جمع کند

وقتی خوشه ها را کوبيد، در حدود دوازده کيلوگرم           .  روت تا غروب آفتاب در آن مزرعه خوشه جمع می کرد             ١٧
ت تمام آن را با خود به شهر نزد مادر شوهر خود برد و به او نشان داد که چقدر                          رو١٨.  جو خالص به دست آورد     

از کجا اين همه را جمع      «:  نعومی از او پرسيد   ١٩.  او باقيماندٔه غذای خود را نيز به نعومی داد          .  جو جمع کرده است   
 » .است، برکت دهدکردی؟ در مزرعٔه چه کسی مشغول کار بودی؟ خدا کسی را که چنين لطفی در حق تو کرده 



 روت
 

 . روت به نعومی گفت که در مزرعه شخصی به نام بوعز کار می کرده است
خداوند هميشه وعدٔه خود را با زندگان و مردگان           .  خداوند بوعز را برکت دهد     «:  نعومی به عروس خود گفت     ٢٠

فرادی است که بايد       او از جمله ا      .  آن مرد يکی از اقوام نزديک ماست             «:  و بعد از آن افزود         »  نگاه می دارد،  
 » .سرپرستی ما را به عهده بگيرد

از آن مهمتر، بوعز از من خواسته است تا انتهای فصل درو، فقط در مزرعٔه او                            «:  پس از آن روت گفت       ٢١
 » .خوشه چينی کنم

اگر جای ديگری   .  بله دخترم، بهتر است همراه زنان در مزرعٔه بوعز کار کنی           «:  نعومی به عروس خود گفت    ٢٢
پس روت تا آخر فصل درو جو و گندم در آنجا به جمع آوری غّله                ٢٣»  .ی، ممکن است کارگران مزاحمت شوند      برو

 . ادامه داد و با مادر شوهر خود زندگی می کرد

٣  
  روت و بوعز

 بايد برايت شوهری پيدا کنم تا تو بتوانی خانه و خانواده ای برای خودت داشته«: مّدتی بعد، نعومی به روت گفت    ١
خوب گوش کن؛   .  به خاطر داشته باش، اين بوعز که همراه زنان ديگر برايش کار می کنی، از اقوام ماست                  ٢.  باشی

. خودت را خوب بشوی، کمی عطر بزن و بهترين لباس خود را بپوش                ٣.  او امشب مشغول خرمن کوبی خواهد بود      
از جايی  ٤.  نگذار بفهمد تو در آنجا هستی        ،آن وقت به خرمنگاه برو؛ ولی تا وقتی که خوردن و نوشيدنش تمام نشده               

وقتی به خواب رفت برو، روی انداز او را از روی پاهايش کنار بزن و نزد پای                    .  که می خوابد اطمينان حاصل کن     
 » .او آن وقت به تو خواهد گفت چه بايد بکنی. او دراز بکش

 » .هرچه بگويی انجام خواهم داد«: روت در جواب گفت٥
وقتی بوعز از   ٧.  منگاه رفت و درست مطابق هرآنچه مادر شوهرش به او گفته بود، رفتار کرد              پس روت به خر   ٦

روت به آهستگی به او نزديک       .  خوردن و نوشيدن دست کشيد و کامًال سرحال آمد، رفت و روی پشتٔه جو خوابيد                   
اگهان از خواب بيدار شد و       در نيمه های شب بوعز ن     ٨.  شد، روی انداز را به کناری زد و نزد پای بوعز دراز کشيد              

 » تو کيستی؟«: بوعز پرسيد٩. برگشته با تعّجب ديد که زنی نزد پای وی خوابيده است
شما يکی از اقوام نزديک من هستيد و سرپرستی من به عهده                 .  ای آقا، بندٔه شما روت هستم       «:  روت جواب داد   

 » .پس خواهش می کنم با من ازدواج کنيد. شماست
با آنچه تو اکنون می کنی، وفاداری خودت را به خانوادٔه ما،                .  خترم، خداوند تو را برکت دهد        د«:  بوعز گفت ١٠

تو می توانستی به دنبال يک مرد جوان            .  حّتی بيش از آنچه نسبت به مادر شوهرت انجام داده ای، ثابت می کنی                     
. ه بگويی برايت انجام خواهم داد       هرچ.  حاال ديگر نگران نباش    ١١.  ثروتمند يا فقير باشی، ولی اين کار را نکردی            

درست است که من يکی از خويشاوندان نزديک تو و مسئول                ١٢.  تمام مردم شهر می دانند که تو زن نجيبی هستی            
فردا صبح خواهيم    .  بقّئه شب را اينجا بمان      ١٣.  حمايت از تو می باشم، اّما شخصی نزديکتر از من هم وجود دارد                  

اگر او حاضر شود اين کار را انجام بدهد، آن را            .  ايت از تو را بر عهده بگيرد، يا نه          فهميد که آيا او مايل است حم       
حاال .  انجام می دهد، در غير اين صورت به خدای زنده سوگند ياد می کنم که سرپرستی تو را بر عهده خواهم گرفت                    

 » .بخواب و تا صبح همين جا بمان
ا صبح زود قبل از آن که هوا کامًال روشن شود و کسی او را                   اّم.  پس روت در آنجا در نزد پای بوعز خوابيد          ١٤

شال «:   بوعز به او گفت    ١٥.  بشناسد، برخاست؛ چون بوعز نمی خواست کسی بفهمد که آن زن در آنجا بوده است                     
روت چنان کرد و بوعز در حدود بيست آيلوگرم جو در آن ريخت و آن را بر روی                        »  .خود را بر زمين پهن کن       

خوب «: وقتی به خانه رسيد، مادر شوهرش از او پرسيد١٦. پس روت با آن همه جو به شهر برگشت. دوشش گذاشت 
 » دخترم، کار تو با بوعز به کجا کشيد؟

بوعز گفت که من نبايد دست        «:  او اضافه کرد   ١٧.  روت هر آنچه را که بوعز برايش انجام داده بود به او گفت                  
 » .جو را به من داد او اين مقدار. خالی به نزد تو برگردم

بوعز امروز تا اين مسئله را       .  حال بايد صبر کنی تا ببينم نتيجٔه اين کارها چه خواهد بود              «:  نعومی به او گفت   ١٨
 » .حل نکند، آرام نمی گيرد

٤  



 روت
 

  ازدواج بوعز با روت
ملک، يعنی همان   وقتی نزديکترين خويشاوند الي   .  بوعز به دروازٔه شهر، جايی که مردم اجتماع می کردند، رفت           ١

دوست عزيز، بيا اينجا     «:  شخصی که بوعز از او نام برده بود، از آنجا می گذشت، بوعز او را صدا زد و گفت                            
وقتی . سپس بوعز از ده نفر از رهبران شهر نيز خواست تا آمده، آنجا بنشينند  ٢.  پس او آمده در آنجا نشست     »  .بنشين

حاال که نعومی از موآب برگشته است، می خواهد مزرعه ای را که                 «:  بوعز به خويشاوند خود گفت      ٣آنها نشستند    
اگر تو آن زمين را     .  من فکر می کنم تو بايد از اين موضوع باخبر باشی         ٤.  متعّلق به خاندان اليملک می باشد، بفروشد     

هی بگو، چون   اّما اگر تو آن را نمی خوا       .  می خواهی، اکنون در حضور افرادی که در اينجا نشسته اند، آن را بخر                
 » .حق خريد آن مزرعه اول با توست، بعد از تو من می توانم آن را بخرم

 » .من آن را می خرم«: آن شخص گفت
خوب، اگر تو مزرعه را از نعومی می خری، سرپرستی روت، بيؤه موآبی نيز با تو خواهد بود تا                   «:  بوعز گفت ٥

 » .آن مزرعه برای خانوادٔه متّوفی باقی بماند
در آن صورت من از حق خود، در خريد مزرعه صرف نظر می کنم، چون فرزندان                  «:  مرد در جواب گفت      آن٦

 » .تو آن را بخر. من ترجيح می دهم از خريد آن خودداری کنم. من آن را به ارث نخواهند برد
پايش در آورد     در آن روزگار برای انجام يک معامله يا انتقال يک ملک، رسم بود که فروشنده کفش خود را از                    ٧

 . به اين ترتيب اسرائيلی ها نشان می دادند آه معامله انجام شده است. و آن را به خريدار بدهد
آنگاه ٩.  کفش خود را نيز از پايش در آورد و آن را به بوعز داد                »  .تو آن را بخر   «:  وقتی آن مرد به بوعز گفت      ٨

همٔه شما امروز شاهد هستيد که من تمام               «:  ، گفت  بوعز به رهبران و تمام مردمی که در آنجا گرد آمده بودند                      
 عالوه  بر اين روت موآبی، بيؤه محلون نيز           ١٠.  مايملک اليملک و پسرانش کليون و محلون را از نعومی خريده ام               

به اين ترتيب دارايی شخص مرحوم در خانوادٔه او حفظ می شود و شجرٔه او در بين قوم و                          .  همسر من خواهد شد    
 » .امروز همٔه شما شاهد اين امر هستيد. مه خواهد يافتشهر او ادا

باشد که خداوند همسرت را مانند راحيل و ليه که برای             .  بله، ما شاهديم  «:  رهبران قوم و ساير حاضران گفتند      ١١
باشد که تو در ميان خاندان افراته ثروتمند و در شهر بيت لحم معروف                   .  يعقوب فرزندان بسياری آوردند، بگرداند      

باشد فرزندانی که خداوند از اين زن جوان به تو عطا خواهد فرمود، خانوادٔه تو را مانند خاندان فارص،                         ١٢.  ویش
 » .فرزند يهودا و تامار بگردانند

  بوعز و نسل او
خداوند روت را برکت داد و او حامله گرديد و            .  پس از آن، بوعز روت را به عنوان همسر خود به منزل برد               ١٣

خدا را سپاس باد، او امروز به تو نوه ای عطا فرموده که حامی              «:  زنان شهر به نعومی  گفتند    ١٤.  يا آورد پسری به دن  
عروست تو را دوست دارد و برايت از          ١٥.  خدا او را در بين تمام قوم اسرائيل بزرگ و مشهور بگرداند               .  تو باشد 

ی تازه ای به تو خواهد بخشيد و در پيری محافظ            اکنون برای تو نوه ای به دنيا آورده که زندگ          .  هفت پسر بهتر است   
 . نعومی آن طفل را در آغوش گرفت و از او مراقبت نمود١٦» .تو خواهد بود

پسری برای  «:  آنها به تمام مردم می گفتند     .  زنانی که در همسايگی آنها زندگی می کردند طفل را عوبيد ناميدند             ١٧
 » .نعومی زاييده شده است

فارص، :  شجره نامٔه خاندان فارص تا داوود به اين شرح است                .  سی، و َيسی پدر داوود بود          عوبيد پدر يَ    ٢٢-١٨
 . حصرون، رام، عميناداب، نحشون، سلمون، بوعز، عوبيد، َيسی و داوود
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  آتاب اول سموئيل
  معّرفی کتاب

اين دگرگونی مّلی در بنی اسرائيل در      .  آتاب اول سموئيل، شرح انتقال حكومت داوران به حکومت پادشاهی است           
يل و داوود نبی آه         سموئيل بزرگترين و آخرين داور، شائول اولين پادشاه اسرائ                 :  اطراف سه نفر دور می زند        

 . سرگذشت پرحادثٔه او قبل از رسيدن به قدرت با داستان سموئيل و شائول درهم آميخته است
مقصود عمدٔه اين آتاب، مانند ساير آتابهای تاريخی عهد عتيق، اين است آه وفاداری به خدا موفقّيت می آورد و                       

 آمده  ٣٠:٢ر پيام خدا به عيلی آاهن در فصل              اين مطلب به طور آشكار د        .  عدم اطاعت از خدا شكست و عذاب          
هرکسی که به من احترام بگذارد، او را محترم می گردانم و کسی که مرا حقير شمارد، او را حقير خواهم                     ...«:  است
 » .ساخت

در حالی آه خدا پادشاه واقعی          .  آهنگ آتاب در مورد افكار موافق و مخالِف ايجاد حکومت پادشاهی است                           
حقيقت مهم اين   .  می باشد، ولی به خاطر درخواست مردم، خدا يک پادشاه برای اسرائيل انتخاب می آند                 بنی اسرائيل

طبق قوانين خدا، حقوق همٔه مردم، چه فقير و         .  است آه پادشاه و مردم هر دو در زير فرمان و داوری خدا می باشند             
 . چه ثروتمند برابر است

  تقسيم بندی آتاب
  ١٧:٧-١:١بنی اسرائيل  سموئيل به عنوان داور

  ٢٧:١٠-١:٨پادشاه شدن شائول 
  ٣٥:١٥ -١:١١اولين سالهای پادشاهی شائول 

  ٣١:٣٠-١:١٦داوود و شائول 
  ١٣-١:٣١مرگ شائول و پسرانش 

١  
  القانه و خانواده اش در شيلوه

. نه که پدرش يروحام بود     در اين شهر مردی زندگی می کرد به نام القا          .  رامه تايم شهری بود در کوهستان افرايم      ١
القانه دو زن داشت، اسم يکی حنا بود و ديگری                ٢.  يروحام پسر اليهو، اليهو پسر توحو و توحو پسر صوف بود                 

القانه هرسال برای عبادت از شهر خود به شيلوه می رفت تا             ٣.  فنينه دارای اوالد بود، اّما حنا فرزندی نداشت        .  فنينه
در آنجا دو پسر عيلی، يعنی حفنی و فينحاس به عنوان کاهنان خداوند،                   .  بگذراندبه حضور خداوند متعال قربانی        

القانه هر وقت قربانی می کرد، از گوشت آن به زن خود فنينه و همٔه پسران و دختران خود يک                      ٤.  خدمت می کردند 
چون ٦.  ی اوالد بود اّما به حنا دو سهم می داد، چون حنا را خيلی دوست می داشت، گرچه آن زن ب                           ٥.  سهم می داد 

خداوند حنا را از داشتن اوالد بی بهره ساخته بود، فنينه، هووی او هميشه به او طعنه می زد و او را ناراحت                                         
هر وقت که به معبد خداوند می رفتند، فنينه او را مسخره می کرد و به                    .  اين کار، هر ساله تکرار می شد       ٧.  می کرد

چرا گريه می کنی و چيزی           «:  شوهرش از او می پرسيد        ٨.   نمی خورد  گريه می انداخت؛ در نتيجه حنا چيزی             
 » نمی خوری و غمگين هستی؟ آيا من برای تو از ده ها فرزند پسر بهتر نيستم؟

  حنا و عيلی
عيلی کاهن در جلوی      .  يک شب زمانی که در شيلوه بودند، حنا بعد از صرف غذا برخاست و بيرون رفت                            ٩

١١.  حنا درحالی که با سوز دل به درگاه خداوند دعا می کرد، زار  زار می گريست             ١٠.  بود  دروازٔه معبد خداوند نشسته   

دعايم را بپذير و     .  ای خداوند متعال، بر کنيز خود نظر کرده بر من رحمت نما                «:  در همان حال نذر کرد و گفت         
موی سر او هرگز تراشيده        پسری به من عطا فرما و قول می دهم که او را وقف تو کنم و تا زمانی که زنده باشد                           

 » .نشود
چون حنا در دل خود دعا          ١٣.  دعای حنا طوالنی شد، عيلی متوّجه او شد و ديد که لبهايش حرکت می کنند                          ١٢

: به حنا گفت   ١٤.  عيلی فکر کرد که او مست است         .  می کرد، صدايش شنيده نمی شد و تنها لبهايش تکان می خوردند            
 » .بگذار تا کی مست می شوی؟ شراب را کنار«
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نخير آقا، شراب ننوشيده ام و مست نيستم، بلکه شخص دل شکسته ای هستم که با خداوند خود                    «:  حنا جواب داد  ١٥
 » .فکر نکنيد که من يک زن ميگسار هستم، من از بخت بد خود می نالم١٦. راز و نياز می کنم

  ».به سالمت برو و خدای اسرائيل تو را به مرادت برساند«: عيلی گفت١٧
خورد و نوشيد و      .  بعد حنا به خانٔه خود رفت        »  .از لطفی که به اين کنيزت داريد، تشّکر می کنم             «:  حنا گفت ١٨

 . ديگر آثار غم در چهره اش ديده نمی شد

  توّلد سموئيل و وقف او به خداوند
خود در شهر رامه بر        صبح روز بعد القانه و خانواده اش برخاستند و به عبادت خداوند پرداختند، بعد به خانهٔ                   ١٩
پس از مّدتی حنا حامله شد و          ٢٠،  خداوند دعای حنا را مستجاب فرمود       .  القانه با زن خود، حنا همبستر شد         .  گشتند

 . ناميد» از خدا خواسته شده«پسری به دنيا آورد و او را سموئيل يعنی 
يانه به شيلوه بروند و نيز نذر                دوباره زمان آن رسيد که القانه و خانواده اش برای گذرانيدن قربانی سال                            ٢١

همين که طفل را از شير بگيرم، او را         «:  اّما حنا با آنها نرفت و به شوهر خود گفت         ٢٢.  مخصوص خود را ادا نمايند    
 » .به حضور خداوند می آورم تا هميشه در آنجا بماند

» .اوند باشد انجام شود    هرچه که رضای خد    .  بسيار خوب، صبر کن تا طفل از شير گرفته شود             «:  القانه گفت ٢٣
 . پس حنا همان جا ماند و تا هنگامی که طفل از شير گرفته شد، از او پرستاری کرد

وقتی که او طفل را از شير گرفت، او را که هنوز بسيار کوچک بود برداشته با يک گوسالٔه سه ساله، يک                                  ٢٤
گوساله را قربانی کرد و طفل را پيش عيلی           در آنجا ٢٥.  کيسه آرد و يک مشک شراب به معبد خداوند در شيلوه برد            

آقا، آيا مرا به خاطر داريد؟ من همان زنی هستم که ديديد در همين اينجا ايستاده بودم و به درگاه                            «:  و گفت ٢٦  برد
من از خداوند تقاضای يک پسر کردم و او دعايم را مستجاب نمود و اين پسر را به من                             ٢٧.  خداوند دعا می کردم   

 » .اال می خواهم او را وقف خداوند کنم که تا زنده است در خدمت او باشدح٢٨. عطا کرد
 . سپس آنها خداوند را در همان جا پرستش کردند

٢  
  دعای حنا

 : حنا دعا کرد و گفت١
 

 ، خداوند دل مرا شادمان ساخته است«
 ، از کارهايی که خدا برای من کرده است، شادی می کنم

 خندم، با خوشحالی بر دشمنانم می 
 . چقدر خوشبخت هستم، چونکه خداوند مرا ياری نموده است

 
 . او يگانه خدای پاک و مقّدس است«٢

 . شريک و همتايی ندارد
 . هيچ پشت و پناهی مانند خدای ما نيست

  مغرور و متکّبر مباشيد٣
 . و سخنان غرورآميز بر زبان مياوريد

 . خداوند بر همه چيز آگاه است
 . مردم را داوری می کند اوست که کارهای

 ، کمان دالوران را می شکند٤
 . اّما ناتوانان را نيرو می بخشد

 ، کسانی که سير بودند اکنون برای يک لقمه نان اجير می شوند٥
 . اّما آنهايی که گرسنه بودند، سير شدند
 ، زنی که نازا بود، هفت طفل به دنيا آورد

 . الد گرديده استو آنکه فرزندان زياد داشت، اکنون بی او
 . خداوند می ميراند و زنده می کند٦

 . به گور می برد و زنده می سازد
 . خداوند فقير می کند و غنی می گرداند٧
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 . سرنگون می سازد و سرفراز می نمايد
  مسکينان را از خاک بلند می کند٨

 . و بينوايان را از بدبختی می رهاند
  آنها را همنشين پادشاهان می گرداند
 ، و به جايگاه عّزت می نشاند
 ، اساس زمين از آن خداوند است

 . او زمين را بر آن استوار نموده است
 

  مؤمنين را به راه راست هدايت می کند«٩
 . و اّما شريران، در تاريکی نابود می گردند

 . انسان تنها با زور بازوی خود پيروز نمی گردد
 ، دشمنان خداوند نابود می شوند١٠

 . ند از آسمان، آنها را با رعد و برق خواهد زدخداو
 . خداوند تمام دنيا را داوری خواهد کرد

 » .او به پادشاه برگزيدٔه خود قدرت و پيروزی می بخشد
 

بعد القانه به خانٔه خود در رامه برگشت و سموئيل در حضور عيلی کاهن، در شيلوه به خدمت خداوند مشغول                        ١١
 . بود

  پسران عيلی
و وظايف مذهبی را که به عهده      ١٣آنها به خداوند احترام نمی گذاشتند      .  ان عيلی اشخاصی پست و فاسد بودند      پسر١٢

وقتی کسی قربانی می کرد، خادم آنها می آمد و درحالی که گوشت هنوز در حال پختن بود،                   .  داشتند، انجام نمی دادند  
 يا هر ظرف ديگری که در آن گوشت را می پختند،               چنگال سه شاخه ای را که با خود داشت در ديگ، يا پاتيل، و                 

آنها با تمام مردم اسرائيل که به          .  و هرچه را که با چنگال از ديگ بيرون می کشيد سهم کاهن بود                   ١٤فرو می برد    
بيشتر وقتها پيش از سوزانيدن چربی، خادم آنها می آمد و به                    ١٥.  شيلوه می آمدند به همين ترتيب رفتار می کردند           

 » .گوشت خام را برای کباب به کاهن بده، چونکه او گوشت پخته قبول نمی کند«: قربانی می کرد می گفتکسی که 
خادم »  .صبر کنيد تا اول چربی آن بسوزد و بعد هرقدر گوشت که می خواهيد ببريد                 «:  اگر آن شخص می گفت   ١٦

 » .خير، همين حاال بده، وگرنه به زور از تو می گيرم«: به او می گفت
 . ين گناه پسران عيلی در نظر خداوند بسيار بزرگ بود، زيرا آنها قربانی خداوند را بی حرمت می کردندا١٧

  سموئيل در شيلوه
مادرش هر سال يک ردای       ١٩.  سموئيل با يک پيش بند کتانی که به کمر بسته بود، خداوند را خدمت می کرد                      ١٨

. ساالنه همراه شوهر خود به شيلوه می رفت، برايش می برد          کوچک برای او می دوخت و وقتی که برای تقديم قربانی        
خداوند به عوض اين طفلی که وقف او کرديد،                 «:  عيلی برای القانه و زنش دعای برکت می کرد و می گفت                  ٢٠

 » .فرزندان ديگری به شما عطا کند
 . بعد آنها همگی به خانٔه خود برمی گشتند

 . سموئيل نيز در خدمت خداوند رشد می کرد. پسر و دو دختر شد خداوند به حنا لطف کرد و او دارای سه٢١

  عيلی و پسرانش
در اين هنگام عيلی بسيار پير شده بود و می شنيد که پسرانش چگونه با مردم اسرائيل بدرفتاری می کنند و حّتی                     ٢٢

چرا اين  «:  آنها گفت   پس به ٢٣.  با زنانی که در کنار در ورودی خيمٔه مقّدس خدمت می کردند، همخواب می شدند                   
فرزندان من، از اين کارها دست بکشيد، چيزهايی        ٢٤.  کارها را می کنيد؟ تمام مردم از کارهای بد شما شکايت دارند           

اگر شخصی نسبت به شخص ديگری گناه ورزد، ممکن است            ٢٥.  را که مردم دربارٔه شما می گويند وحشتناک است         
 به خداوند مرتکب گناهی شود، چه کسی می تواند برای او شفاعت                   که خدا از او دفاع کند، ولی اگر کسی نسبت               

 » کند؟
 . اّما آنها به نصيحت پدر خود گوش ندادند، چون ارادٔه خدا اين بود که آنها را هالک نمايد

 . اّما سموئيل کوچک، بزرگ می شد و خدا و مردم از او راضی بودند٢٦
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  نبّوت دربارٔه خانوادٔه عيلی
وقتی جّد تو هارون و خانواده اش در          :  خداوند چنين می فرمايد   «:   پيش عيلی آمد و به او گفت          روزی يک نبی   ٢٧

از بين تمام طايفه های بنی اسرائيل خانوادٔه او         ٢٨.  کشور مصر بردٔه فرعون بودند، خود را بر هارون ظاهر ساختم              
و ُبخور بسوزانند و در حضور من جامٔه            را به عنوان کاهنان خود برگزيدم تا بر قربانگاه من قربانی تقديم کنند                      

پس چرا قربانی ها و      ٢٩.  تمام گوشت قربانی های سوختنی را برای آنها تعيين کردم             .  مخصوص کاهنان را بپوشند     
به آنها  .  نذرهايی را که مردم برای من می آورند، بی حرمت می کنی؟ تو به پسرانت بيشتر از من احترام می گذاری                     

خداوند ٣٠.  خوردن بهترين گوشت قربانی که قوم من برای من می گذرانند، خود را چاق نمايند               اجازه می دهی که از     
هر چند وعده داده بودم که خاندان تو و خاندان پدرت هميشه کاهنان درگاه من باشند، اّما                    :  خدای اسرائيل می فرمايد  

رم می گردانم و کسی که مرا حقير شمارد،        بلکه هرکسی که به من احترام بگذارد، او را محت           .  بعد از اين نمی خواهم   
روزی خواهد آمد که من تمام جوانان را در خانوادٔه تو و نيز در طايفٔه تو خواهم کشت            ٣١.  او را حقير خواهم ساخت    

تو به مصيبت دچار می گردی و به برکاتی که به             ٣٢.  به طوری که ديگر پيرمردی در خانوادٔه تو يافت نخواهد شد              
فقط يک  ٣٣.  می بخشم با حسرت نگاه خواهی کرد و هيچ کس در خانوادٔه تو به سن پيری نخواهد رسيد                مردم اسرائيل   

ولی نابينا شده و اميدی        .  او به عنوان کاهن مرا خدمت خواهد کرد             .  نفر را از نسل تو زنده نگاه خواهم داشت               
 گفته های من بر تو ثابت شود، بدان          برای اينکه ٣٤.  و بقئه نسل تو به طرز فجيعی کشته خواهند شد            .  نخواهد داشت 

اّما من برای خود کاهن صادقتر و باوفاتری انتخاب             ٣٥.  که دو پسرت، حفنی و فينحاس در يک روز خواهند مرد               
خاندانش را برکت می دهم تا در حضور برگزيدٔه من هميشه آمادٔه خدمت                 .  می کنم که با دل و جان مرا خدمت کند            

لطفًا برای ما   ':  ی يک سّکٔه نقره يا يک قرص نان در مقابل او سر تعظيم خم کرده بگويند                بازماندگان تو برا  ٣٦.  باشد
 » '.کاری در بين کاهنان بده تا لقمه نانی به دست آوريم

٣  
  ظاهر شدن خداوند بر سموئيل

 در آن زمان به ندرت پيامی از طرف خدا می رسيد و                   .  سموئيل تحت نظر عيلی، خداوند را خدمت می کرد              ١
يک شب عيلی که چشمانش تار شده بود و چيزی را به خوبی نمی توانست ببيند، در بستر خود                             ٢.  رؤياها کم بود   

سموئيل هم در معبد خداوند، نزديک صندوق پيمان خدا به            .  چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود      ٣.  دراز کشيده بود  
» .بلی، آقای من  «:  او جواب داد  »  !سموئيل!  لسموئي«:  در همين وقت صدای خداوند آمد و فرمود       ٤.  خواب رفته بود  

 » ای آقا، تو صدايم کردی؟ چه می فرمايی؟«: بعد از جای خود برخاست و پيش عيلی رفت و گفت٥
 . پس سموئيل به رختخواب خود برگشت» .برو بخواب. من تو را صدا نکردم«: عيلی گفت

و خداوند است، زيرا خداوند تا به حال با او صحبت سموئيل نمی دانست که ا  »  !سموئيل«:  خداوند باز صدا کرد   ٧-٦
 » بلی، چه می خواهی؟«: نکرده بود پس از جای خود برخاست و دوباره پيش عيلی رفت و پرسيد

سموئيل هنوز خداوند را نمی شناخت زيرا تا به حال          »  .فرزندم، من تو را صدا نکردم، برو بخواب        «:  عيلی گفت 
 . ه بودپيامی از طرف خدا به او نرسيد

مرا صدا کردی؟ من    «:  او باز برخاست و پيش عيلی رفت و گفت          .  خداوند برای بار سوم سموئيل را صدا کرد         ٨
 » .اينجا هستم

اگر باز   .  برو بخواب  «:  بنابراين به سموئيل گفت      ٩.  آن وقت عيلی دانست که خداوند سموئيل را صدا می کند                  
 . پس سموئيل رفت و در جای خود دراز کشيد» .ده ات می شنودبفرما خداوندا، بن: صدايی بشنوی جواب بده و بگو

: و سموئيل جواب داد   »  !سموئيل!  سموئيل«:  خداوند آمد و در مقابل سموئيل ايستاد و مثل دفعات پيش صدا کرد            ١٠
 » .بفرما خداوندا، بنده ات می شنود«

داد که هر که بشنود، از ترس                من کار وحشتناکی در اسرائيل انجام خواهم              «:  خداوند به سموئيل فرمود       ١١
. در آن روز همٔه چيزهايی را که بضد خاندان عيلی گفته ام از اول تا آخر بجا خواهم آورد                     ١٢.  حيرت زده خواهد شد  

به او خبر دادم که به زودی مجازات خواهند شد، زيرا پسران او به من کفر گفتند و او آنها را از گناهشان باز                                  ١٣
 » . خوردم که گناهان خاندان عيلی را با قربانی و صدقه نمی بخشمبنابراين قسم١٤. نداشت
او .  آن شب سموئيل تا صبح در بستر ماند و صبح هنگام مانند هميشه دروازه های معبد خداوند را باز کرد                               ١٥

: اّما عيلی، سموئيل را صدا کرد و گفت                ١٦.  می ترسيد که دربارٔه رؤيايی که ديده بود، چيزی به عيلی بگويد                       
 » .سموئيل فرزندم«

 » .بلی، آقای من«: او جواب داد
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اگر آنچه را که به تو گفت، به من نگويی            .  خداوند به تو چه گفت؟ چيزی را از من پنهان مکن             «:  عيلی پرسيد ١٧
او «:  عيلی گفت .  پس سموئيل همه چيز را به عيلی گفت و چيزی را از او پنهان نکرد                 ١٨»  .خدا تو را مجازات کند     

 » .ت، پس بگذار هرچه ارادٔه او می باشد، انجام دهدخداوند اس
٢٠.  سموئيل بزرگ می شد و خداوند همراه او بود و هر چيزی را که به سموئيل می گفت، به حقيقت می پيوست                     ١٩

. تمام قوم اسرائيل، از دان در شمال، تا بئرشبع در جنوب، اّطالع يافتند که سموئيل به مقام نبّوت برگزيده شده است                      
از آن به بعد خداوند خود را در شيلوه ظاهر می کرد، جايی که به سموئيل ظاهر شده و با او صحبت کرده بود و                             ٢١

 . وقتی سموئيل صحبت می کرد، همٔه مردم گوش می دادند

٤  
  افتادن صندوق پيمان خداوند به دست فلسطينيان

. ان اسرائيل برای جنگ با آنها آماده شدند          در اين وقت، فلسطينيان برای جنگ با اسرائيل جمع شدند و سرباز                 ١
. فلسطينيان به بنی اسرائيل حمله کردند و جنگ سختی در گرفت           ٢.  آنها در ابن عزر و فلسطينيان در افيق اردو زدند         

بعد از جنگ، وقتی     ٣.  بنی اسرائيل با از دست دادن چهل هزار نفر در ميدان جنگ، از فلسطينيان شکست خوردند                    
چرا خداوند اجازه داد تا ما از دست فلسطينيان                  «:  ه اردوگاه خود برگشت، رهبران قوم گفتند             لشکر اسرائيل ب    

شکست بخوريم؟ بياييد که صندوق پيمان خداوند را از شيلوه بياوريم تا خداوند در بين ما باشد و ما را از خطر                                   
 متعال را که بر مجسمٔه دو فرشتٔه          پس چند نفر را به شيلوه فرستادند و صندوق پيمان خداوند              ٤»  .دشمنان حفظ کند  

حفنی و فينحاس، دو پسر عيلی، صندوق پيمان خداوند را همراهی                  .  نگهبان قرار داشت، به ميدان جنگ آوردند          
 . می کردند

وقتی ٦.  وقتی که مردم اسرائيل صندوق پيمان خداوند را ديدند، از خوشی چنان فرياد زدند که زمين به لرزه آمد                     ٥
» اين صدای فرياد که از اردوی عبرانيان می آيد، برای چيست؟                «:   فرياد آنها را شنيدند، گفتند         فلسطينيان صدای 

تا به حال چنين    «:  بسيار ترسيدند و گفتند   ٧وقتی دانستند که آنها صندوق پيمان خداوند را به اردوگاه خود آورده اند،                
ای به حال ما، چه کسی می تواند ما را از دست               و٨.  چيزی اّتفاق نيافتاده است، اينک خدايی در اردوگاه آمده است             

. خدايان نيرومند نجات بدهد؟ اينها همان خدايانی هستند که مردم مصر را در بيابان با بالهای مختلفی از بين بردند                      
از خود شجاعت    .  ای فلسطينيان، شجاع و دلير باشيد، مبادا مانند عبرانيان که غالم ما بودند، ما غالم آنها شويم                         ٩
 » .شان بدهيد و مردانه بجنگيدن

لشکريان اسرائيل همه فرار کرده، به          .  به اين ترتيب فلسطينيان به جنگ رفتند و اسرائيل را شکست دادند                     ١٠
صندوق پيمان خدا به دست          ١١.  در اين جنگ سی هزار سرباز اسرائيلی کشته شدند                    .  خانه های خود برگشتند     

 . نی و فينحاس هم کشته شدندفلسطينيان افتاد و دو پسر عيلی، يعنی حف

  وفات عيلی
در همان روز، مردی از طايفٔه بنيامين از ميدان جنگ گريخت و با جامه ای دريده و خاک بر سر پاشيده، خود                       ١٢

وقتی به آنجا رسيد، عيلی در کنار راه نشسته، منتظر شنيدن اخبار جنگ بود، زيرا به خاطر                   ١٣.  را به شيلوه رسانيد   
همين که آن مرد داخل شهر شد و خبر جنگ را به مردم داد، تمام مردم شهر فرياد                      .  دا نگران بود  صندوق پيمان خ  

آن مرد دوان دوان آمد و ماجرا را به         »  چه خبر است؟  «:  چون صدای فرياد به گوش عيلی رسيد پرسيد        ١٤.  برآوردند
من «:  آن مرد به عيلی گفت      ١٦.  نددر آن وقت عيلی نود و هشت ساله و چشمانش نابينا شده بود                   ١٥.  عيلی خبر داد   

 » .امروز از ميدان جنگ گريخته به اينجا آمدم
 » فرزندم، وضع جنگ چطور بود؟«: عيلی پرسيد

مردم زيادی کشته    .  لشکريان اسرائيل از دست فلسطينيان شکست خوردند و فرار کردند               «:  قاصد جواب داد   ١٧
عالوه بر آن صندوق پيمان خدا هم به دست              .  هم بودند   شدند و در بين کشته شد گان دو پسرت، حفنی و فينحاس                 

 » .دشمن افتاد
همين که عيلی از صندوق پيمان خداوند باخبر شد، از صندلی خود به پشت افتاد و گردنش شکست و جان داد،                       ١٨

 . عيلی مّدت چهل سال قوم اسرائيل را رهبری کرد. چونکه بسيار پير و سنگين بود

  مرگ بيؤه فينحاس
س عيلی، زن فينحاس که حامله بود و زمان وضع حمل او نزديک شده بود، وقتی شنيد که صندوق پيمان                       عرو١٩

ناگهان خم شد و     .  خداوند به دست فلسطينيان افتاده و پدر شوهر و شوهرش هم مرده اند، درد زايمانش شروع شد                       
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 : او درحالی که جان می داد، زنان پرستار او گفتند٢٠. طفلی به دنيا آورد
» ايخابود«طفل را ٢١. اّما او جوابی نداد و به حرفشان اعتنايی نکرد    »  .غّصه نخور، زيرا صاحب پسری شده ای     «

ناميد، يعنی، جالل خدا، اسرائيل را ترک کرد، زيرا صندوق پيمان خداوند و همچنين پدر شوهر و شوهرش از                              
 » .ندوق پيمان خدا به دست دشمن افتادجالل خدا، اسرائيل را ترک کرد، چونکه ص«: پس گفت٢٢. دست رفتند

٥  
  صندوق پيمان در فلسطين

بعد آن  ٢.  وقتی که فلسطينيان، صندوق پيمان خدا را به دست آوردند، آن را از ابن عزر به شهر خود اشدود بردند                   ١
ود به  صبح روز بعد هنگامی که مردم اشد         ٣.  را به پرستشگاه داجون آوردند و در پهلوی بت داجون قرار دادند                     

پس داجون را     .  پرستشگاه رفتند، ديدند که بت داجون در برابر صندوق پيمان خداوند رو به زمين افتاده بود                                 
اّما فردای آن روز، وقتی که مردم صبح زود از خواب بيدار شدند،              ٤.  برداشتند و آن را دوباره در جايش قرار دادند         

اين بار سر و دو دست او قطع شده و           .  و به زمين افتاده است    ديدند که داجون باز در برابر صندوق پيمان خداوند ر           
به همين دليل است که تا به امروز هم کاهنان داجون و هرکس  ٥.  در آستانٔه در قرار داشتند و فقط تن او باقيمانده بود          

 . ديگری که به پرستشگاه داجون داخل می شود قدم بر آستانٔه پرستشگاه داجون نمی گذارد
مردم سرزمين اشدود و اطراف و نواحی آن را به               .  انتقام خداوند برای تباهی مردم اشدود بلند شد             آنگاه دست ٦

ما نمی توانيم که صندوق پيمان خدا      «:  وقتی مردم ديدند که چه باليی بر سرشان آمده است، گفتند          ٧.  ُدَمل مبتال ساخت  
پس قاصدانی فرستاده تمام رهبران      ٨»  .ين می برد را پيش خود نگه  داريم، زيرا همٔه ما را با داجون، خدای ما از ب                  

 » با صندوق پيمان خدای اسرائيل چه کنيم؟«: فلسطينيان را جمع کرده پرسيدند
ولی وقتی که  ٩،  پس صندوق پيمان خدای اسرائيل را به جت بردند             »  .آن را به جت می بريم      «:  آنها جواب دادند   

بعد صندوق پيمان خداوند را از        ١٠.  به مرض ُدمل دچار نمود        صندوق به جت رسيد، خداوند پير و جوان آنجا را              
صندوق پيمان  «:  همين که صندوق پيمان به آنجا رسيد، مردم عقرون فرياد برآوردند                  .  آنجا به عقرون فرستادند     

رده پس آنها تمام بزرگان فلسطينيان را جمع ک       ١١»  .خدای اسرائيل را برای اين به اينجا آورده اند که ما را هالک کند             
» .صندوق پيمان خدای اسرائيل را دوباره به جای خودش برگردانيد تا ما و مردم ما از هالکت نجات يابيم                      «:  گفتند

کسانی هم که زنده مانده بودند، مبتال به مرض ُدمل بودند و               ١٢.  زيرا آن مرض همگی را دچار وحشت ساخته بود          
  .چنان درد می کشيدند که فريادشان به آسمان رسيده بود

٦  
  بازگشت صندوق پيمان خداوند

فلسطينيان، کاهنان و جادوگران خود را فرا           ٢.  صندوق پيمان خداوند مّدت هفت ماه در کشور فلسطينيان ماند               ١
با صندوق پيمان خداوند چه کنيم؟ اگر آن را به جای خود برگردانيم، با چه هديه ای آن را                                            «:  خوانده گفتند  
 » برگردانيم؟

گر می خواهيد صندوق پيمان خدای اسرائيل را بفرستيد دست خالی نفرستيد، بلکه حتمًا آن را                             ا«:  آنها گفتند  ٣
در آن صورت شفا می يابيد و خواهيد       .  صندوق پيمان نبايد بدون هديه برگردانيده شود      .  همراه با قربانی گناه بفرستيد    

 » .دانست که چرا خدا شما را تنبيه کرده است
 » ی گناه بفرستيم؟چه نوع قربان«: پرسيدند٤

پنج مجسمٔه طاليی از دمل و پنج مجسمٔه طاليی از موش، يعنی يک هديه به خاطر هر يک از                   «:  آنها جواب دادند  
شما بايد مجسمٔه موشها و دملها       ٥.  حاکمان فلسطين بفرستيد، زيرا اين بال بر شما و بر حاکمانتان يکسان آمده است                 

و خدای اسرائيل را تکريم نماييد شايد او از تنبيه شما، خدای شما و                    .  سازيدرا که کشور شما را ويران می کنند، ب          
شما نبايد مانند مردم مصر و فرعون، سرسخت و سرکش باشيد، زيرا آنها از فرمان خدا                 ٦.  کشور شما دست بردارد   

پس ٧.  از بين برد   اطاعت نکردند و به قوم اسرائيل اجازٔه خروج ندادند، پس خداوند آنها را با بالهای گوناگون                             
. برويد و يک گاری نو آماده کنيد و دو گاو شيری را که يوغ بر گردنشان گذاشته نشده باشد، به آن اّرابه ببنديد                                    

سپس صندوق پيمان خداوند را بر گاری بگذاريد و                ٨.  گوساله هايشان را از آنها جدا کنيد و به طويله برگردانيد                 
ه عنوان قربانی گناه می فرستيد در يک صندوق جداگانه گذاشته در پهلوی             مجسمه های طاليی دمل و موشها را که ب        

اگر گاوها از سرحد کشور ما       ٩.  آنگاه گاوها را رها کنيد تا هر جا که می خواهند بروند             .  صندوق خداوند قرار دهيد   
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 بر سر ما آورده      عبور کنند و به طرف بيت شمش بروند، آنگاه می دانيم که خدای بنی اسرائيل آن بالی هولناک را                      
 » .اگر نه، معلوم می شود که آن بالها، اّتفاقی بوده و دست خدا در آنها دخالتی نداشته است. است
دو گاو شيری را گرفته به گاری بستند و گوساله هايشان را در طويله از آنها                  .  پس آنها همين طور عمل کردند      ١٠

تند و همچنين صندوقچه ای را که در آن مجسمه های طاليی             صندوق پيمان خداوند را بر گاری گذاش        ١١.  جدا نمودند 
آنگاه گاوها بدون اينکه منحرف شوند مستقيم به طرف بيت شمش                  ١٢.  دمل و موشها بود، در پهلويش قرار دادند            

 . رهبران فلسطينيان تا سرحد بيت شمش به دنبال آنها رفتند. حرکت کردند
وقتی که چشمشان بر صندوق افتاد از ديدن         .  م در دشت بودند    در اين وقت مردم بيت شمش مشغول دروی گند           ١٣

گاری در مزرعٔه شخصی به نام يوشع که از ساکنان بيت شمش بود داخل شد و در آنجا                   ١٤.  آن بسيار خوشحال شدند   
مردم چوب گاری را شکستند و با آن آتش روشن کردند و گاوها را به عنوان . در کنار يک سنگ بزرگ توّقف کرد  

چند نفر از طايفٔه الوی آمدند و صندوق پيمان خداوند و صندوق حاوی                                  ١٥.  ی سوختنی قربانی کردند        قربان
مردم بيت شمش در همان روز           .  مجسمه های طاليی دمل و موشها را گرفته بر آن سنگ بزرگ قرار دادند                               

طين پس از آنکه آن         حاکمان فلس  ١٦.  قربانی های سوختنی و قربانی های ديگر هم به حضور خداوند تقديم کردند                    
 . مراسم را ديدند، همان روز به عقرون برگشتند

آن پنج مجسمٔه طاليی دمل که فلسطينيان به عنوان قربانی گناه به پيشگاه خداوند فرستادند از طرف پنج حاکم                        ١٧
 و مجسمه های طاليی موش از طرف پنج شهر مستحکم١٨. شهرهای مهم اشدود، غزه، اشقلون، جت و عقرون بودند  

سنگ بزرگی که باالی آن صندوق پيمان       .  دهاتی که به وسيلٔه پنج حاکم فلسطينيان اداره می شدند، فرستاده شده بودند           
 . خداوند را قرار دادند، تا به امروز در مزرعٔه يوشع باقی است

مردم .  اه کردند اّما خداوند هفتاد نفر از مردم بيت شمش را کشت، زيرا آنها به داخل صندوق پيمان خداوند نگ                      ١٩
 . به خاطر اينکه خداوند آن هفتاد نفر را هالک کرد، ماتم گرفتند

  صندوق پيمان در قريت يعاريم
کيست که بتواند به حضور خداوند خدای مقّدس، بايستد؟ اين صندوق را از اينجا به                     «:  مردم بيت شمش گفتند    ٢٠

فلسطينيان صندوق پيمان    «:  دم قريت يعاريم فرستادند    پس آنها قاصدانی را با اين پيغام پيش مر             ٢١»  کجا بفرستيم؟ 
 » .بياييد و آن را نزد خود ببريد. خداوند را بازگردانيده اند

٧  
چند نفر از قريت يعاريم آمدند و صندوق پيمان خداوند را گرفته به خانٔه ابيناداب که بر روی تّپه ای قرار داشت                        ١

 . اشتندبردند و پسرش العازار را به نگهبانی آن گم
در طول آن مّدت، تمام مردم اسرائيل به درگاه خداوند ناله و              .  صندوق پيمان مّدت بيست سال در آنجا باقی ماند          ٢

 . زاری می کردند

  سموئيل داور اسرائيل
اگر واقعًا می خواهيد از صميم دل به سوی خدا برگرديد، پس خدايان بيگانه   «:  آنگاه سموئيل به قوم اسرائيل گفت     ٣

آنگاه او شما را    .  تصميم بگيريد که فقط از خداوند پيروی نماييد و فقط بندٔه او باشيد              .   عشتاروت را ترک کنيد    و بت 
قوم اسرائيل قبول کردند و ُبتهای بعل و عشتارت را از بين بردند و فقط به                       ٤»  .از دست فلسطينيان نجات می دهد      

 . پرستش خداوند پرداختند

  شکسِت فلسطينيان در مصفه
٦»  .همٔه قوم اسرائيل را در مصفه جمع کنيد و من به حضور خداوند، برای شما دعا می کنم                 «:  عد سموئيل گفت  ب٥

از چاه آب کشيدند و به حضور خداوند ريختند و در آن روز همه روزه گرفتند             .  پس آنها همگی در مصفه جمع شدند      
 . به رهبری بنی اسرائيل تعيين گرديددر اين روز، سموئيل » .ما نزد خداوند گناهکار هستيم«: و گفتند

وقتی فلسطينيان شنيدند که قوم اسرائيل در مصفه جمع شده اند، رهبران فلسطينيان سپاه خود را برای حمله عليه                    ٧
پس از سموئيل خواهش      ٨.  چون قوم اسرائيل شنيدند که فلسطينيان آمادٔه حمله شده اند، ترسيدند               .  اسرائيل فرستادند 

سموئيل يک بّرٔه    ٩»  .ه حضور خداوند خدای ما دعا کن که ما را از دست فلسطينيان نجات بدهد                         ب«:  کرده گفتند 
بعد از طرف مردم اسرائيل به      .  شيرخواره را گرفته به عنوان قربانی سوختنی و کامل به حضور خداوند تقديم کرد               

ئيل مشغول اجرای مراسم قربانی      در هنگامی که سمو   ١٠.  درگاه خداوند دعا کرد و خداوند دعای او را قبول فرمود             
سوختنی بود، فلسطينيان برای حمله به اسرائيل نزديکتر می شدند، اّما خداوند با صدای غّرش رعد از آسمان آنها را                    
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لشکر اسرائيل آنها را از مصفه تا بيت کار تعقيب          ١١.  سراسيمه ساخت و در نتيجه قوم اسرائيل آنها را شکست دادند            
 .  نمودندکرده، همه را هالک

» .خداوند تا به حال ما را کمک کرده است         «:  بعد سموئيل سنگی را برداشته بين مصفه و سن قرار داد و گفت              ١٢
به اين ترتيب فلسطينيان شکست خورده، ديگر هرگز پای خود          ١٣.  پس آن سنگ را َاَبن َعَزر يعنی سنگ کمک ناميد         

١٤.  ا زمانی که سموئيل زنده بود، عليه آنها در کار بود                  را در سرزمين اسرائيل نگذاشتند، زيرا دست خداوند ت              

ضمنًا . شهرهای اسرائيلی، از عقرون تا جت که به تصّرف فلسطينيان درآمده بودند، دوباره به دست اسرائيل افتادند                
 . بين اسرائيل و اموريان، صلح برقرار شد

هر سال به بيت ئيل، جلجال و مصفه می رفت          او١٦.  سموئيل تا آخر عمر رهبری قوم اسرائيل را به عهده داشت           ١٥
بعد به خانٔه خود در رامه برمی گشت و به امور قضاوت می پرداخت و در                 ١٧.  و به کارهای مردم رسيدگی می کرد      

 . همان جا قربانگاهی برای خداوند ساخت

٨  
  مردم اسرائيل پادشاه می خواهند

نام پسر اول او يوئيل     ٢.  نوان داور بر اسرائيل تعيين نمود     وقتی سموئيل به سن پيری رسيد، پسران خود را به ع            ١
آنها برای سود شخصی خود کار        .  اّما پسرانش به راه او نرفتند       ٣.  و دومی ابيا بود که در بئرشبع داوری می نموند            

 . کرده، رشوه می گرفتند و عدالت را پايمال می نمودند
خودت پير و سالخورده شده ای و       «:  و به او گفتند   ٥مه رفتند   پس تمام بزرگان قوم يک  جا شده پيش سموئيل به را           ٤

پسرانت هم به راه تو نمی روند، بنابراين ما می خواهيم که مانند اقوام ديگر پادشاهی داشته باشيم تا بر ما حکومت                           
 کرده از او    بسيار دلگير شد، پس به حضور خداوند دعا       »  ما پادشاه می خواهيم،  «سموئيل از اينکه آنها گفتند      ٦»  .کند

آنها می خواهند مرا ترک کنند نه   .  برو، به هرچه می گويند گوش بده     «:  خداوند به سموئيل فرمود   ٧.  راهنمايی خواست 
از همان روزی که آنها را از کشور مصر خارج کردم،              ٨.  تو را، و ميل ندارند که بعد از اين من پادشاه آنها باشم                

پس برو و به هرچه      ٩.  حاال با تو هم همان رفتار را می کنند          .  گر بوده اند هميشه سرکشی کرده اند و پيرو خدايان دي        
می گويند گوش بده، اّما به آنها اخطار کن و آنها را از رفتار و کردار پادشاهی که بر آنها حکومت خواهد کرد،                                  

 » .باخبر ساز
بدانيد که  «١١:  ند، بيان کرد و گفت     سموئيل آنچه را که خداوند فرموده بود، به کسانی که از او پادشاه می خواست                ١٠

پادشاه، پسران شما را به خدمت خواهد گرفت، بعضی را برای اّرابه ها و بعضی را برای اسبها و بعضی را نيز                              
فرماندهان نظامی را به رتبه های مختلف مقّرر می کند تا سپاه او را در                 ١٢.  برای اينکه پيشاپيش اّرابه های او بدوند       

بعضی را مأمور می سازد که زمينهای او را شخم بزنند و محصوالت او را درو کنند و                               .  دجنگ رهبری نماين   
١٤.  دختران شما را برای عطرسازی، آشپزی و نان پزی می برد                ١٣.  تجهيزات نظامی و اّرابه های او را بسازند            

ده يک غّله و    ١٥.  شدبهترين زمينهای زراعتی، باغهای انگور و زيتون شما را گرفته، به خدمتکاران خود می بخ                       
غالمان، کنيزان، بهترين حيوانات گّله و االغهای شما را          ١٦.  انگورتان را گرفته به مأموران و خادمان خود می دهد          

. ده  يک گّلٔه شما را گرفته، خود شما را نيز غالم خود می  سازد             ١٧.  برای کارهای شخصی خود به کار خواهد گرفت       
 برای خود انتخاب کرده   ايد، فرياد خواهيد کرد، اّما خداوند به دادتان نخواهد                     در آن روز از دست پادشاهی که          ١٨

 » .رسيد
چون آرزو داريم که مانند     ٢٠،  ما پادشاه می خواهيم  «:  با وجود همٔه اين داليل باز هم مردم اصرار کردند و گفتند           ١٩

ی سموئيل سخنان آنها را شنيد، همه را به         وقت٢١»  .او بر ما سلطنت کند و در جنگ رهبر ما باشد           .  اقوام ديگر باشيم  
برو و پادشاهی برای آنها      .  هرچه مردم می خواهند بکن   «:  خداوند به سموئيل فرمود   ٢٢.  حضور خداوند عرض کرد   

 . پس سموئيل مردم را به خانه های خود فرستاد» .تعيين نما

٩  
  مالقات سموئيل و شائول

او پسر ابيئيل، ابيئيل پسر صرور، صرور       .   زندگی می کرد به نام قيس     مرد مقتدر و ثروتمندی در طايفٔه بنيامين       ١
قيس پسر جوان و خوش چهره ای داشت به نام شائول که در بين تمام                          ٢.  پسر بکورت و بکورت پسر افيح بود           

 . او يک سر و گردن از ديگران بلندتر بود. اسرائيل جوان خوش اندامی مانند او پيدا نمی شد



 اول سموئيل
 

برخيز و يکی از خادمان را با خود        «:  قيس به پسر خود، شائول گفت     .  يس، پدر شائول ُگم شدند    روزی االغهای ق  ٣
. آنها از کوهستان های افرايم گذشته تا سرزمين شليشه رفتند اّما االغها را نيافتند                ٤»  .گرفته، برای يافتن االغها برو     

مين بنيامين را جستجو نمودند، باز هم االغها را          بعد سراسر سرز  .  از آنجا به شعليم رفتند ولی اثری از االغها نبود           
ممکن است حاال پدرم     .  بيا برگرديم «:  وقتی به سرزمين صوف رسيدند، شائول به خادم همراه خود گفت               ٥.  نيافتند

 » .االغها را فراموش کرده و نگران ما شود
ندگی می کند و همٔه مردم به او       در اين شهر، يک مرد خدا ز      .  چيزی به يادم آمد   «:  اّما خادمش در جواب او گفت     ٦

 » .بيا پيش او برويم، شايد بتواند ما را راهنمايی کند. او هر چيزی که بگويد، حقيقت پيدا می کند. احترام می گذارند
نانی را هم که داشتيم تمام شده است و         .  ولی ما چيزی نداريم که به عنوان هديه برايش ببريم          «:  شائول جواب داد  ٧

 » پس چه ببريم؟. م نداريم که به آن مرد خدا بدهيمهدئه ديگری ه
 » .من يک تّکٔه کوچک نقره دارم، آن را به مرد خدا می دهيم تا ما را راهنمايی کند«: خادم گفت٨
آنها در راِه تّپه ای    .  پس آنها به شهر پيش آن مرد خدا رفتند         »  .بسيار خوب، برويم  «:  شائول قبول کرد و گفت     ١٢-٩

آيا «:  از آن دخترها پرسيدند   .  می رفت با چند دختر جوان برخوردند که برای کشيدن آب می رفتند             که به طرف شهر   
» .بيا نزد يک رائی برويم     «:  در آن زمان وقتی کسی حاجتی  داشت، می گفت          »  در اين شهر، شخص رائی هست؟       

بلی، او اکنون درست     «:  ادنددخترها جواب د  ١٣.  چون به کسانی که امروز نبی می گويند در آن زمان رائی می گفتند             
او امروز به شهر آمده است، زيرا   .  اگر عجله کنيد، پيش از آن که به شهر برسد، او را خواهيد ديد             .  سر راه شماست  

مردمی که به آنجا دعوت شده اند، تا رائی          .  مردم برای گذراندن قربانی به قربانگاهی که روی تّپه می باشد، آمده اند             
اگر شما همين حاال برويد، قبل از آنکه او روی تّپه برود، او را               .  نخواند، دست به غذا نمی زنند    نيايد و دعای برکت     
 . پس آنها به شهر رفتند و ديدند که سموئيل در راه خود به سوی تّپه، به طرف آنها می آيد١٤» .مالقات خواهيد نمود

 در همين ساعت مردی را از سرزمين              فردا«١٦:  يک روز پيش از آمدن شائول، خداوند به سموئيل فرمود                ١٥
تا قوم مرا از    !  تو او را مسح کرده به عنوان فرمانروای قوم من، اسرائيل انتخاب می کن              .  بنيامين پيش تو می فرستم   

 » .من بر آنها رحم کرده ام، زيرا نالٔه آنها به گوش من رسيده است. دست فلسطينيان نجات بدهد
اين شخص همان کسی است که من درباره اش به تو            «:  اوند به سموئيل فرمود    وقتی سموئيل شائول را ديد، خد      ١٧
لحظه ای بعد شائول در پيش دروازٔه شهر به سموئيل            ١٨»  .او کسی است که بر قوم من حکومت خواهد کرد             !  گفتم

 » .لطفًا خانٔه رائی را به ما نشان بده«: برخورد و گفت
حاال پيش از من به باالی تّپه برو، زيرا امروز با من غذا                   .  تممن خودم همان رائی هس      «:  سموئيل جواب داد   ١٩

٢٠.  فردا صبح هرچه که می خواهی بدانی برايت می گويم و بعد می توانی به هر جايی می خواهی، بروی                .  می خوری

دم اسرائيل بر   ولی اميد مر  .  اّما در بارٔه االغها که سه روز پيش ُگم شده بودند، نگران نباش، چونکه آنها پيدا شده اند                  
 » .تو و خانوادٔه پدرت می باشد

من از طايفٔه بنيامين هستم که کوچکترين طايفه هاست و خانوادٔه من هم کوچکترين                              «:  شائول جواب داد     ٢١
 » چرا اين سخنان را به من می گويی؟. خانواده های طايفٔه بنيامين می باشد

ه در آن در حدود سی نفر مهمان حضور داشتند برد و                آنگاه سموئيل، شائول و خادمش را در سالن بزرگی ک            ٢٢
آن تّکٔه گوشت را که به تو دادم و گفتم که آن را پيش خود                     «:  بعد سموئيل به آشپز گفت     ٢٣.  در صدر مجلس نشاند    

اين را مخصوصًا برای تو نگه         «:  سموئيل گفت .  آشپز گوشت را آورد و پيش شائول گذاشت            ٢٤»  .نگه دار، بياور 
 » !حاال بفرما، نوش جان کن. تا در وقت معّينش آن را بخوری داشته بودم 

وقتی آنها از تّپه پايين آمدند و به شهر رفتند، بستری               ٢٥.  به اين ترتيب شائول در آن روز با سموئيل غذا خورد              
 . او دراز کشيد و به خواب رفت. برای شائول بر پشت بام خانه آماده بود

» .برخيز، وقت آن است که بروی       «:   که در پشت بام بود صدا زد و گفت             صبح روز بعد سموئيل، شائول را       ٢٦
به «:  وقتی آنها به خارج شهر رسيدند، سموئيل به شائول گفت              ٢٧.  پس شائول برخاست و با سموئيل بيرون رفت           

تو خادمت بگو که جلوتر از ما برود و تو کمی صبر کن، زيرا می خواهم پيغامی را که از جانب خداوند دارم، به                              
 » .بگويم

١٠  
  مسح نمودن شائول به فرمانروايی توسط سموئيل

خداوند تو را   «:  بعد او را بوسيد و گفت     .  آنگاه سموئيل يک ظرف روغن زيتون را گرفته، بر سر شائول ريخت            ١
 تو بر قوم او فرمانروايی خواهی کرد و آنها را از دست تمام                  .  انتخاب فرموده است که فرمانروای اسرائيل باشی         
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وقتی از  ٢.  دشمنانشان خواهی رهانيد و اين نشانٔه آن است که خداوند تو را برگزيده است تا بر قوم او سلطنت کنی                        
. من جدا می شوی، دو نفر را در کنار قبر راحيل در شهر صلصح که در سرزمين بنيامين واقع است، خواهی ديد                           

حاال پدرت در فکر االغها نيست بلکه          .  ، پيدا شده اند   آنها به تو خبر می دهند که االغهايی را که جستجو می کردی                
باز وقتی جلوتر بروی به درخت بلوط تابور                ٣.  به خاطر تو نگران است و می گويد، پسرم را چطور پيدا کنم                      

يکی از آنها سه ُبزغاله، ديگری      .  در آنجا سه مرد را می بينی که برای پرستش خداوند به بيت ئيل می روند             .  می رسی
آنها با تو احوالپرسی می کنند و به تو دو قرص نان می دهند       ٤.   نان و سومی يک مشک شراب با خود دارد         سه قرص 

همين .  بعد به کوه خدا در جبعه می رسی که در آنجا سربازان فلسطينيان نگهبانی می دهند              ٥.  که تو بايد آن را بپذيری     
از کوه پايين می آيند و در حال نواختن چنگ و دف و              که به شهر وارد می شوی با چند نفر از انبيا برمی خوری که               

سپس روح خداوند بر تو قرار می گيرد و تو هم با آنها می خوانی و به شخص                 ٦.  نی و بربط، می رقصند و می خوانند     
تو قبل از   ٨.  از آن به بعد هر تصميمی که می گيری انجام بده، زيرا خداوند با تو خواهد بود                ٧.  ديگری تبديل می شوی  

من به جلجال برو، در آنجا من در وقت ادای مراسم قربانی سوختنی و ذبح کردن قربانی  های سالمتی با تو خواهم                          
 » .هفت روز منتظر من باش تا بيايم و به تو بگويم که چه کارهايی بايد بکنی. بود
اد و همٔه چيزهايی را      وقتی شائول با سموئيل خداحافظی کرد و می خواست برود، خدا شخصّيت تازه ای به او د                  ٩

وقتی شائول و نوکرش به کوه خدا رسيدند گروهی از انبيا را ديدند که به             ١٠.  که سموئيل گفته بود، به حقيقت پيوستند      
کسانی که قبًال او را می شناختند،        ١١.  آنگاه روح خدا بر شائول قرار گرفت و با آنها می خواند                 .  طرف آنها می آيند   

يک  نفر از   ١٢»  پسر قيس را چه شده است؟ آيا شائول هم نبی شده است؟                «:   می خواند، گفتند   وقتی ديدند که با انبيا      
شائول هم از   «:  از همان زمان اين َمَثل ِورد زبان مردم شد که می گويند             »  پدرشان کيست؟ «:  حاضرين اضافه کرد  

 . وقتی شائول نبّوت را تمام کرد، به منزل خود رفت١٣» .جملٔه انبياست
 » کجا رفته بوديد؟«: ائول از آنها پرسيدعموی ش١٤

 » .چون آنها را نيافتيم، پيش سموئيل رفتيم. برای يافتن االغها رفته بوديم«: شائول جواب داد
 » .به من بگو که او چه گفت«: عمويش گفت١٥
 . ی خود نگفتاّما دربارٔه پادشاهی چيزی به عمو» .او به ما گفت که االغها پيدا شده اند«: شائول جواب داد١٦

  شائول پادشاه اسرائيل می شود
خداوند «:  و اين پيام خداوند را به آنها داد          ١٨  سموئيل قوم اسرائيل را برای يک اجتماع در مصفه دعوت کرد              ١٧

من قوم اسرائيل را از مصر بيرون آوردم و شما را از دست مردم مصر و ممالکی                  :  خدای اسرائيل چنين می فرمايد   
اّما امروز شما خدای خود را که شما را از بالها و مصائب رهايی بخشيد،                ١٩.  می کردند، نجات دادم    که بر شما ظلم   

بسيار خوب، اکنون به ترتيب طايفٔه و خاندان به          .  حاال از من می خواهيد که پادشاهی برايتان انتخاب کنم         .  رد کرديد 
 » .حضور خداوند حاضر شويد

 را به حضور خداوند جمع کرد و از بين آنها طايفٔه بنيامين به حکم قرعه                    پس سموئيل همٔه طايفه های اسرائيل     ٢٠
. سپس همٔه خانواده های طايفٔه بنيامين را به حضور خداوند آورد و قرعه به نام خانوادٔه مطری درآمد                 ٢١.  انتخاب شد 

اّما وقتی رفتند که    .  يدسپس هريک از افراد خانوادٔه مطری حاضر شدند و از بين آنها شائول، پسر قيس انتخاب گرد                 
 » او کجاست؟ آيا او اينجا در بين ماست؟«: پس از خداوند پرسيدند٢٢. او را بياورند او را نيافتند

 » .بلی، او خود را در بين اسبابها پنهان کرده است«: خداوند جواب داد
سموئيل به  ٢٤.  ان بلندتر بود   وقتی در بين مردم ايستاد، يک سر و گردن از ديگر               .  آنگاه رفتند و او را آوردند       ٢٣

در تمام قوم   .  اين شخص همان کسی است که خداوند او را به عنوان پادشاه شما انتخاب فرموده است                   «:  مردم گفت 
 » .اسرائيل مثل او پيدا نمی شود

 » !زنده باد پادشاه«: آنگاه همگی با يک صدا گفتند
اد و همه را در کتابی نوشت و به حضور خداوند                بعد سموئيل حقوق و وظايف پادشاه را برای مردم شرح د               ٢٥

شائول هم به خانٔه خود در جبعه برگشت و مردان نيرومند هم             ٢٦.  سپس مردم را به خانه های خود فرستاد      .  تقديم کرد 
اّما بعضی از اشخاص پستی که در آنجا حاضر               ٢٧.  که خدا دل آنها را برانگيخته بود شائول را همراهی کردند                  

پس او را مسخره کردند و هديه  ای برايش نياوردند،          »  اين شخص چطور می تواند ما را نجات بدهد؟        «:  بودند، گفتند 
 . ولی او حرفی نزد

١١  
  شائول عمونيان را شکست می دهد
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مردم .  در اين وقت ناحاش عمونی با ارتش خود به منظور حمله به اسرائيل در مقابل يابيش جلعاد اردو زدند                           ١
 » .با ما پيمان ببند و ما تحت فرمان تو خواهيم بود«: يشنهاد صلح کرده گفتندآنجا به ناحاش پ

بسيار خوب، به يک شرط با شما پيمان می بندم که من چشم راست هر کدام از شما را از کاسه                          «:  ناحاش گفت ٢
 » !بيرون آورم تا همٔه اسرائيل سرافکنده شوند

هلت بده تا قاصدانی را برای کمک به سراسر کشور اسرائيل                  به ما يک هفته م       «:  رهبران يابيش به او گفتند       ٣
 » .اگر کسی برای نجات ما نيامد، آنگاه ما به تو تسليم می شويم. بفرستيم

وقتی قاصدان به جبعه که مسکن شائول بود، آمدند و به مردم از وضع بد خود خبر دادند، همگی با آواز بلند                                ٤
 ؟ چرا همه   چه شده است  «:  پس پرسيد .  وهای خود از مزرعه به شهر می آمد       در اين وقت شائول با گا      ٥.  گريه کردند 

وقتی شائول آن سخنان را شنيد،       ٦.  آنها او را از خبری که قاصدان يابيش آورده بودند آگاه ساختند               »  گريه می کنند؟ 
که کرد و به      آنگاه يک جفت گاو را گرفته آنها را تکه ت              ٧.  روح خداوند بر او قرار گرفت و بشّدت خشمگين شد                

هرکسی که نيايد و به دنبال شائول و              «:  قاصدان داد تا به سراسر کشور اسرائيل تقسيم کنند و به مردم بگويند                       
 » .سموئيل نرود، گاوهايش به چنين سرنوشتی دچار می شوند

ی جنگ  بنابراين همه با هم برا      .  مردم همه از شنيدن اين خبر به وحشت افتادند و ترس خدا همه را فرا گرفت                       
وقتی در بازق آنها را شمردند، تعدادشان سيصد هزار نفر از اسرائيل به اضافٔه سی هزار نفر از يهودا             ٨.  آماده شدند 

چون قاصدان به يابيش آمدند     »  .فردا پيش از ظهر نجات می يابند     «:  بعد قاصدان را دوباره با اين پيغام فرستاد        ٩.  بود
ما فردا خود را      «:  پس مردم يابيش به ناحاش گفتند        ١٠.  ی خوشحال شدند   و پيغام شائول را به مردم رساندند همگ            

 » .تسليم می کنيم و آن وقت هرچه دلتان بخواهد با ما بکنيد
روز ديگر شائول آمد و مردم را به سه دسته تقسيم کرد و هنگام صبح يک حملٔه ناگهانی را بر عمونيان شروع       ١١

سانی که باقی ماندند طوری پراکنده شدند که حّتی دو نفرشان هم در يک  جا               ک.  نموده، تا ظهر به کشتار آنها پرداخت       
 . با هم ديده نمی شدند

 کجا هستند آن کسانی که می گفتند شائول نبايد پادشاه ما باشد؟ آنها را بياوريد تا                      «:  بعد مردم به سموئيل گفتند      ١٢
 » .سرهايشان را از تن جدا کنيم

» .نفر هم نبايد در اين روز کشته شود، زيرا خداوند امروز اسرائيل را نجات داد                     حّتی يک «:  اّما شائول گفت  ١٣
پس همٔه مردم به     ١٥»  .بياييد به جلجال برويم و سلطنت را سر از نو برقرار کنيم                  «:  بعد سموئيل به مردم گفت      ١٤

انی سالمتی تقديم نمودند    در آنجا شائول را در حضور خداوند، پادشاه خود ساختند و برای خداوند قرب              .  جلجال رفتند 
 . و شائول و همٔه مردم اسرائيل با هم جشن گرفتند

١٢  
  آخرين سخنرانی سموئيل

٢.  خواهشی که از من کرده بوديد، بجا آوردم و پادشاهی برايتان منصوب کردم              «:  سموئيل به قوم اسرائيل گفت    ١

من از دوران   .  ست، پسران من نزد شما هستند       اّما من پير شده و موهايم سفيد گشته ا           .  اکنون پادشاه رهبر شماست    
اکنون از شما می خواهم که در حضور خداوند و پادشاه برگزيدٔه او حقيقت را بگوييد               ٣.  جوانی شما را خدمت کرده ام    

که آيا من گاو يا االغ کسی را به زور گرفته ام؟ آيا بر کسی ظلم کرده ام يا به کسی آزار رسانده ام؟ اگر از کسی                                     
 » .گرفته ام تا چشمان خود را ببندم، بگوييد تا آن را جبران کنمرشوه 

 » .نه، تو به کسی ظلم نکرده ای، و به کسی هم آزار نرسانده ای و از کسی رشوه نگرفته ای«: آنها گفتند٤
 » .پس خدا و پادشاه برگزيدٔه او شاهد من هستند که من در پيش شما گناهی ندارم«: سموئيل گفت٥

 » .بلی، درست است«: دادند آنها جواب
اکنون ٧.  خداوند بود که موسی و هارون را مأمور ساخت و اجداد شما را از مصر بيرون آورد                   «:  سموئيل گفت ٦

وقتی ٨.  بايستيد تا در پيشگاه خداوند شما را مّتهم نمايم که خداوند چه کارهايی در حق شما و نياکانتان کرده است                            
. دم آنجا شروع به آزار آنها کردند، آنها به حضور خداوند گريه و زاری نمودند                    بنی اسرائيل در مصر بودند و مر       

ولی ٩.  پس خداوند موسی و هارون را فرستاد و آنها نياکان شما را از مصر خارج نموده و به اين سرزمين آوردند                        
عنی سيسرا، فرماندٔه   پس خداوند، آنها را به دست دشمنانشان، ي          .  آنها بزودی خداوند خدای خود را فراموش کردند          

آنها باز پيش خداوند ناله و زاری          ١٠.  سپاه يابين، پادشاه کشور حاصور، فلسطينيان و پادشاه موآب مغلوب ساخت               
ما گناهکار هستيم، زيرا خداوند را فراموش کرديم و در عوض ُبتهای بعل و عشتاروت را                                    :  کردند و گفتند    

پس خداوند جدعون ١١.  نجات بده و ما تنها تو را پرستش خواهيم کرد         حاال ما را ببخش و از دست دشمنان       .  پرستيديم
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و باراق، يفتاح و سرانجام مرا فرستاد و شما را از دست دشمنانی که در اطرافتان بودند، رهايی بخشيد و باز به                               
دارد به شما    اّما وقتی ديديد که ناحاش، پادشاه عمونيان قصد               ١٢.  شما فرصت داد تا زندگی آسوده ای داشته باشيد            

 . حمله کند، خدای خود را رد کرديد و از من خواستيد که پادشاهی برای شما تعيين کنم تا بر شما حکومت کند
اينک اين پادشاهی که انتخاب کرده   ايد؛ از خداوند خواستيد و او يک پادشاه برای شما تعيين نمود تا بر شما                           «١٣

و اطاعت نموده، او را خدمت نماييد و دستورات او را بجا آوريد و                   پس اگر از خدا بترسيد و از ا         ١٤.  حکومت کند 
اگر شما و پادشاهی که بر شما حکومت می کند از فرمان خداوند خدای خود پيروی کنيد، همه چيز برای شما نيکو                          

پادشاه شما  اّما اگر به سخنان خداوند گوش ندهيد و از اوامر او سرپيچی کنيد، آن وقت او عليه شما و                      ١٥.  خواهد شد 
شما می دانيد که در اين فصل سال که وقت             ١٧.  اينک توّجه نماييد و کارهای عظيم خداوند را ببينيد            ١٦.  خواهد بود 

اّما من به درگاه خداوند دعا می کنم تا رعد و برق و باران از آسمان بفرستد تا                            .  درو گندم است، باران نمی بارد      
 » .ما تعيين شود، چه گناه بزرگی در برابر خداوند مرتکب شديدبدانيد که وقتی خواستيد پادشاهی برای ش

آنگاه سموئيل به حضور خداوند دعا کرد و خداوند در همان روز رعد و برق و باران را فرستاد و ترس                                     ١٨
از حضور خداوند خدای خود تمّنا کن که         «:  قوم اسرائيل به سموئيل گفتند     ١٩.  خداوند و سموئيل همگی را فراگرفت      

 » .ا هالک نسازد؛ زيرا به خاطر اينکه برای خود پادشاه خواستيم، به گناهان خود افزوديمما ر
نترسيد، می دانم که شما گناهکار هستيد، اّما سعی کنيد که از اين به بعد از احکام خداوند   «:  سموئيل به آنها گفت   ٢٠

وده نرويد زيرا آنها فايده ای ندارند و             به دنبال چيزهای بيه      ٢١.  پيروی کنيد و از دل و جان او را خدمت نماييد                    
او با ميل خود شما     .  خداوند به خاطر نام با عظمت خود، قوم خود را ترک نمی کند            ٢٢.  نمی توانند شما را نجات بدهند    

من هم خدا نکند که در مقابل خداوند مرتکب گناهی بشوم و دست از دعا کردن برای                    ٢٣.  را قوم خاص خود ساخت    
فقط از خداوند بترسيد و با ايمان کامل و با              ٢٤.  من راه راست و نيک را به شما نشان خواهم داد               شما بکشم، بلکه     

اّما اگر باز هم از       ٢٥.  تمام وجود از او اطاعت کنيد و کارهای عظيمی را که برای شما کرده است، از ياد نبريد                           
 » .کارهای بد دست نکشيد، هم شما و هم پادشاه شما هالک خواهيد شد

١٣  
  جنگ با فلسطينيان

او سه هزار نفر از مردان          ٢.  شائول سی ساله بود که پادشاه شد و مّدت چهل سال بر اسرائيل سلطنت نمود                          ١
اسرائيلی را انتخاب کرد که دو هزار نفر از آنها را با خود به مخماس و کوهستان بيت ئيل برد و هزار نفر را هم                                

 . تاد و بقّيه را به خانه هايشان فرستادهمراه پسرش يوناتان به جبعٔه بنيامين فرس
اين خبر بزودی به گوش فلسطينيان         .  يوناتان به اردوگاه فلسطينيان در جبعه حمله نموده، آنها را شکست داد                   ٣

چون ٤.  رسيد و شائول دستور داد که خبر جنگ را در همه جا با صدای شيپور اعالم کنند تا تمام عبرانيان بشنوند                          
الع يافتند که شائول به اردوگاه فلسطينيان حمله کرده و فلسطينيان از بنی اسرائيل متنّفر شده اند،                      مردم اسرائيل اطّ   

 . پس تمام قوم در جلجال به حالت آماده باش درآمدند
فلسطينيان سی هزار ارابٔه جنگی، شش هزار سرباز سواره و تعداد بی شماری همچون ريگ دريا، سرباز پياده                    ٥

بنی اسرائيل از ديدن آن سپاه عظيم       ٦.  ئيل آماده کرده در مخماس، در شرق بيت آون، اردو زدند            برای جنگ با اسرا   
٧.  روحئه خود را از دست دادند و خود را در غار ها و سوراخها يا بين صخره ها، قبرها و يا چاهها پنهان کردند                              

  .بعضی از آنها هم از رود اردن گذشته به سرزمين جاد و جلعاد پناه بردند
سموئيل قبًال به شائول گفته بود که        ٨.  در اين وقت شائول در جلعاد بود و همراهانش از عاقبت جنگ می ترسيدند               

پس ٩.  چون آمدن او طول کشيد، سربازان کم کم از اطراف او پراکنده می شدند           .  برای آمدن او يک هفته انتظار بکشد      
. او مراسم قربانی سوختنی را انجام داد        »  .من بياوريد   قربانی های سوختنی و سالمتی را به حضور        «:  شائول گفت 

اين چه کاری بود    «:  سموئيل پرسيد ١١.  در پايان مراسم قربانی، سموئيل از راه رسيد و شائول به استقبال او رفت               ١٠
 » که تو کردی؟

فلسطينيان هم    تو در وقت معّين نيامدی و مردم هم از اطراف من پراکنده می شدند، به عالوه                 «:  شائول جواب داد  
پس با خود گفتم فلسطينيان بزودی در جلجال به ما حمله می کنند، از طرفی                              ١٢.  در مخماس آمادٔه حمله بودند         

 » .رضامندی خداوند را هم کسب نکرده ام، پس مجبور شدم مراسم قربانی سوختنی را خودم انجام دهم
اگر تو فرمان    .   خدای خود را بجا نياوردی         تو کار احمقانه ای کردی چونکه دستور خداوند           «:  سموئيل گفت ١٣

اّما چون تو از فرمان او      ١٤.  خداوند خدای خود را انجام می دادی، سلطنت تو و نسل تو برای هميشه برقرار می ماند                
خداوند شخص دلخواه خود را يافته، او را به سلطنت بر قوم خود                     .  اطاعت نکردی، سلطنت تو برقرار نمی ماند        
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 » .خواهد گماشت
آنگاه سموئيل جلجال را ترک نموده، به راه خود رفت و بقّئه سربازان به دنبال شائول به جبعه، در سرزمين                           ١٥

شائول و پسرش،    ١٦.  وقتی شائول سربازان خود را شمرد، ديد که تنها ششصد نفر باقيمانده بودند                     .  بنيامين رفتند 
سپاه فلسطينيان به سه    ١٧.  لسطينيان در مخماس اردو زدند     يوناتان و سربازان ايشان در جبعٔه بنيامين اردو زدند و ف             

دستٔه دوم به سوی بيت حورون و           ١٨يک دسته از راه ُعفره به سرزمين شوعال حرکت کرد،                  .  دسته تقسيم شدند   
 . دستٔه سوم به طرف سرحدی که مشرف به دّرٔه صبوعيم در نزديکی بيابان است به راه افتاد

ر کشور اسرائيل يافت نمی شد، زيرا فلسطينيان به عبرانيان اجازه نمی دادند که                  در آن روزها هيچ آهنگری د        ١٩
پس هرگاه مردم اسرائيل می خواستند بيل، گاوآهن، تبر و يا داس خود را تيز کنند، بايستی                 ٢٠.  شمشير و نيزه بسازند   

و داس و تبر و سوهان            دستمزد تيز کردن بيل و گاوآهن هشت تّکٔه نقره                     ٢١.  پيش آهنگران فلسطينی می رفتند      
 . در روز جنگ، به غيراز شائول و يوناتان هيچ يک از سربازان، شمشير يا نيزه ای نداشتند٢٢. چهارتّکٔه نقره بود

 . فلسطينی ها تعدادی از سپاهيان خود را فرستادند تا از گذرگاه مخماس دفاع کنند٢٣

١٤  
  حملٔه يوناتان بر فلسطينيان

بيا تا به اردوگاه فلسطينيان که در آن طرف             «:  انی که اسلحه او را حمل می کرد گفت          يک روز يوناتان به جو      ١
شائول با ششصد نفر از سربازان خود در نزديکی جبعه در             ٢.  او اين امر را به پدر خود اّطالع نداد          »  .است برويم 

اخيا برادر ايخابود،   (.  در بين مردان او اخيای کاهن حضور داشت          ٣.  مغرون، زير يک درخت انار اردو زده بود          
مردم .  او جامٔه مخصوص کاهنان را دربر داشت             .  وی کاهن خداوند در شيلوه بود           )  پسر فينحاس و نؤه عيلی        

 . نمی دانستند که يوناتان آنجا را ترک کرده است
 تيز به يوناتان برای اينکه به استحکامات نظامی فلسطينيان برسد می بايست از گذرگاه باريکی که بين دو صخرهٔ     ٤

يکی از آن دو صخره به طرف شمال، مقابل مخماس و ديگری به طرف                      ٥.  نامهای بوصيص و ِسنَّه بود، بگذرد        
 . جنوب مقابل جبعه قرار داشت

اميد است که خداوند به ما کمک          .  بيا تا به اردوگاه فلسطينيان کافر برويم         «:  يوناتان به جوان همراه خود گفت       ٦
 » .کم باشد، چه زياد، در برابر قدرت خداوند ناچيز است بکند، زيرا تعداد دشمن چه

 » .هرچه صالح می دانی بکن، من با نظر تو موافقم«: جوان همراهش گفت٧
حرکت نکنيد تا ما پيش شما       ':  اگر گفتند ٩.  ما خود را به آنها نشان می دهيم       .  پس بيا به آنجا برويم    «:  يوناتان گفت ٨

اّما اگر گفتند که پيش آنها برويم، در آن صورت می رويم، ١٠.  و پيش آنها نمی رويم   ما در جای خود می ايستيم    '  بياييم،
پس آنها خود را به سپاهيان فلسطينيان نشان        ١١»  .زيرا اين نشانٔه آن است که خداوند آنها را به دست ما تسليم می کند              

آنها ١٢»  . پنهان شده بودند، بيرون آمده اند       عبرانيان را ببينيد که از غارهايی که در آنها            «:  دادند و فلسطينيان گفتند    
 » .اينجا بياييد تا چيزی را به شما نشان بدهيم«: يوناتان و جوان همراهش را صدا کرده گفتند

يوناتان به  ١٣»  .پشت سر من بيا، خداوند آنها را به دست ما تسليم می کند                   «:  يوناتان به جوان همراه خود گفت         
يوناتان آنها  .  اهش پشت سرش می آمد، پيش آنها باال رفت و به فلسطينيان حمله کرد               حالت سينه خيز درحالی که همر   

در همان حملٔه اول، يوناتان و        ١٤.  را به زمين می انداخت و جوان همراهش که پشت سرش بود، آنها را می کشت                    
 اردوگاه و چه در     تمام فلسطينيان چه در   ١٥.  همراهش در حدود بيست نفر آنها را در يک جريب زمين هالک کردند              

در آن هنگام زلزلٔه شديدی رخ داد و آنها را زيادتر به وحشت                    .  بيرون و حّتی سربازان از ترس به لرزه افتادند             
 . انداخت

  شکست فلسطينيان
آنگاه شائول  ١٧.  نگهبانان شائول در جبعٔه بنيامين ديدند که سپاه عظيم فلسطينيان سراسيمه به هر طرف می دوند                ١٦

وقتی جستجو کردند ديدند که يوناتان و کسی که اسلحٔه او            »  .ببينيد چه کسانی غايب هستند     «:  ان خود گفت  به همراه 
چونکه .  پس شائول به اخيا گفت که صندوق پيمان خداوند را پيش او بياورد                       ١٨.  را حمل می کرد حاضر نبودند        

کاهن حرف می زد، شورش در اردوی        هنگامی که شائول با      ١٩.  صندوق خداوند در آن وقت پيش قوم اسرائيل بود           
پس شائول و همراهانش همگی برای جنگ رفتند و           ٢٠»  !صبر کن «:  فلسطينيان شديدتر شد و شائول به کاهن گفت        

آن عّده از عبرانيانی که قبًال در         ٢١.  ديدند که فلسطينيان بضد يکديگر شمشير کشيده، خودشان يکديگر را می کشند              
فداری از مردم اسرائيل که با شائول و يوناتان بودند عليه فلسطينيان داخل جنگ                       اردوی فلسطينيان بودند به طر       
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همچنين اسرائيليانی که در کوهستان افرايم خود را پنهان کرده بودند وقتی خبر فرار فلسطينيان را شنيدند                      ٢٢.  شدند
 . د بيت آون هم گذشتخداوند در آن روز قوم اسرائيل را پيروز ساخت و جنگ از حدو٢٣. به جنگ دشمن رفتند

  سوگند عجوالنٔه شائول
تا من انتقام خود را از دشمنان         «:  اسرائيلی ها در آن روز از گرسنگی ناتوان شده بودند زيرا شائول گفته بود                 ٢٤

بنابراين آن روز هيچ کسی غذا     »  !نگيرم، نبايد کسی دست به غذا بزند و اگر کسی اين کار را بکند، لعنت بر او باد                    
و در همه جای جنگل عسل به       ٢٦مردم به جنگلی رسيدند و ديدند که عسل بروی زمين جاری است                 ٢٥.   بود نخورده

اّما يوناتان چون از      ٢٧.  فراوانی پيدا می شد، ولی از ترس سوگندی که شائول خورده بود، کسی به آن دست نزد                          
 عسل کرده آن را خورد و حالش          فرمان پدر خود بی اّطالع بود، نوک عصايی را که در دست داشت داخل کندوی                  

لعنت بر  ':  ما همگی از گرسنگی بی حال هستيم، چون پدرت گفته است           «:  يکی از حاضرين به او گفت      ٢٨.  بهتر شد 
 » '.آن کسی که امروز چيزی بخورد

می بينی که فقط با چشيدن يک ذره عسل چقدر حالم            .  پدرم بيهوده مردم را زحمت می دهد      «:  يوناتان جواب داد  ٢٩
بهتر بود اگر پدرم به مردم اجازه می داد تا از غذايی که از دشمنان به دست آورده اند بخورند، آن وقت                        ٣٠.  هتر شد ب

 » .می توانستند تعداد زيادتری از فلسطينيان را بکشند
آن روز مردم اسرائيل فلسطينيان را از مخماس تا ايلون تعقيب کرده می کشتند و در اثر گرسنگی ضعيف شده                       ٣١

پس به حيواناتی که به غنيمت گرفته بودند حمله کرده گاوها و گوسفندان را سر می بريدند و گوشت آنها را                     ٣٢.  ودندب
 » .مردم با خوردن خون در مقابل خداوند گناه می کنند«: کسی به شائول خبر داده گفت٣٣. با خون می خوردند

و بعد برويد و به مردم بگوييد        ٣٤ پيش من بغلطانيد      حاال يک سنگ بزرگ را     .  شما خيانت کرده   ايد  «:  شائول گفت 
پس همه  »  .که گاوان و گوسفندان را به اينجا بياورند و بکشند و بخورند و با خوردن خون، پيش خداوند گناه نکنند                       

شائول برای خداوند قربانگاهی ساخت و آن اولين قربانگاهی بود که              ٣٥.  در آن شب گاوان را آورده در آنجا کشتند          
 . ای خداوند بنا کردبر

 » .بياييد بر فلسطينيان شبيخون بزنيم و تا صبح هيچ کدام آنها را زنده نگذاريم«: سپس شائول گفت٣٦
 » .هرچه صالح می دانی بکن«: مردم گفتند

 » .اول با خدا مشورت کنيم«: اّما کاهن گفت
اّما »  مک می کنی که آنها را مغلوب سازيم؟        آيا به تعقيب فلسطينيان برويم؟ آيا به ما ک           «:  شائول از خدا پرسيد    ٣٧

بايد معلوم کنيم که چه کسی از ما مرتکب            «:  بعد شائول به رهبران قوم گفت       ٣٨.  خدا در آن شب به او جوابی نداد          
به نام خداوند که آزادی بخش اسرائيل است قسم می خوردم که گناهکار بايد کشته شود، حّتی اگر                     ٣٩.  گناه شده است  
همٔه شما آن طرف بايستيد و         «:  آنگاه شائول به قوم اسرائيل گفت        ٤٠.  اّما کسی چيزی نگفت     »  . باشد پسرم يوناتان 

 » .يوناتان و من اين طرف می ايستيم
 » .تو هرچه که بهتر است انجام بده«: مردم جواب دادند

وابی ندادی؟ آيا من و      خداوندا، ای خدای اسرائيل، چرا به سؤال اين بنده ات ج            «:  شائول با دعا به خداوند گفت      ٤١
سپس قرعه انداختند،   »  .يوناتان گناهی کرده ايم يا گناه به گردن ديگران است؟ خداوندا، گناهکار را به ما نشان بده                    

اين بار قرعه به     .  طبق دستور شائول، بين خود او و يوناتان قرعه انداختند            ٤٢.  قرعه به نام شائول و يوناتان درآمد        
 . نام يوناتان درآمد

 » راست بگو چه کرده ای؟«: آنگاه شائول به يوناتان گفت٤٣
 » .برای مردن حاضرم. کمی عسل را با نوک عصای دست خود گرفته خوردم«: يوناتان جواب داد

 » .خدا مرا بکشد، اگر تو کشته نشوی. بلی، تو حتمًا بايد کشته شوی«: شائول گفت٤٤
به .  غير ممکن است که او کشته شود      .  قوم اسرائيل را نجات داد      امروز يوناتان «:  ولی سربازان به شائول گفتند    ٤٥

نام خداوند قسم نمی گذاريم حّتی يک تار موی او هم کم شود، زيرا امروز به وسيلٔه او بود که خداوند معجزٔه بزرگی                  
 . به اين ترتيب مردم شفاعت کرده يوناتان را از مرگ نجات دادند» .نشان داد

 . زگشت سپاه خود را صادر کرد و فلسطينيان هم به وطن خود برگشتندبعد شائول، فرمان با٤٦

  پادشاهی و خانوادٔه شائول
وقتی شائول پادشاه اسرائيل شد، با همٔه دشمنان، از قبيل موآبيان، عمونيان، َادوميان، پادشاهان صوبه و                                  ٤٧

ان را شکست داد و قوم اسرائيل را از            او با شجاعت تمام عماليقي     ٤٨.  فلسطينيان جنگيد و در همٔه جنگها پيروز شد          
 . دست دشمنان نجات داد

دختر بزرگش  .  او همچنين دارای دو دختر بود       .  شائول سه پسر داشت به نامهای يوناتان، يشوی و ملکيشوع              ٤٩
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زن شائول، اخينوعام دختر اخيمعاص بود و فرماندٔه ارتش او، ابنير                ٥٠.  ميرب و دختر کوچکش ميکال نام داشت         
 . قيس پدر شائول و نير پدر ابنير و پسران ابيئيل بودند٥١. ر عموی شائول بودپسر ني
در تمام دوران سلطنت شائول، اسرائيل و فلسطينيان هميشه در جنگ بودند و شائول هر شخص نيرومند و                             ٥٢

 . شجاعی را که می ديد، به خدمت سپاه خود در می آورد

١٥  
  جنگ با عماليقيان

پس اکنون به پيام      .  خداوند مرا فرستاد تا تو را برای پادشاهی اسرائيل مسح نمايم                  «:  فتسموئيل به شائول گ     ١
وقتی که مردم اسرائيل از مصر خارج شدند و می خواستند از سرزمين   ':  که چنين می فرمايد  ٢خداوند متعال گوش بده     

٣.  ا به خاطر اين کارشان مجازات کنم    عماليق عبور کنند، آن مردم مانع عبور آنها شدند، اينک می خواهم عماليقيان ر            

بر آنها هيچ رحم مکن، بلکه زن و مرد، کودکان و اطفال شيرخوار، گاوان،                 .  پس برو همٔه آن مردم را از بين ببر          
 » '.گوسفندان، شترها و االغهای ايشان را هم زنده مگذار

 دويست هزار پياده از اسرائيل و ده          تعداد سربازان او  .  پس شائول سپاه خود را در طاليم برای جنگ آماده کرد            ٤
بعد به قوم قينيان پيغام       ٦.  شائول به شهر عماليق نزديک شده در يک وادی کمين گرفت               ٥.  هزار نفر از يهودا بود      

از مردم عماليق جدا شويد وگرنه شما هم با آنها هالک خواهيد شد، زيرا وقتی که مردم اسرائيل از                      «:  فرستاده گفت 
 . پس قينيان از مردم عماليق جدا شدند» .ما با آنها با مهربانی و خوبی رفتار کرديدمصر خارج شدند، ش

اجاج، ٨.  آنگاه شائول به عماليقيان حمله کرده همه را از حويله تا شور که در شرق مصر است به قتل رساند                             ٧
و مردان او اجاج را نکشتند و          اّما شائول ٩.  پادشاه عماليق را زنده دستگير کرد و ديگران را با شمشير از بين ُبرد                

تنها چيزهای  .  همچنين بهترين گوسفندان، گاوان و حيوانات چاق و چله و بّره ها و اجناس قيمتی را از بين نبردند                         
 . ناچيز و بی ارزش را نابود کردند

  برکناری شائول از پادشاهی
برگزيدم، متأسف هستم؛ زيرا او از من           من از اينکه شائول را به پادشاهی        «١١:  بعد خداوند به سموئيل فرمود     ١٠

سموئيل بسيار غمگين و متأثر شد و تمام شب به حضور خداوند گريه             »  .اطاعت نمی کند و فرامين مرا بجا نمی آورد      
اّما شنيد که شائول به کرمل رفته تا ستونی به               .  صبِح روز بعد خواست که به ديدن شائول برود            ١٢.  و زاری کرد   

خداوند به  «:  وقتی سموئيل شائول را يافت، شائول به او گفت          ١٣.  از آنجا به جلجال رفته است        يادگار خود بسازد و    
 » .ببين من فرمان خداوند را بجا آوردم. تو برکت بدهد

 » پس اين همه صدای گوسفند و بانگ گاوها چيست که می شنوم؟«: سموئيل گفت١٤
مردان من بهترين گوسفندان و گاوها را             .  گرفته اند  آنها را از مردم عماليق به غنيمت            «:  شائول جواب داد    ١٥

 » .نکشتند تا برای خداوند خدای ما قربانی کنند اّما همٔه چيزهای ديگر را بکّلی از بين برديم
 » .بشنو که خداوند ديشب به من چه فرمود! خاموش باش«: سموئيل به شائول گفت١٦

 » .بگو«: شائول گفت
که تو حّتی در نظر خودت شخص ناچيزی بودی، خداوند تو را به فرمانروايی                    آن وقتی  «:  سموئيل جواب داد  ١٧

برو عماليقيان   ':  او تو را مأمور ساخته فرمود          ١٨.  قوم اسرائيل برگزيد و تو را به پادشاهی اسرائيل مسح نمود                    
ی؟ چرا دست   پس چرا از فرمان خداوند اطاعت نکرد       ١٩'  .گناهکار را نابود کن و آن قدر بجنگ تا همه هالک شوند            

 » به تاراج و چپاول زدی و کاری را که در نظر خداوند زشت بود به عمل آوردی؟
وظيفه ای را که به من سپرده بود، تمام و کمال اجرا           .  من از امر خداوند اطاعت نمودم     «:  شائول در جواب گفت   ٢٠
اّما مردم بهترين     ٢١.  ز بين بردم    اجاج، پادشاه عماليقيان را اسير کرده آوردم و مردم عماليق را بکّلی ا                          .  کردم

گوسفندان، گاوان و اموالی را که بايد از بين می بردند برای خود نگه  داشتند تا برای خداوند در جلجال قربانی                                   
 » .کنند
آيا خداوند بيشتر از دادن قربانی ها و نذرها خشنود و راضی می شود يا از اطاعت از او؟                               «:  سموئيل گفت ٢٢

نافرمانی مثل جادوگری،    ٢٣.  فرمانبرداری بمراتب بهتر از چربی قوچ است          .  بانی کردن است   اطاعت بهتر از قر     
چون تو از فرمان خداوند پيروی نکردی، بنابراين او هم تو را            .  سرکشی مانند شرارت و بت پرستی است     .  گناه است 

 » .از مقام سلطنت بر کنار کرده است
از فرمان خداوند و حرف تو سرپيچی کرده ام،           .  ، من گناهکارم   بلی«:  شائول به گناه خود اعتراف کرده گفت         ٢٤
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اّما خواهش می کنم که گناه مرا ببخشی و همراه من               ٢٥.  زيرا من از مردم ترسيدم و مطابق ميل آنها رفتار نمودم                
 » .بروی تا خداوند را پرستش کنم

 نياوردی و خداوند هم تو را از مقام            زيرا تو امر خداوند را بجا       !  من با تو بر نمی گردم      «:  سموئيل جواب داد   ٢٦
 » .سلطنِت اسرائيل برکنار کرده است

: سموئيل گفت ٢٨.  وقتی سموئيل می خواست از پيش او برود، شائول ردای او را گرفت و ردای او پاره شد                            ٢٧
 بهتر است،   می بينی، امروز خداوند، سلطنت اسرائيل را از تو پاره و جدا کرد و آن را به يک نفر ديگر که از تو                        «
آن خدايی که عظمت و جالل اسرائيل است دروغ نمی گويد و ارادٔه خود را تغيير نمی دهد، زيرا او بشر                                 ٢٩.  داد

 » .نيست که تغيير عقيده بدهد
درست است که من گناه کرده ام، اّما به خاطر احترام من در نزد مردم و نيز                       «:  شائول بازهم تمّنا کرده گفت      ٣٠

 . سرانجام سموئيل راضی شد و با او رفت٣١» .پرستش خداوند خدايت، با من بيا رهبران قوم برای
اجاج را با ترس و لرز آوردند، او با           »  .اجاج، پادشاه عماليقيان را به حضور من بياوريد         «:  بعد سموئيل گفت  ٣٢

د کرد، مادر   همان طور که شمشير تو مادران را بی اوال        «:  سموئيل گفت ٣٣»  !چقدر مرگ تلخ است    «:  خود می گفت 
 . اين را گفت و اجاج را در حضور خداوند در جلجال تکه تکه کرد» .تو هم مانند همان مادران بی اوالد می شود

سموئيل ديگر شائول را تا روز        ٣٥.  سموئيل از آنجا به رامه رفت و شائول هم به خانٔه خود به جبعه برگشت                     ٣٤
خداوند از اينکه شائول را به مقام سلطنت اسرائيل برگزيده بود،              مرگش نديد، ولی هميشه به خاطر او غمگين بود و         

 . اظهار تأسف می کرد

١٦  
  داوود به پادشاهی برگزيده می شود

تا به کی برای شائول که من او را از سلطنت بر کنار کرده ام، ماتم می گيری؟                            «:  خداوند به سموئيل فرمود     ١
چون من يکی از پسران او را        .  حم، به خانٔه شخصی به نام َيسی برو        اکنون يک پيمانه روغن زيتون گرفته به بيت ل        

 » .برای خود به پادشاهی برگزيده ام
 » .چطور می توانم بروم، زيرا اگر شائول آگاه شود، مرا خواهد کشت«: سموئيل پرسيد٢

َيسی را هم   ٣'  .آيمجهت اجرای قربانی برای خداوند می       ':  يک گوساله بگير و با خود ببر و بگو          «:  خداوند فرمود 
در آنجا به تو خواهم گفت که چه بايد بکنی و تو همان کسی را که نام می برم برای                         .  در مراسم قربانی دعوت کن     

 » .پادشاهی مسح کن
وقتی که به بيت لحم رسيد، رهبران شهر با ترس و لرز به استقبال او                    .  سموئيل طبق فرمودٔه خداوند عمل کرد        ٤

 » به چه منظور آمده ای؟ آيا خير است؟«: دآمدند و از او پرسيدن
شما هم خود را تقديس کنيد و همراه من            .  آمده ام برای خداوند قربانی کنم     .  بلی، خير است  «:  سموئيل جواب داد  ٥

سموئيل همچنين به َيسی و پسرانش گفت که خود را تقديس کنند و با او برای                         »  .برای ادای مراسم قربانی بياييد      
 . بانی بيايندانجام مراسم قر

اين همان کسی است که خداوند          «:  وقتی آنها آمدند و چشم سموئيل بر الياب افتاد، فکر کرد و با خود گفت                           ٦
تو نبايد از روی قد و چهرٔه او قضاوت کنی، من او را انتخاب                    «:  اّما خداوند به سموئيل فرمود      ٧»  .برگزيده است 

 » .انسان به ظاهر نگاه می کند، اّما من به دل. من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم. نکرده ام
» .او را هم خداوند انتخاب نکرده است      «:  اّما سموئيل گفت  .  بعد َيسی پسر خود، ابيناداب را به نزد سموئيل آورد          ٨
پس ١٠»  .اين هم شخص برگزيدٔه خداوند نيست     «:  او گفت .  َيسی پسر ديگر خود، شمه را به حضور سموئيل فرستاد         ٩

» .هيچ کدام اينها را خداوند برنگزيده است     «:   پسر خود را به سموئيل معّرفی کرد و سموئيل به َيسی گفت             َيسی هفت 
 » آيا همٔه پسرانت در اينجا حاضرند؟«: سموئيل از َيسی پرسيد١١

 » .فقط پسر کوچکم اينجا نيست، چون او گّلٔه گوسفند را می چراند«: َيسی جواب داد
پس َيسی کسی را به       ١٢»  .ست تا فورًا او را بياورد و تا او نيايد ما کاری نمی کنيم                  کسی را بفر   «:  سموئيل گفت 

: خداوند فرمود .  او جوان خوش سيما و دارای چهره ای شاداب و چشمان زيبا بود             .  سراغ او فرستاد تا او را بياورند       
يتون را گرفته بر سر        آنگاه سموئيل روغن ز     ١٣»  .برخيز و او را مسح کن، زيرا او شخص برگزيدٔه من است                   «

. داوود که همراه برادران خود ايستاده بود، ريخت و در همان روز روح خداوند با تمام قدرت بر داوود فرود آمد                            
 . بعد از آن سموئيل به رامه برگشت

  داوود در خدمت شائول
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١٦-١٥.  و فرستاد اّما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض، خداوند روح پليد را برای عذاب دادن ا                              ١٤

به ما اجازه بده تا کسی را که بتواند خوب چنگ بنوازد پيدا کنيم تا هر وقت                  «:  بعضی از خادمان شائول به او گفتند      
 » .که روح پليد، تو را رنج و عذاب بدهد، نوای چنگ تو را آرام کند

 » .من بياوريد برويد و يک چنگ نواز ماهر را پيدا کرده به حضور«: شائول موافقت کرده گفت١٧
من يکی از پسران َيسی را که در بيت لحم زندگی می کند، می شناسم که او نه تنها يک                     «:  يکی از خادمان گفت   ١٨

 » .چنگ نواز اليق است، بلکه جوانی خوش چهره، دلير، نيرومند و خوش بيان نيز هست و خداوند با او می باشد
َيسی يک االغ را با     ٢٠.  ود، داوود چوپان را به حضور او بفرستد        شائول چند نفر را پيش َيسی فرستاد تا پسر خ          ١٩

داوود به حضور شائول آمد و       ٢١.  نان و يک مشک شراب بار کرد و يک ُبزغاله هم با داوود برای شائول فرستاد                    
د سپس شائول برای َيسی پيام فرستاد که بگذارد داوو           ٢٢.  شائول از او خوشش آمد و او را اسلحه بردار خود نمود                

پس هر وقت که روح پليد از جانب خدا می آمد و او را رنج                      ٢٣.  پيش او بماند، زيرا که از او خوشش آمده  است               
 . می داد، داوود چنگ می نواخت و روح پليد شائول را ترک می کرد و او آرامش می يافت

١٧  
  جليات بنی اسرائيل را به مبارزه می طلبد

در سوکوه، در سرزمين يهوديه جمع کردند و در افس دميم، بين سوکوه و                  فلسطينيان ارتش خود را برای جنگ      ١
و همچنين شائول و مردان جنگی اسرائيل جمع شده در دّرٔه اياله اردو زدند و يک خط دفاعی                       ٢.  عزيقه اردو زدند  

قابل در طرف   فلسطينيان در يک طرف، باالی کوه ايستادند و اسرائيل بر کوه م             ٣.  در مقابل فلسطينيان تشکيل دادند    
 . ديگر، درحالی که دّره در بين ايشان قرار داشت

قد او در حدود سه متر      .  آنگاه مرد مبارزی به نام جليات که از اهالی جت بود از اردوی فلسطينيان به ميدان آمد                  ٤
زوبين .  تو ساق بند برنزی به پا داش      ٦  کالهخود برنزی بر سر، زره برنزی به وزن پنجاه و هفت کيلو به ُتن                ٥.  بود

. و چوب نيزه اش به کلفتی چوب نساجان و سرنيزه اش از آهن و به وزن هفت کيلو بود                ٧برنزی روی شانه هايش بود     
آيا «:  او در آنجا ايستاد و با صدای بلند به سپاه اسرائيل گفت               ٨.  اسلحه بردارش پيشاپيش او با سپر بزرگی می رفت        

يد؟ من از طرف فلسطينيان به ميدان آمده ام و شما هم که از مردان                       الزم بود که با اين همه سپاه برای جنگ بياي              
اگر بتواند با من بجنگد و مرا بکشد، آن وقت           ٩.  شائول هستيد، يک نفر را از طرف خود برای جنگ با من بفرستيد             

 و ما را    و اگر من بر او غالب شدم و او را کشتم، در آن صورت شما غالم ما می شويد                    .  ما همه غالم شما می شويم    
وقتی ١١»  .پس يک  نفر را بفرستيد تا با من بجنگد           .  من امروز مبارز می طلبم    «:  او اضافه کرد  ١٠»  .خدمت می کنيد 

 . شائول و سپاه اسرائيل سخنان او را شنيدند جرأت خود را از دست دادند و بسيار ترسيدند

  داوود در اردوگاه شائول
پدرش در زمان     .  يت لحم و از طايفٔه يهودا بود، هفت برادر داشت                داوود، پسر يسای افراتی که از اهالی ب              ١٢

سه برادر بزرگ او به ترتيب، الياب، ابيناداب و شمه نام داشتند             ١٣.  پادشاهی شائول بسيار پير و سالخورده شده بود        
و داوود  ١٥  آن سه برادر با شائول ماندند         .  داوود برادر کوچکتر بود     ١٤.  که با سپاه شائول برای جنگ آمده بودند            

 . گاه به گاه به بيت لحم برمی گشت تا از گّله های پدر خود نگهبانی کند
 . در عين حال آن فلسطينی تا چهل روز، صبح و شام به ميدان می آمد و مبارز می طلبيد١٦
رانت در  اين ده  کيلو غّلٔه برشته را با ده  نان بردار و هرچه زودتر برای براد                  «:  يک روز َيسی به داوود گفت      ١٧

همچنين اين پنيرها را هم برای فرماندهان ايشان ببر و ببين که برادرانت چطور هستند و از سالمتی    ١٨.  اردوگاه ببر 
 . در همين وقت شائول و سپاهيان او در دّرٔه اياله با فلسطينيان در جنگ بودند١٩» .ايشان برای من نشانه ای بياور

آذوقه را برداشت و طبق راهنمايی پدر خود رهسپار               .   چوپان سپرد   داوود صبح زود برخاست و گّله را به            ٢٠
لحظه ای بعد هر دو لشکر مقابل هم صف           ٢١.  اردوگاه شد و ديد که سپاه اسرائيل با فرياد روانٔه ميدان جنگ است                  

 احوال  داوود چيزهايی را که با خود آورده بود به نگهبانان اردو سپرد و خودش به ميدان جنگ رفت تا                      ٢٢.  آراستند
در همين موقع مبارز فلسطينی که نامش جليات و از شهر جت بود از اردوگاه فلسطينيان                ٢٣.  برادران خود را بپرسد   

. همين که سپاهيان اسرائيل او را ديدند، از ترس فرار کردند           ٢٤.  خارج شد و مانند گذشته مبارز طلبيد و داوود شنيد          
پادشاه اعالم کرده است که هرکسی       .   آبروی تمام سپاه اسرائيل راببرد      آن مرد را ديديد؟ او آمده است که         «:  گفتند٢٥

و نيز تمام خاندانش از دادن ماليات معاف        .  او را بکشد جايزٔه خوبی به او می بخشد و دختر خود را هم به او می دهد                
 » .می شوند
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و اسرائيل را از اين ننگ رهايی         کسی که آن فلسطينی را بکشد    «:  داوود از کسانی که آنجا ايستاده بودند، پرسيد       ٢٦
آنها ٢٧»  دهد، چه پاداشی می گيرد؟ اين فلسطينی کافر کسيت که سپاه خدای زنده را اين طور تحقير و رسوا می کند؟                     

 » .او همان پاداشی را می گيرد که پيشتر گفتيم«: گفتند
اينجا چه   «:   شد و پرسيد      چون الياب، برادر بزرگ او ديد که داوود با آن مردان حرف می زند، خشمگين                           ٢٨

می کنی؟ آن چند تا گوسفند را در بيابان، پيش چه کسی گذاشتی؟ من تو آدم بدجنس را می شناسم و می دانم که به                                  
 » .بهانٔه ديدن جنگ آمده ای

اين را گفت و رو به طرف شخص ديگری کرده،                 ٣٠»  .من چه کرده ام؟ تنها يک سؤال کردم           «:  داوود گفت ٢٩
 . رار نمود و هر کدام همان يک جواب را به او دادندسؤال خود را تک

نگران «: داوود به پادشاه گفت  ٣٢.  وقتی سخنان داوود به گوش شائول رسيد، شائول او را به حضور خود خواند             ٣١
 » .من می روم و با آن فلسطينی می جنگم. نباشيد
و جوانی بی تجربه هستی و او از جوانی        تو نمی توانی حريف آن فلسطينی شوی، زيرا ت       «:  شائول به داوود گفت   ٣٣

 » .شخصی جنگجو بوده است
هرگاه شير يا خرس بيايد و بّره ای       .  اين غالمت چوپانی گّلٔه پدر خود را کرده است         «:  اّما داوود در جواب گفت    ٣٤

ند، گلويش را   اگر به من حمله ک     .  من بدنبالش رفته و آن را از دهان حيوان دّرنده نجات می دهم               ٣٥،  را از گّله ببرد    
غالمت شير و خرس را کشته است و با اين فلسطينی کافر هم که سپاه خدای زنده را                            ٣٦.  گرفته و آن را می کشم      

خداوندی که مرا از چنگ و دندان شير و خرس نجات داده است، از                ٣٧.  بی حرمت می کند، همان معامله را می نمايم     
 » .دست اين فلسطينی هم نجات می دهد

آنگاه شائول لباس جنگی خود را به داوود                ٣٨»  .برو خداوند همراهت باشد      «:  وافقت کرده گفت    پس شائول م    
داوود شمشير شائول را به کمر بست و دو سه              ٣٩.  کالهخود برنزی به سرش گذاشت و زره به تنش کرد             .  پوشانيد

پس »  .ه اين لباسها عادت ندارم    من ب «:  او به شائول گفت   .  قدم راه رفت ولی ديد که نمی تواند با آن لباسها حرکت کند           
سپس چوبدستی خود را به دست گرفت و پنج تا سنگ صاف از وادی برداشت و در                  ٤٠.  آنها را از تنش بيرون آورد     
 . و فالخن خود را برداشته و به طرف آن فلسطينی رفت. کيسٔه چوپانی خود انداخت

  داوود، جليات را مغلوب می کند
وقتی فلسطينی، خوب   ٤٢.  ازی سپر او را در جلوی او می برد به طرف داوود رفت            فلسطينی هم درحالی که سرب   ٤١

: او به داوود گفت   ٤٣.  به داوود نگاه کرد؛ او را مسخره نمود، چونکه به نظر او داوود پسری خوشرو و ظريف بود                   
بعد به  ٤٤.   کرد پس داوود را به نام خدايان خود لعنت            »  آيا من سگ هستم که با چوب برای مقابلٔه من می آيی؟                 «

 » .بيا تا گوشتت را به مرغان هوا و دّرندگان صحرا بدهم«: داوود گفت
تو با شمشير و نيزه نزد من می  آيی و من به نام خداوند متعال، خدای اسرائيل                     «:  داوود به فلسطينی جواب داد     ٤٥

من تو را می کشم و سرت       .  گرداندامروز خداوند مرا بر تو پيروز می        ٤٦.  که تو او را حقير شمردی، نزد تو می آيم          
را از تن جدا می کنم و الشٔه سپاهيانت را به مرغان هوا و دّرندگان صحرا می دهم تا همٔه مردم روی زمين بدانند                             

و همٔه کسانی که در اينجا حاضرند، شاهد باشند که پيروزی با شمشير و نيزه به دست ٤٧که خدايی در اسرائيل هست 
 » . جنگ خداوند است و او ما را بر شما پيروز می سازدنمی آيد، زيرا جنگ،

وقتی که فلسطينی از جای خود حرکت کرد و می خواست به داوود نزديک شود، داوود فورًا برای مقابله به                              ٤٨
دست خود را در کيسه کرد و يک سنگ برداشت و در فالخن گذاشت و پيشانی فلسطينی را                            ٤٩.  سوی او شتافت   

داوود با يک فالخن و يک سنگ بر            ٥٠.  ه پيشانی او فرو رفت و او را نقش بر زمين نمود                  سنگ ب .  نشانه گرفت 
بعد داوود رفت و باالی سر           ٥١.  فلسطينی غالب شد و درحالی که هيچ شمشيری در دست او نبود، او را کشت                           

 . فلسطينی ايستاد، شمشير او را از غالف کشيد و او را کشت و سرش را از تن جدا کرد
بعد لشکر اسرائيل و يهودا برخاستند و با            ٥٢.  سطينيان ديدند که پهلوانشان کشته شد، همگی فرار کردند            وقتی فل 

فرياد به تعقيب فلسطينيان تا جت و حّتی دروازه های عقرون پرداختند به طوری که جاده ای که به طرف شعريم و                          
کشيده برگشتند و اردوگاه فلسطينيان را        سپس دست از تعقيب      ٥٣.  جت و عقرون می رفت پر از اجساد مردگان بود           

 . اّما اسلحٔه او را در چادر خودش نگاه  داشت. داوود سر بريدٔه جليات را گرفته به اورشليم برد٥٤. غارت نمودند

  داوود به شائول معّرفی می شود
اين جوان پسر      «:وقتی که داوود برای جنگ با فلسطينی می رفت، شائول از فرمانده سپاه خود، ابنير پرسيد                       ٥٥

 » کيست؟
 » .پادشاها به جان تو قسم که من نمی دانم«: ابنير جواب داد
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 » .برو بپرس که اين جوان پسر کيست«: پادشاه به ابنير گفت٥٦
داوود هنوز َسر جليات را با        .  پس از آنکه داوود فلسطينی را کشت و برگشت، ابنير او را به نزد شائول برد                     ٥٧

 » ای جوان، پدر تو کيست؟«: از او پرسيد و شائول٥٨ خود داشت
 » .پدر من بندٔه شما، يسای بيت لحمی است«: داوود جواب داد

١٨  
در همان روز بعد از گفت وگوی شائول با داوود، يوناتان عالقه زيادی به داوود پيدا کرد، به حّدی که او را به                            ١

. د نگاه  داشت و نگذاشت که به خانٔه پدر خود برگردد          شائول، داوود را پيش خو    ٢.  اندازٔه جان خود، دوست می داشت    
يوناتان ردای خود و همچنين کمر بند        ٤.  يوناتان به خاطر عالقٔه زيادی که به داوود داشت با او پيمان دوستی بست               ٣

. داوود در هر مأموريتی که شائول به او می داد، موّفق می شد                  ٥.  و کمان و شمشير خود را نيز به داوود بخشيد                
 . از اين امر هم مردم خوشحال و راضی بودند و هم سپاهيان. نابراين شائول او را فرماندٔه سپاه خود نمودب

  حسادت شائول نسبت به داوود
هنگامی که داوود و سربازان، پس از کشته شدن جليات برمی گشتند، زنها از تمام شهرهای اسرائيل با ساز و                            ٦

شائول هزاران نفر را و داوود      «:  رقص کنان با شادی اين سرود را می خواندند      ٧.  دآواز به استقبال شائول پادشاه آمدن     
آنها به داوود    «:  شائول از شنيدن اين سرود، سخت خشمگين شد و با خود گفت                 ٨»  .ده ها هزار نفر را کشته است        

بنابراين ٩» .پادشاه سازندقدم بعدی اين است که او را        .  ده ها هزار نفر را و به من فقط هزاران نفر را نسبت می دهند            
 . از همان روز کينٔه داوود را به دل گرفت

داوود برای اينکه . روز ديگر روح پليدی از جانب خدا بر شائول آمد و او را در خانه اش پريشان خاطر ساخت             ١٠
ی داوود  اّما شائول نيزه ای را که در دست داشت به سو               ١١.  او را آرام سازد مانند سابق برايش چنگ می نواخت              

 . پرتاب کرد تا او را به ديوار ميخکوب کند، ولی داوود، دو بار خود را کنار کشيد
پس شائول او را از پيشگاه        ١٣.  شائول از داوود می ترسيد، زيرا خدا با او بود ولی شائول را ترک کرده بود                      ١٢

او ١٤.  را در جبهه رهبری می نمود       داوود مردان خود  .  خود بيرون کرد و به رتبٔه فرمانده سپاه هزار نفری گماشت             
وقتی شائول موفقّيت او را در همٔه کارها ديد، از            ١٥.   ؛ زيرا خداوند با او بود      در هر کاری که می کرد، موّفق می شد       

 . اّما همٔه مردم اسرائيل و يهودا، داوود را دوست می داشتند، چونکه او رهبر موّفقی بود١٦. او بيشتر ترسيد

  دختر شائول ازدواج داوود با
می خواهم دختر بزرگ خود ميرب را به عقد تو درآورم به شرط اينکه تو                         «:  روزی شائول به داوود گفت       ١٧

هدف شائول اين بود که داوود به دست فلسطينيان کشته          »  .شجاعت و دالوری خود را در جنگهای خداوند ثابت کنی         
 . شود، نه به دست خود او

اّما وقتی که داوود   ١٩»   و خاندان پدرم و قوم من کيست که داماد پادشاه شوم؟               من چه کسی هستم    «:  داوود گفت ١٨
 . آماده شد که با ميرب، دختر شائول عروسی کند، معلوم شد که او را به عدرئيل محوالتی داده بودند

 خود  او با ٢١.  چون به شائول خبر رسيد، خوشحال شد      .  در عين حال ميکال دختر ديگر شائول عاشق داوود بود          ٢٠
بنابراين شائول  »  .دختر خود را به داوود می دهم تا دامی برای او گردد و او به دست فلسطينيان کشته شود                     «:  گفت

او به خادمان خود گفت که به طور خصوصی و محرمانه             ٢٢.  برای بار دوم به داوود پيشنهاد کرد که دامادش بشود           
پس حاال بايد پيشنهاد    .  مٔه کارکنان او هم تو را دوست دارند        پادشاه از تو بسيار راضی است و ه        «:  به داوود بگويند  

 » .پادشاه را قبول کنی و داماد او بشوی
مگر داماد پادشاه شدن آسان است، من        «:  وقتی خادمان پادشاه، پيام او را به داوود رساندند، داوود به آنها گفت              ٢٣

 » .از خانوادٔه فقير و ناچيزی هستم
برويد و به داوود بگوييد که من مهريه            «:  شائول گفت ٢٥.  و جواب داوود را به او دادند           خادمان پادشاه رفتند   ٢٤

هدف شائول اين بود    »  .در عوض برای من صد قلفٔه فلسطينيان را بياور تا از دشمنانم انتقام گرفته شود                .  نمی خواهم
 دادند، او اين پيشنهاد را پسنديد و           وقتی خادمان پادشاه به داوود خبر       ٢٦.  که داوود به دست فلسطينيان به قتل برسد          

با سپاه خود رفت و دويست فلسطينی را کشت         ٢٧پس داوود پيش از زمان معّين،       .  موافقت کرد که داماد پادشاه بشود     
شائول هم  .  همه را تمام و کمال به پادشاه داد تا شرط او بجا آورده شود و داماد پادشاه گردد                          .  و قلفٔه آنها را بريد      

 . يکال را به او داددختر خود م
پس بيشتر از گذشته از      ٢٩،  آنگاه شائول دانست که خداوند با داوود است و ميکال هم او را بسيار دوست دارد                    ٢٨
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 . داوود می ترسيد و دشمنی و نفرت او به داوود روزبه روز بيشتر می شد
ادتر از ديگر افسران نظامی        هر زمان که سپاه فلسطينيان حمله می کرد، موفقّيت داوود در شکست آنها زي                        ٣٠

 . شائول بود و به همين دليل او بسيار معروف گرديد

١٩  
  قصد قتل داوود

اّما چون يوناتان، داوود را دوست       .  شائول به پسر خود يوناتان و خادمان خود گفت که داوود را به قتل برسانند                 ١
در .  پس تو تا صبح مراقب خود باش        .   دارد پدرم شائول، قصد کشتن تو را       «:  به داوود خبر داده گفت      ٢،  می داشت

بعد من می آيم و در مزرعه ای که تو پنهان شده ای با پدرم دربارٔه تو با                          ٣.  جايی پنهان شو و خود را مخفی کن             
 » .صحبت می کنم و نتيجٔه گفت وگوی خود را با او به تو اّطالع می دهم

خواهش می کنم به داوود ضرری نرسان، زيرا او           «:  تيوناتان پيش پدر خود از داوود تعريف کرد و به او گف               ٤
او جان خود را به خطر انداخت و        ٥.  رفتار او در مقابل تو نيک و صادقانه بوده است          .  هر گز به تو بدی نکرده است     

خودت آن را به چشم خود ديدی و خوشحال           .  آن فلسطينی را کشت و خداوند پيروزی بزرگی نصيب اسرائيل کرد             
 » ی خواهی او را بی سبب به قتل برسانی و دست خود را به خون بی گناهی آلوده کنی؟پس چرا م. شدی
بعد يوناتان، داوود را      ٧.  شائول خواهش يوناتان را قبول کرد و به نام خداوند قسم خورد که داوود را نکشد                            ٦

 . ود مشغول شدخواست و همه چيز را به او گفت؛ سپس او را به حضور شائول برد و مانند سابق به خدمت خ
دوباره جنگ با فلسطينيان شروع شد و داوود با يک حمله آنان را شکست داد و آنها با دادن تلفات سنگينی فرار                        ٨

 . کردند
روزی شائول در خانٔه خود نشسته بود و نيزٔه خود را در دست داشت و به نوای چنگ داوود گوش می داد که                              ٩

شائول خواست که داوود را با نيزٔه خود به ديوار بکوبد، اّما                  ١٠.  ئول آمد ناگهان روح پليد از جانب خداوند بر شا           
 . او از آنجا فرار کرد و از مرگ نجات يافت. داوود از حضور شائول گريخت و نيزه به ديوار فرو رفت

ه خارج  آن شب شائول افرادی را به خانٔه داوود فرستاد تا مراقب او باشند و فردای آن روز هنگامی که از خان                       ١١
شبانه از خانه   «:  اّما ميکال، زن داوود او را از خطری که متوّجه او بود آگاه ساخت و گفت                    .  می شود او را بکشند    

. ميکال داوود را از پنجره به پايين فرستاد و داوود از خانه گريخت              ١٢»  .خارج شو، وگرنه فردا زنده نخواهی ماند       
. و بالشی از موی ُبز زير سرش گذاشت و آن را با لحافی پوشاند                سپس ميکال يک مجسمه را در بستر قرار داد            ١٣
شائول چند نفر را فرستاد و        ١٥.  وقتی فرستادگان شائول آمدند که او را ببرند ميکال گفت که داوود مريض است                  ١٤

ستر وقتی آنها آمدند ديدند که مجسمه  ای در ب           ١٦»  .او را با بسترش به حضور من بياوريد تا وی را بکشم                 «:  گفت
چرا مرا فريب دادی و گذاشتی که دشمن من از             «:  شائول از ميکال پرسيد    ١٧.  قرار دارد و بالشی زير سر آن بود          

 » دستم بگريزد؟
 » '.يا بگذار که فرار کنم يا تو را می کشم': او به من گفت«: ميکال جواب داد

ند و به او گفت که شائول چگونه با او             به اين ترتيب داوود فرار کرد و خود را سالم به سموئيل در رامه رسا                   ١٨
چون به شائول خبر دادند که      ١٩.  پس سموئيل داوود را با خود به نايوت برد تا در آنجا زندگی کند              .  رفتار کرده است  

وقتی آنها به آنجا رسيدند، چند نفر از انبيا را ديدند . چند نفر را فرستاد تا او را دستگير کنند  ٢٠داوود در نايوت است     
. آنگاه روح خداوند بر فرستادگان شائول آمد و آنها هم شروع به نبّوت کردند                .   به رهبری سموئيل نبّوت می کنند      که
او برای بار سوم      .  چون شائول از ماجرا باخبر شد، تعداد ديگری را فرستاد و آنها هم شروع به نبّوت کردند                           ٢١

وقتی به چاه    .  پس خودش به طرف رامه به راه افتاد           ٢٢.  دفرستادگانی را فرستاد که برای آنان هم همان اّتفاق افتا              
آنها در نايوت رامه    «:  يک  نفر جواب داد   »  سموئيل و داوود کجا هستند؟    «:  بزرگی در سيخوه رسيد، از مردم پرسيد      

را او لباس خود    ٢٤.  در راه نايوت روح خداوند بر او هم آمد و او هم تا نايوت در بين راه نبّوت می کرد                      ٢٣»  .هستند
به اين دليل بود    .  و تمام روز و شب در آنجا برهنه افتاده بود         .  از تن بيرون آورد و در حضور سموئيل نبّوت می کرد         

 » آيا شائول هم از جملٔه انبيا است؟«: که گفتند

٢٠  
  داوود و يوناتان

 و چه خالفی نسبت به       من چه گناهی کرده ام؟    «:  بعد داوود از نايوت رامه فرار کرد و پيش يوناتان آمد و گفت                ١
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 »  ؟پدرت کرده ام که قصد کشتن مرا دارد
پدرم هر کاری که بخواهد انجام دهد چه کوچک و چه                  .  کسی تو را نخواهد کشت       !   خدا نکند «:  يوناتان گفت ٢

 » .چرا پدرم اين موضوع را از من پنهان کند؟ اين امر حقيقت ندارد. بزرگ اول با من در ميان می گذارد
پدرت خوب می داند که من و تو دوست هستيم، پس نخواسته در اين مورد چيزی به تو بگويد               «:  اب داد داوود جو ٣

 » .به نام خداوند و به جان تو قسم که من با مرگ فقط يک قدم فاصله دارم. که مبادا غمگين شوی
 » .هرچه بخواهی برايت انجام خواهم داد«: يوناتان به داوود گفت٤
فردا اول ماه است و من بايد با پدرت سر سفره بنشينم، اّما به من اجازه بده تا غروب روز                          «:  داوود جواب داد  ٥

اگر پدرت دليل نبودن مرا بر سر سفره بپرسد، بگو که من از تو خواهش کردم تا به                       ٦.  سوم در صحرا پنهان شوم     
: اگر بگويد ٧.  انوادٔه خود باشم   من اجازه بدهی که به شهر خود به بيت لحم بروم و در مراسم قربانی ساالنه با خ                            

پس از تو   ٨.  اّما اگر خشمگين شد، آنگاه مرگ من به دست او حتمی است               .  می دانم که خطری برايم نيست     '  .خوب'
اگر خطايی از من سر زده       .  خواهش می کنم که از روی لطف به من کمک کنی، زيرا ما قول دوستی به هم داده   ايم                    

 » .ا پيش پدرت نبرباشد، خودت مرا بکش، اّما مر
 » اگر می دانستم که پدرم قصد بدی نسبت به تو دارد، آيا به تو نمی گفتم؟! هرگز چنين فکری نکن«: يوناتان گفت٩
 » اگر پدرت با خشم به تو جواب دهد چه کسی مرا آگاه خواهد ساخت؟«: داوود گفت١٠
در «:  يوناتان به داوود گفت    ١٢.   به راه افتادند    و هر دو   »  .بيا با هم به مزرعه برويم        «:  يوناتان به داوود گفت    ١١

حضور خداوند خدای اسرائيل به تو قول می دهم که فردا يا پس فردا، با پدرم دربارٔه تو حرف می زنم و فورًا به تو                           
اگر ديدم که خشمگين است و قصد کشتن تو را دارد، به جان                    ١٣.  اّطالع می دهم که او دربارٔه تو چه فکر می کند             

 قسم می خورم که به تو خبر می دهم تا بتوانی به سالمتی فرار کنی و خداوند يار و نگهبان تو باشد                                                   خودم
اگر ُمردم،  ١٥.  اگر من زنده ماندم لطفًا سوگند خود را با من به ياد داشته باش                ١٤!  همان طوری که با پدرم بوده است      

 که خداوند همٔه دشمنانت را از روی زمين نابود            همان لطف و محّبت را نسبت به خانوادٔه من داشته باش تا روزی               
 » '.خداوند انتقام تو را از دشمنانت بگيرد': پس يوناتان با خاندان داوود پيمان بست و گفت١٦. کند

و يوناتان دوباره داوود را قسم داد، اين بار به خاطر محّبتی بود که با او داشت، زيرا داوود را مانند جان خود                           ١٧
پس ١٩.  فردا جشن اول ماه است، چون تو بر سر سفره نباشی جايت خالی است                 «:  يوناتان گفت ١٨.  تدوست می داش 

من ٢٠.  پس مانند دفعٔه پيش در مخفيگاه خود، در کنار ستون سنگی بمان                   .  فردا همگی از غيبت تو آگاه می شوند          
آنگاه يک نفر را می فرستم      ٢١.    اممی آيم و سه تير به آن طرف، طوری پرتاب می کنم که گويا هدفی را نشانه گرفته                    

پس بدان که خير و        '  .تيرها در اين طرف تو هستند، برو آنها را بياور                ':  اگر به او بگويم     .  که تيرها را پيدا کند       
جلوتر برو و تيرها در آن         ':  و اگر به او بگويم      ٢٢.  خيرّيت است و مطمئن باش که هيچ خطری متوّجه تو نيست                 

از خدا   ٢٣.   است که تو بايد فورًا از اينجا بروی، زيرا خدا تو را نجات داده است                              به اين معنی    '  .طرف توست  
 » .می خواهم که به ما کمک کند تا به عهد و پيمان خود وفادار باشيم، چونکه او شاهد پيمان ما بوده است

٢٥.  غذا حاضر شد    وقتی که جشن اول ماه شروع شد، پادشاه بر سفرهٔ        .  پس داوود خود را در مزرعه پنهان کرد       ٢٤

يوناتان مقابل او قرار گرفت و ابنير پهلوی شائول                .  او طبق عادت در جای مخصوص خود کنار ديوار نشست                 
شائول در آن روز چيزی نگفت و گمان کرد که حادثه  ای برای داوود رخ داده                  ٢٦.  اّما جای داوود خالی بود     .  نشست
اّما ٢٧.  بلی، حتمًا همين طور است    .  شرعی پاک نبوده است     و ممکن است برای شرکت در اين مراسم از نظر          .  است

چرا پسر  «:  شائول از پسر خود يوناتان پرسيد        .  فردای آن، يعنی در روز دوم ماه، باز هم جای داوود خالی بود                    
 » .َيسی، سر سفره نيامده است؟ او نه ديروز اينجا بود و نه امروز

او از من     ٢٩.  ر کرد که به او اجازه بدهم به بيت لحم برود                   داوود از من خواهش بسيا        «:  يوناتان جواب داد    ٢٨
اجازه بده که بروم، زيرا خانوادٔه من می خواهد مراسم قربانی را برگزار کند و برادرم به من                  ':  خواهش کرد و گفت   

به '  .بنابراين اگر به من لطف داری بگذار که بروم و برادرانم را ببينم                    .  امر کرده است که در آنجا حاضر باشم           
 » .همين دليل او نتوانست سر سفره به حضور پادشاه حاضر شود

ای حرامزاده، من می دانم که تو از داوود پشتيبانی           «:  آنگاه شائول بر يوناتان بسيار خشمگين شد و به او گفت             ٣٠
وی زمين  تا زمانی که پسر َيسی بر      ٣١.  می کنی، تو با اين کار هم آبروی خودت را می بری و هم آبروی مادرت را                  

 » .پس برو و او را به حضور من بياور، او بايد کشته شود. زنده باشد تو به پادشاهی نمی رسی
 » چرا او بايد کشته شود؟ گناه او چيست؟«: يوناتان از پدر خود پرسيد٣٢
 پس يوناتان دانست که    .  آن وقت شائول نيزه ای را که در دست داشت به  قصد کشتن او به طرف او انداخت                          ٣٣

پس يوناتان با خشم از سر سفره برخاست و در روز دوم ماه هم چيزی                 ٣٤.  پدرش دست از کشتن داوود بر نمی دارد      
صبح روز بعد يوناتان با يک       ٣٥.  نخورد؛ زيرا به خاطر رفتار زشت پدرش نسبت به داوود بسيار ناراحت شده بود                
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آن »  .برو تيری را که می زنم پيدا کن       «:  ن گفت به جوا ٣٦.  پسر جوان به وعده گاه خود، در مزرعه پيش داوود رفت           
وقتی آن جوان به جايی       ٣٧.  جوان درحالی که می دويد، يوناتان تير را طوری می انداخت که از او دورتر می افتاد                     

صبر .  تيرها به آن طرف افتاد شتاب کن         «:  يوناتان از پشت سر او صدا کرد         ٣٨رسيد که تير يوناتان خورده بود،          
فقط يوناتان و    .  البّته آن جوان منظور يوناتان را نفهميد         ٣٩.  يرها را جمع کرد و پيش آقای خود آمد             جوان ت »  .نکن

 . بعد يوناتان کمان خود را به آن جوان داد و به او گفت که آن را به شهر ببرد٤٠. داوود می دانستند که منظور چيست
خاست روی به خاک افتاد و سه مرتبه سجده             همين که آن جوان از آنجا رفت، داوود از کنار ستون سنگ بر                  ٤١
يوناتان به داوود   ٤٢.  غم و غصٔه داوود بيشتر از يوناتان بود       .  آن دو يکديگر را بوسيدند و با هم گريه می کردند          .  کرد
ما به نام خداوند، قسم خورده   ايم و خداوند من و تو و فرزندانمان را برای هميشه نسبت به                       .  برو به سالمت  «:  گفت
 . بعد هر دو از هم جدا شدند و يوناتان به شهر برگشت» .ان ما وفادار خواهد ساختپيم

٢١  
  فرار داوود از نزد شائول

چرا تنها آمدی و کسی        «:  وقتی اخيملک او را ديد ترسيد و پرسيد             .  داوود به نوب پيش اخيملک کاهن رفت           ١
 » همراهت نيست؟

 برای يک کار خصوصی فرستاده است و به من امر کرده است              پادشاه مرا «:  داوود به اخيملک کاهن جواب داد     ٢
و به خادمان خود گفته ام که در کجا منتظر       .  و کسی نداند که چرا به اينجا آمده ام       .  که دربارٔه آن  چيزی به کسی نگويم      

 » .اکنون خوردنی چه داری؟ پنج تا نان و يا هر چيز ديگری که داری به من بده٣. من باشند
من نان معمولی ندارم، اّما نان مقّدس موجود است و اگر افراد تو به تازگی با زنی                               «:  اوود گفت کاهن به د   ٤

 » .همبستر نشده باشند، می توانيد از آن بخوريد
افراد من حّتی وقتی به مأموريت های معمولی می رويم خود را پاک نگاه                        .  مطمئن باش  «:  داوود جواب داد    ٥

 » . که ما به مأموريت مقّدسی می رويممی دارند، پس چقدر بيشتر اکنون
در . چون نان عادی موجود نبود، کاهن از نان مقّدس، يعنی از نانی که به حضور خداوند تقديم شده بود به او داد     ٦

 . همان روز نان تازه و گرم به عوض آن نانها در آنجا گذاشته شده بود
وآغ َادومی که سرپرست چوپانهای شائول بود برای            در همان روز تصادفًا يکی از گماشتگان شائول به نام د                ٧

 . مراسم طهارت به آنجا آمده بود
آيا در اينجا نيزه يا شمشيری داری؟ چون اين مأموريت خيلی فورًا و ضروری بود                  «:  داوود از اخيملک پرسيد   ٨

 » .وقت آن را نداشتم که شمشير يا اسلحه ای با خود بياورم
طينی که تو او را در دّرٔه اياله کشتی در پارچه ای پيچيده و در پشت جامٔه                             شمشير جليات فلس   «:  کاهن گفت ٩

 » .اگر می خواهی آن را بردار، زيرا من اسلحٔه ديگری ندارم. مخصوص کاهنان گذاشته ام
 » .از اين چه بهتر، آن را به من بده«: داوود گفت

خادمان اخيش به او    ١١.  يش، پادشاه جت رفت   داوود همان روز از ترس شائول از آنجا هم فرار کرد و پيش اخ                ١٠
: آيا اين شخص داوود، پادشاه کشورش نيست که زنان رقص کنان به استقبالش رفتند و می خواندند که                                «:  گفتند

 » 'شائول هزاران نفر را کشته است و داوود ده ها هزاران نفر را؟'
پس ناگهان وضع خود را تغيير داده          ١٣.  ترسيد  وقتی داوود سخنان آنها را شنيد، از اخيش، پادشاه جت بسيار               ١٢

آنگاه اخيش به خادمان خود       ١٤.  روی درها خط می کشيد و آب دهنش از ريشش می چکيد              .  خود را به ديوانگی زد      
مگر ما ديوانه کم داريم که اين شخص را هم پيش               ١٥  چرا او را پيش من آورديد؟       .  اين شخص ديوانه است    «:  گفت

 » من آورديد؟

٢٢  
 ام کاهنان قتل ع
وقتی برادران و ديگر اعضای فاميل       .  داوود از شهر جت هم فرار کرد و به غاری نزديک شهر عُدالم پناه برد                 ١

همچنين تمام افراد تنگدست و آنهايی که بدهکار بودند و تمام مردمی که از                     ٢.  او باخبر شدند، همه به او پيوستند         
تعداد مردمی که به آنجا آمدند      .  و داوود رهبر و راهنمای آنها شد        زندگی ناراضی بودند همگی به دور او جمع شدند        

 . در حدود چهارصد نفر بودند
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خواهش می کنم به پدر و مادرم اجازه بدهی که             «:  داوود از آنجا به مصفٔه موآب رفت و به پادشاه موآب گفت                ٣
و پدر و مادر خود را پيش پادشاه موآب           پس ا ٤»  .پيش تو بمانند، تا وقتی که بدانم خداوند برای من چه نقشه ای دارد              
 . برد و در تمام مّدتی که داوود در پناهگاه بود، آنها نزد او ماندند

پس داوود آنجا را ترک کرد » .از پناهگاهت بيرون بيا و به کشور يهودا برو    «:  يک روز جاد نبی به داوود گفت      ٥
 . و به جنگل حارث رفت

نيزه ای در دست داشت و محافظينش به  .  رخت بلوط، بر تّپه  ای نشسته بود     شائول در آن وقت در جبعه زير يک د        ٦
شائول به آنهايی که دور او ايستاده بودند        ٧به او خبر داده بودند که داوود و يارانش پيدا شده اند            .  دور او ايستاده بودند   

 و مقام و منصب نظامی داده است         آيا پسر َيسی به شما وعدٔه زمين و باغ انگور          !  شما مردم بنيامين، بشنويد   «:  گفت
دل هيچ کس به   .  که همگی بضد من همدست شده   ايد؟ وقتی پسر من با پسر َيسی مّتفق شد، کسی به من اّطالع نداد                        ٨

هيچ کدام از شما تا به امروز به من خبر نداد که پسرم، نوکر خودم را تشويق به کشتن من کرده                          .  حال من نسوخت  
 » .است
من پسر َيسی را ديدم که به نوب، پيش اخيملک پسر             «:   با خادمان شائول ايستاده بود جواب داد        دوآغ َادومی که  ٩

 » .اخيملک دربارٔه او از خداوند پرسيد و بعد به او آذوقه و همچنين شمشير جليات فلسطينی را داد١٠. اخيتوب آمد
 کاهنان نوب بودند به حضور خود             شائول فورًا اخيملک کاهن، پسر اخيتوب را با تمام خانوادٔه پدرش که                       ١١

 » !بشنو، ای اخيملک پسر اخيتوب«: شائول گفت١٢. خواست
 » .بفرماييد آقا، من در خدمت شما هستم«: او جواب داد

چرا تو و پسر َيسی بضد من همدست شديد؟ تو به او آذوقه و شمشير دادی و از طرف او            «:  شائول از او پرسيد   ١٣
 » .اکنون عليه من برخاسته و منتظر فرصت مناسب است تا مرا بکشد او. با خداوند مشورت کردی

در بين خادمانت چه کسی مثل داوود وفادار و صادق است؟ به عالوه او داماد               «:  اخيملک در جواب پادشاه گفت    ١٤
 اين، بار اول نيست که من       ١٥!  پادشاه و همچنين فرماندٔه گارد محافظ و شخص محترمی در خاندان سلطنتی است                   

خدا نکند که من و خانواده ام خيال بدی دربارٔه پادشاه داشته باشيم و پادشاه نبايد                 !  دربارٔه او با خداوند مشورت کردم      
 » من دربارٔه اين موضوع هيچ چيزی نمی دانم. ما را مّتهم سازد

دورش ايستاده    آنگاه به محافظينی که به     ١٧»  .اخيملک، تو و خاندان پدرت سزاوار مرگ هستيد         «:  پادشاه گفت ١٦
اينها خبر داشتند که داوود از نزد من            .  اين کاهنان خداوند را بکشيد، زيرا با داوود همدست هستند               «:  بودند گفت 

. اّما محافظين نخواستند که دست خود را به روی کاهنان خداوند باال کنند               »  !فرار می کند، ولی به من اّطالع ندادند       
تعداد آنها  .  دوآغ قبول کرد و کاهنان خداوند را کشت          »  .تو برو آنها را بکش      «:  پس پادشاه به دوآغ َادومی گفت       ١٨

بعد به نوب که شهر کاهنان بود رفت و          ١٩.  هشتاد و پنج نفر بود و همه جامه  های مخصوص کاهنان را دربرداشتند             
وان، االغان و    حّتی گا .  خانواده های کاهنان را از مرد و زن گرفته تا اطفال و کودکان شيرخوار همه را کشت                            

 . گوسفندان آنها را هم زنده نگذاشت
او به داوود   ٢١.  اّما يکی از پسران اخيملک پسر اخيتوب که ابياتار نام داشت از آنجا گريخت و پيش داوود رفت                 ٢٠

همان روزی که دوآغ َادومی را در نوب ديدم،          «:  داوود به ابياتار گفت   ٢٢.  گفت که شائول، کاهنان خداوند را کشت       
تو در همين جا پيش من بمان و           ٢٣.  پس من مسئول مرگ خاندان پدرت هستم        .  ستم که او به شائول خبر می دهد        دان

بنابراين بودن تو همراه من برايت          .  هرکسی که قصد کشتن تو را داشته باشد، قصد کشتن مرا هم دارد                       .  نترس
 » .خطری ندارد

٢٣  
  نجات شهر قعيله

داوود ٢.  سطينيان به شهر قعيله حمله کرده و خرمنهای آنها را غارت کرده اند            يک روز به داوود خبر رسيد که فل       ١
 » می خواهی بروم و به فلسطينيان حمله کنم؟«: از خداوند پرسيد

 » .بلی، برو و آنها را شکست بده و قعيله را آزاد کن«: خداوند به داوود فرمود
 ترس و بيم به سر می بريم، پس چطور می توانيم به قعيله               ما در اينجا در يهوديه در      «:  اّما همراهان داوود گفتند   ٣

برخيز و به   «:  آنگاه داوود دوباره از خداوند سؤال کرد و خداوند جواب داد            ٤»  برويم و با لشکر فلسطينيان بجنگيم؟      
ا پس داوود و مردان او به قعيله رفتند و ب               ٥»  .من به تو کمک می کنم که فلسطينيان را شکست بدهی               .  قعيله برو 

فلسطينيان جنگيدند و تلفات سنگين جانی به آنها رساندند و رمه و گّلٔه آنها را تاراج کرده با خود آوردند و به اين                                
 . ترتيب داوود مردم قعيله را نجات داد
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 . وقتی که ابياتار، پسر اخيملک نزد داوود به قعيله فرار کرد، جامٔه مخصوص کاهنان را با خود برد٦
خداوند او را به دست من داده است، زيرا با          «:  شائول گفت .  بر داد که داوود به قعيله آمده است       کسی به شائول خ   ٧

پس شائول همٔه سپاهيان خود را جمع کرد تا         ٨»  .آمدن به داخل چهار ديوار اين شهر، خودش را به دام انداخته است             
 . به قعليه لشکرکشی کنند و داوود و همراهان او را دستگير نمايند

جامٔه مخصوص کاهنان را     «:  گامی که داوود شنيد که شائول می خواهد به او حمله کند، به ابياتار کاهن گفت                 هن٩
ای خداوند خدای اسرائيل، بنده ات شنيده ام که شائول خيال دارد به             «:  آنگاه داوود دعا کرده گفت     ١٠»  .نزد من بياور  

ردم قعيله مرا به دست او تسليم می کنند؟ آيا همان طوری             آيا م ١١.  قعيله حمله کند و به خاطر من شهر را خراب کند            
 » .که شنيده ام شائول به اينجا می آيد؟ ای خداوند خدای اسرائيل، تمّنا می کنم که به من جواب بده

 » .بلی، شائول به اينجا می آيد«: خداوند فرمود
 » يم می کنند؟آيا مردم قعيله مرا و همراهانم را به دست شائول تسل«: داوود پرسيد١٢

 » .بلی، تسليم می کنند«: خداوند جواب داد
آنگاه داوود با مردان خود که تعدادشان در حدود ششصد نفر بود از قعيله حرکت کردند و شهر به شهر                                        ١٣

 . چون شائول آگاه شد که داوود فرار کرده است از رفتن به قعيله دست کشيد. می گشتند

  داوود در نواحی کوهستانی
امی که داوود در بيابان در کوهستان های زيف به سر می برد، شائول همه روزه در تعقيب او بود، ولی                              هنگ١٤

 . خداوند نمی خواست که داوود به دست شائول بيفتد
در همان وقتی که داوود در بيابان زيف        ١٦.  داوود در جنگل حارث بود که شنيد شائول برای کشتن او آمده بود                ١٥

.  شائول برای ديدن او به آنجا رفت و او را تشويق کرد که به حمايت خداوند اطمينان داشته باشد                      بود، يوناتان، پسر  
تو به مقام سلطنت در اسرائيل می رسی و           .  زيرا پدرم، شائول هرگز به تو صدمه نخواهد زد           !  نترس«:  او گفت ١٧

وی ايشان، پيمان دوستی خود را        پس هر د  ١٨»  .و پدرم هم اين را می داند       .  من شخص دوم در دربار تو خواهم شد          
 . داوود در جنگل ماند و يوناتان به خانٔه خود برگشت. تازه کردند

داوود در نواحی جنوب يهوديه در غارهای         «:  بعضی از اهالی زيف نزد شائول در جبعه رفتند و به او گفتند                 ١٩
 مشتاق دستگيری او هستيد؛ پس هر         ای پادشاه، می دانيم که شما چقدر       ٢٠.  حارث در کوههای حخيله به سر می برد        

 » .زمان که مايل هستيد با ما بياييد و ما وظيفٔه خود می دانيم که او را به دست شما تسليم کنيم
برويد زيادتر تحقيق کنيد تا مطمئن      ٢٢.  خداوند به شما برکت بدهد که اين قدر با من مهربان هستيد          «:  شائول گفت ٢١

م کنيد و بپرسيد که چه کسی او را ديده است؛ زيرا شنيده ام که او خيلی حيله گر                           شويد و پناهگاه دقيق او را معلو         
وقتی مخفيگاه او را پيدا کرديد به من اّطالع دهيد بعد من همراه شما می آيم و اگر در اين سرزمين باشد،                             ٢٣.  است

 » .حّتی اگر الزم باشد تمام سرزمين يهوديه را جستجو کنم، او را پيدا می کنم
در اين وقت داوود و همراهان او در بيابان معون واقع             .  نگاه همه برخاستند و قبل از شائول به زيف برگشتند           آ٢٤

وقتی داوود از آمدن شائول به زيف         .  و شائول و مردان او به تعقيب او رفتند           ٢٥.  در عربه در جنوب صحرا بودند       
وقتی شائول اين را شنيد به       .  و در آنجا ماندند    آگاه شد، او و همراهانش به طرف صخره های کوههای معون رفتند                

هرقدر که داوود و همراهانش       .  اکنون شائول در يک طرف کوه بود و داوود در طرف ديگر                  ٢٦.  تعقيب او رفت   
در همين  ٢٧.  عجله می کردند که از شائول دورتر شوند، شائول و مردانش برای دستگيری آنها، نزديکتر می شدند                     

پس شائول از   ٢٨»  .فورًا برگرديد زيرا که فلسطينيان به کشور حمله کرده اند           «:  ائول گفت وقت قاصدی آمد و به ش       
داوود ٢٩.  ناميدند»  کوه جدايی «به همين دليل آنجا را       .  تعقيب داوود دست برداشت و برای جنگ با فلسطينيان رفت           

 . از آنجا رفت و در غارهای عين جدی ساکن گرديد

٢٤  
 نظر می کند داوود از کشتن شائول صرف 

پس ٢.  وقتی شائول از جنگ با فلسطينيان بازگشت، به او خبر دادند که داوود به بيابان عين جّدی رفته است                              ١
شائول با يک سپاه مخصوص سه هزار نفری از بهترين سربازان اسرائيل، برای يافتن داوود و همراهانش در بين                      

و .   خود طويله ای را ديدند که نزديک به غاری بود                در سر راه   ٣.  صخره های ُبزهای کوهی به جستجو پرداخت         
٤.  اّتفاقًا داوود و مردان او هم در درون همان غار پنهان شده بودند                  .  شائول برای قضای حاجت به آن غار رفت           

من دشمنت را به دستت می سپارم و           :  امروز همان روزی است که خداوند فرمود          «:  همراهان داوود به او گفتند       
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اّما بعدًا   ٥.  آنگاه داوود برخاست و آهسته رفت و گوشٔه ردای شائول را بريد                       »  !هد با او بکن      هرچه دلت بخوا    
من نبايد اين کار را       «:  او به همراه خود گفت      ٦.  وجدانش او را ناراحت کرد که چرا گوشٔه ردای شائول را بريده                 

سخنان داوود  ٧»  .ين بی احترامی کردم  می کردم، زيرا گناه بزرگی را مرتکب شدم که به پادشاه برگزيدٔه خداوند چن                
 . به همراهانش اخطاريه ای بود که اجازه ندارند به شائول ضرری برسانند

داوود هم برخاست و از غار بيرون رفت واز پشت سر شائول            ٨.  بعد شائول از غار خارج شد و به راه خود رفت          
چرا به  «:  و به شائول گفت   ٩  َخم شد و تعظيم کرد      وقتی شائول به عقب نگاه کرد، داوود      »  !ای پادشاه «:  را صدا کرد  

امروز به چشم خود ديدی که حقيقت         ١٠  حرف مردم که می گويند من می خواهم به تو ضرر برسانم گوش می دهی؟               
ندارد، زيرا خداوند در آن غار تو را به دست من داد و حّتی بعضی از همراهانم مرا تشويق کردند که تو را بکشم،                          

 رحم کردم و گفتم که هرگز دست خود را بر آقای خود بلند نمی کنم، زيرا که او پادشاه برگزيدٔه خداوند                     اّما من بر تو   
پس بايد بدانی و يقين کنی که من        .  ببين، اين يک تّكه از ردای توست که من آن را بريدم، ولی تو را نکشتم                ١١.  است

. ، اّما تو برای کشتن من در همه جا به دنبال من هستی             من هيچ گناهی نکرده ام   .  قصد ندارم به تو هيچ آسيبی برسانم       
اين َمَثل قديمی که      ١٣.  من با تو کاری ندارم        .  خداوند انتقام مرا از تو بگيرد          .  خداوند بين من و تو داور باشد            ١٢

تو بدی  با وجود بديهايی که تو در حّق من کرده ای، من قصد ندارم که به                  '  .کار بد از مردم بد سرمی زند      ':  می گويند
پادشاه اسرائيل می خواهد چه کسی را بکشد و در تعقيب چه کسی است؟ يک سگ مرده و يا يک پشٔه ناچيز؟          ١٤.  کنم
خداوند خودش در بين ما داوری کند و معلوم کند که اشتباه از چه کسی است و مرا حفظ کند و از دست تو نجات                           ١٥
 » .دهد
آنگاه شائول با صدای بلند      »  داوود فرزندم اين تو هستی؟     «:   گفت وقتی داوود سخنان خود را تمام کرد، شائول         ١٦

با اينکه من درمورد تو اين همه بدی کردم، تو به             .  تو حّق داری و من اشتباه کردم        «:  و به داوود گفت    ١٧گريه کرد   
 به  زيرا خداوند مرا  .  بلی، امروز به من ثابت شد که تو چه احسان بزرگی در حّق من کردی                    ١٨.  من خوبی کردی  

چه کسی است که به دست دشمنش بيفتد و هيچ آسيبی به او نرساند و او را                      ١٩.  دست تو سپرد، ولی تو مرا نکشتی        
اکنون اطمينان دارم که تو      ٢٠.  رها کند؟ خداوند به خاطر اين احسانی که امروز در حّق من کردی به تو پاداش بدهد                   

پس به نام خداوند قسم ُبخور که بعد از من،                ٢١.   نمود به پادشاهی می رسی و سلطنت اسرائيل را استوار خواهی              
 . داوود قسم خورد٢٢» .خانواده ام را از بين نبری و نام مرا در خانوادٔه پدرم محو نکنی

 . بعد شائول به خانٔه خود رفت و داوود و همراهانش به غار برگشتند

٢٥  
  درگذشت سموئيل

سپس او را در آرامگاه       .  رائيل برای مراسم عزاداری جمع شدند        بعد از مّدتی سموئيل درگذشت و تمام قوم اس            ١
 . خانوادگی اش در رامه به خاک سپردند

  داوود و ابيجايل
در آنجا شخص ثروتمندی از خاندان کاليب در معون زندگی می کرد که                  ٢.  سپس داوود به صحرای فاران رفت       

نام او  ٣.  او در وقت پشم چينی در کرمل بود      .  ز داشت او سه هزار گوسفند و يک هزار بُ      .  دارای امالکی در کرمل بود    
 . نابال بود و زنش ابيجايل نام داشت که زنی زيبا و دانا بود، ولی نابال مردی سنگدل و بد اخالق بود

در بيابان به داوود خبر دادند که نابال پشم گوسفندان خود را               ٤.  نابال در کرمل مشغول پشم چينی گوسفندانش بود        
سالم مرا به او برسانيد     «:  و گفت ٦  پس داوود ده ها نفر از جوانان همراه خود را به کرمل پيش او فرستاد               ٥.  می چيند

شنيدم که در آنجا برای پشم چينی           ٧.  خداوند تو و خانواده ات را سالمت بدارد و اموالت را برکت دهد                  :  و بگوييد 
ری نرسانديم و تا وقتی که در کرمل بودند هيچ چيزشان             زمانی که چوپانهايت در اينجا بودند ما به آنها آزا            .  آمده ای
اينک تقاضا دارم به فرستادگان من احسان کنی، زيرا امروز          .  از خادمانت بپرس و آنها به تو خواهند گفت        ٨.  ُگم نشد 

 » .پس هر چيزی می توانی به غالمانت و دوست عزيزت داوود بده. روز عيد است
داوود کيست؟ پسر    «:  نابال پرسيد ١٠.  و را به نابال رسانده منتظر جواب ماندند          فرستادگان داوود رفتند و پيام ا       ٩

آيا می خواهيد که من نان و آبی را        ١١.  َيسی چه کاره است؟ اکنون خيلی از غالمان از نزد اربابان خود فرار می کنند               
 به شماها که معلوم نيست از کجا        که برای پشم چينان خود تهّيه کرده ام و حيوانی را که برای خوراک آنها سربريده ام              

 » آمده ايد، بدهم؟
همگی «:  آنگاه داوود به همراهان خود گفت        ١٣.  قاصدان داوود برگشتند و به او خبر دادند که نابال چه گفت                  ١٢
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همگی شمشيرهای خود را برداشتند و چهارصد نفرشان به دنبال داوود رفتند، اّما                »  .شمشير خود را به کمر ببنديد      
 . فرشان نزد اسبابها در همان جا ماندنددويست ن

داوود چند نفر را از بيابان فرستاد که سالم او را به آقای ما بگويد                «:  يکی از خدمتکاران نابال به ابيجايل گفت      ١٤
 درحالی که آنها به ما خوبی کرده بودند و تا وقتی که در صحرا با آنها بوديم هيچ آزاری                  ١٥.  اّما او آنها را تحقير کرد      

حاال ١٧.  روز و شب مثل ديواری از ما و گوسفندان ما محافظت می کردند                 ١٦.  به ما نرسيد و چيزی از ما ُگم نشد            
آقای ما به حّدی    .  بهتر است که هرچه زودتر فکری بکنی، چون ممکن است باليی بر سر ارباب و خاندان او بيايد                     

 » .بدسرشت است که کسی جرأت نمی کند با او کلمه ای حرف بزند
آنگاه ابيجايل فورًا برخاسته دويست نان، دو مشک شراب، پنج گوسفند بريان شده، پنج پيمانه غّلٔه بريان، صد                      ١٨

: و به خادمان خود گفت       ١٩  دسته قرص نان کشمشی و دويست قرص نان انجير مهّيا کرده روی االغها بار کرد                         
 . مورد به شوهر خود چيزی نگفت او در اين» .شما قبل از من برويد و من به دنبال شما می آيم«

ابيجايل درحالی که سوار االغ بود و از تّپه پايين می رفت، داوود را ديد که با همراهان خود به طرف او می آيد                        ٢٠
ما بيهوده از مال و دارايی اين شخص در بيابان           «:  داوود با خود فکر می کرد که      ٢١.  و چند لحظه بعد نزد آنها رسيد       

اّما او در عوض خوبی، پاداش ما       .  قت خود را تلف نموديم و نگذاشتيم چيزی از اموال او ُگم شود             و.  نگهبانی کرديم 
 » .حاال قسم خورده ام که لعنت خدا بر من باد اگر تا صبح يک مرد مردان او را زنده بگذارم٢٢. را به بدی داد

سپس به  ٢٤.   به خاک افتاد و تعظيم کرد         وقتی چشم ابيجايل بر داوود افتاد، فورًا از االغ خود پايين آمد روی                   ٢٣
اّما خواهش می کنم به سخنان کنيزتان گوش           .  تمام گناه و تقصير را من به گردن می گيرم             «:  پاهايش افتاد و گفت     

او همان طور که از اسمش پيداست، آدم            .  شما نبايد از نابال که يک شخص احمقی است، دلخور باشيد                   ٢٥.  بدهيد
آقای من، اينک خداوند شما را از ريختن خون و گرفتن             ٢٦.  ه من فرستادگان شما را نديدم      باور کنيد ک  .  احمقی است 

من اين  ٢٧.  انتقام از دشمنانتان باز داشته است، به حيات خداوند قسم که همٔه دشمنانتان مانند نابال ملعون خواهند شد                   
. نيزتان به اينجا گستاخی باشد، او را ببخشيد        و آرزومندم که اگر آمدن ک      ٢٨هدايا را برای شما و همراهانتان آورده ام         

و من ايمان دارم که خداوند شما و خاندان شما را به سلطنت خواهد رسانيد چونکه شما برای خداوند جنگ می کنيد                         
اگر کسی درپی آزار شما باشد و قصد کشتن شما را           ٢٩.  و تا زمانی که زنده هستيد هيچ بدی بر شما واقع نخواهد شد            

اّما جان   .  شد، خداوند شما را در پناه خود آن چنان حفظ می کند که کسی از گنج خود مراقبت می نمايد                                  داشته با  
وقتی که خداوند همٔه چيزهای خوبی را که وعده کرده           ٣٠.  دشمنانتان را مانند سنگ فالخن از بدنشان دور می اندازد          

آنگاه به خاطر گرفتن انتقام از دشمنان و         ٣١اند،  است در حق شما انجام داد و شما را به مقام پادشاهی اسرائيل رس                   
پس بعد از آنکه خداوند احسان خود را در حق شما بجا آورد، اين کنيزتان                .  ريختن خون آنها پشيمان و ناآرام نباشيد      

 » .را بياد بياوريد
 تو که با چنين      آفرين بر ٣٣.  خداوند خدای اسرائيل متبارک باد که تو را امروز پيش من فرستاد                «:  داوود گفت ٣٢

وگرنه به نام خداوند خدای اسرائيل که مرا نگذاشت به تو ٣٤! حکمتی، مرا از ريختن خون و گرفتن انتقام باز داشتی     
٣٥»  .صدمه  ای برسانم، قسم که اگر تو پيش من نمی آمدی، تا صبح يک نفر از مردان نابال را هم زنده نمی گذاشتم                         

به خانه ات برو و نگران نباش، آنچه را که              «:  ورده بود گرفت و به او گفت          بعد داوود چيزهايی را که ابيجايل آ          
 » .خواستی بجا خواهم آورد

ابيجايل .  وقتی ابيجايل پيش نابال برگشت، ديد که او جشن شاهانه ای در خانه برپا کرده و سرخوش و مست بود                  ٣٦
پس او  .  زنش ماجرا را به او گفت         ،وقتی صبح شد و مستی شراب از سرش پريد            ٣٧.  تا صبح به او چيزی نگفت        

 . پس از ده  روز خداوند جان او را گرفت٣٨. ناگهان منقلب شد و بی حرکت افتاد
خداوند متبارک باد که انتقام توهينی را که او به من کرد از او                        «:  وقتی داوود از مرگ نابال آگاه شد گفت            ٣٩

 » .بد او را به او داد خداوند سزای عمل. گرفت و نگذاشت که خطايی از من سرزند
فرستادگان داوود پيش ابيجايل به کرمل      ٤٠.  بعد داوود برای ابيجايل پيغام فرستاد و پيشنهاد کرد که همسر او بشود            

 » .داوود ما را فرستاد که تو را پيش او ببريم تا همسر او بشوی«: رفتند و به او گفتند
ان خدمتکاری  است که آماده است، پای خادمان آقای خود            کنيزت«:  ابيجايل برخاست روی به خاک افتاد و گفت        ٤١

بعد فورًا برخاست و بر االغ خود سوار شد و پنج نديمٔه خود را همراه گرفته، به دنبال فرستادگان                            ٤٢»  .را بشويد 
 . داوود به راه افتاد و به اين ترتيب همسر داوود شد

و شائول دختر خود ميکال را که همسر        ٤٤.  سر او شدند  داوود با اخينوعم يزرعيلی هم ازدواج کرد و هر دو هم           ٤٣
 . داوود بود به فلطی پسر اليش که از ساکنان جليم بود، داد

٢٦  
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  داوود دوباره از کشتن شائول صرف نظر می کند
داوود در تّپٔه حخيله که روبه روی بيابان است خود را             «:  چند نفر از اهالی زيف نزد شائول به جبعه آمده گفتند             ١
شائول در ٣. پس شائول با سه هزار نفر از بهترين سربازان خود در تعقيب داوود به زيف رفت   ٢»  .نهان کرده است  پ

داوود هنوز در بيابان بود و وقتی که فهميد شائول به تعقيب     .  تّپٔه حخيله که در سر راه و در شرق بيابان بود اردو زد            
بعد داوود به اردوگاه شائول رفت و جايی  را          ٥.  ل به او خبر بدهند    جاسوسانی را فرستاد تا از آمدن شائو       ٤او می آيد،   

که شائول با ابنير پسر نير، فرمانده سپاه خوابيده بود پيدا کرد و ديد که شائول در درون اردو درحالی که محافظين                          
 . به دور او حلقه زده بودند، خوابيده بود

آيا کسی حاضر است که با من به         «:  رويه، برادر يوآب گفت   بعد داوود آمد و به اخيملک ِحّتی و ابيشای پسر ص            ٦
 » اردوی شائول بيايد؟
 » .من می آيم«: ابيشای جواب داد

پس داوود و ابيشای هنگام شب به اردوی شائول رفتند و ديدند که شائول در خواب بود، نيزه اش در باالی سرش      ٧
 خداوند امروز دشمن شما    «:  ابيشای به داوود گفت   ٨.  بودند  ابنير و محافظين دور او خوابيده     .  بر زمين فرورفته است   

فقط يک ضربه کافی است که او را         .  حاال اجازه بفرما که او را با نيزٔه خودش به زمين بکوبم             .  را به دست شما داد    
 » .بکشم و ضربٔه دوم الزم نيست

دٔه خدا دراز کند، مجازات         زيرا خداوند کسی را که دست خود را بر برگزي                  .  نه، او را نکش      «:  داوود گفت  ٩
به خداوند زنده سوگند، که روزی خود خداوند او را هالک خواهد کرد، يا روز مرگش فرا می رسد و يا                         ١٠.  می کند

. ولی يک کار می کنم   !  خدا نکند که من، کسی را که خداوند پادشاه ساخته است، بکشم            ١١.  در جنگ کشته خواهد شد    
پس داوود نيزه و کوزٔه آب شائول       ١٢»  !ٔه آبش را برمی داريم و از اينجا می رويم       نيزه ای که باالی سرش است و کوز      

کسی ايشان را نديد و متوّجه آنها نگرديد و حّتی کسی هم بيدار نشد،                 .  را از باالی سرش برداشته به راه خود رفت          
 . چون خداوند خواب سنگينی بر همگی آورده بود

آنگاه با صدای بلند رو به      ١٤.  ر باالی تّپه در فاصلٔه دور و مطمئنی ايستاد        بعد داوود به آن طرف ديگر رفت و د        ١٣
 » !ابنير جواب بده«: سپاه و ابنير کرده گفت

 » تو کيستی که با صدای خود پادشاه را بيدار می کنی؟«: او جواب داد
پس چرا  .  رائيل ندارد تو چه مردی هستی؟ مقامی که تو داری هيچ کس ديگر در تمام اس               «:  داوود به ابنير گفت   ١٥

١٦.  از آقای خود، پادشاه به درستی نگهبانی نمی کنی؟ هم اکنون کسی وارد اردو شد تا او را بکشد و تو خبر نشدی                        

به خداوند قسم، تو به خاطر اينکه از آقای خود که پادشاه برگزيدٔه خداوند است به خوبی حفاظت نکردی، بايد کشته                        
 » وزٔه آب پادشاه که باالی سرش بودند، کجا هستند؟آيا می دانی که نيزه و ک. شوی
 » پسرم داوود، اين صدای توست؟«: شائول صدای داوود را شناخت و پرسيد١٧

من چه کرده ام؟ گناه اين خادم تو چيست که هميشه در              ١٨.  اين صدای من است    !  بلی، سرورم «:  داوود جواب داد  
اگر خداوند تو را بضد من برانگيخته        .  رض اين بنده گوش بدهد     از پادشاه درخواست می کنم به ع      ١٩  تعقيبش هستی؟ 

آنها مرا از سرزمين    !  است، من قربانی می دهم تا بخشيده شوم و اگر دسيسٔه مردم باشد، لعنت خداوند بر ايشان باد                    
گان و دور   نگذار خون من در سرزمين بيگان     ٢٠.  خداوند بيرون کرده اند تا در سرزمينی بيگانه ُبتها را پرستش نمايم           

چرا پادشاه اسرائيل با اين بزرگی مانند کسی که برای شکار يک کبک به کوهها               .  از حضور خداوند به زمين بريزد     
 » می رود، به تعقيب من که مانند يک پشٔه ناچيز هستم، باشد؟

را از مرگ   من اشتباه کردم، برگرد پسرم، من ديگر آزاری به تو نمی رسانم، زيرا تو امروز م                  «:  شائول گفت ٢١
 » .رفتار من احمقانه بود و می دانم که خطای بزرگی از من سر زد. نجات دادی

خداوند هرکسی  ٢٣.  يکی از محافظينت را بفرست که آن را برايت بياورد           .  نيزه ات پيش من است   «:  داوود گفت ٢٢
د، اّما چون تو پادشاه        خداوند تو را امروز به دست من دا            .  را از روی رفتار نيک و وفاداری او پاداش می دهد                

پس همان طوری که من امروز زندگی تو را رهاندم، دعا               ٢٤.  برگزيدٔه خداوند هستی، من صدمه ای به تو نرساندم           
 » .می کنم که خداوند هم مرا از اين همه مصيبت نجات دهد

 » .هی شدتو در آنچه که انجام دهی موّفق خوا. پسرم، خدا تو را برکت دهد«: شائول به داوود گفت٢٥
 . آنگاه داوود به راه خود رفت و شائول هم به خانٔه خود برگشت

٢٧  
  داوود در بين فلسطينی ها
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پس بهتر است که به کشور          .  من باالخره يک روز به دست شائول کشته می شوم               «:  داوود در دل خود گفت       ١
پس داوود با    ٢»  . دستش آرام شوم     فلسطينيان فرار کنم تا شائول از تعقيب من در اسرائيل دست بردارد و من از                        

همراهانش هر کدام با فاميل خود و داوود         ٣.  ششصد نفر از همراهان خود پيش اخيش پسر معوك، پادشاه جت رفت             
خبر فرار داوود به     ٤.  هم با دو زن خود، يعنی اخينوعم يزرعيلی و ابيجايل کرملی، زن نابال در آنجا ساکن شدند                       

 . ز تعقيب داوود دست کشيدپس ا. جت، به گوش شائول رسيد
اگر به من لطف کنی می خواهم به جای پايتخت در يکی از شهرهای اطراف زندگی                        «:  داوود به اخيش گفت     ٥
به اين  ٧.  اخيش موافقت کرد و شهر صقلغ را که تا به امروز هم به پادشاهان يهودا متعّلق است، به او داد                           ٦»  .کنم

 . ماه در بين فلسطينيان زندگی کرد ترتيب داوود برای مّدت يک سال و چهار
داوود و همراهانش به جشوريان، جزريان و عمالقه که از روزگاران قديم در امتداد شور و مصر زندگی                                   ٨

و به هر جايی که حمله می کردند تمام زنان و مردان آنجا را می کشتند و گوسفند، گاو،                   ٩.  می نمودند، حمله می کردند  
» امروز به کجا حمله کرديد؟    «:  اخيش می پرسيد ١٠.  ها را هم گرفته پيش اخيش برمی گشتند      االغ، شتر و حّتی لباس آن     

داوود در حمله های خود زن يا        ١١»  .به قينيان «يا  »  به مردم يرحمئيل   «يا  »  به جنوب يهودا   «:  داوود جواب می داد   
ود در تمام مّدتی که در کشور          داو.  مردی را زنده نمی گذاشت، مبادا به جت بيايند و گزارش کارهای او را بدهند                   

اخيش حرف داوود را باور می نمود و فکر می کرد که قوم اسرائيل               ١٢.  فلسطينيان زندگی می کرد، کارش همين بود      
 . بکّلی از او متنّفر هستند و حاال برای هميشه پيش او می ماند و او را خدمت می کند

٢٨  
البّته می دانی که   «:  اخيش به داوود گفت   .  د تا با اسرائيل بجنگند    در آن هنگام فلسطينی ها سپاه خود را جمع کردن         ١

 » .تو و مردانت بايد در اين جنگ با ما باشيد
 » .بسيار خوب، من خادم شما هستم و شما خواهيد ديد که من چه خواهم کرد«: داوود گفت٢

 » .بسيار خوب، من هم تو را محافظ هميشگی خود می سازم«: اخيش گفت

 نی که ارواح را احضار می کرد شائول و ز
 ، در رامه به     در اين زمان سموئيل مرده بود و تمام قوم اسرائيل برای او ماتم گرفته و او را در شهر خودش                             ٣

 . شائول پادشاه، همٔه فالبين ها و احضارکنندگان ارواح را از کشور اسرائيل بيرون کرده بود. خاک سپرده بودند
وقتی شائول سپاه    ٥.  ونيم اردو زدند و شائول هم با سپاه خود در جلبوع سنگر گرفت                  فلسطينی ها آمدند و در ش      ٤

اّما خداوند جوابش را نداد، نه در خواب به           .  او از خداوند سؤال کرد که چه کند         ٦.  عظيم فلسطينی ها را ديد، ترسيد     
برويد زنی را که با ارواح      «:   گفت آنگاه شائول به خادمان خود    ٧.  او جواب داد و نه به وسيلٔه قرعه و نه توسط انبيا             

 » .سر و کار داشته باشد پيدا کنيد، تا پيش او رفته بپرسم که چه بايد بکنم
 » .زنی در عين دور هست«: آنها گفتند

. شائول شکل خود را تغيير داده، لباس عادی پوشيد و در هنگام شب با دو نفر از افراد خود به خانٔه آن زن رفت               ٨
 » روح شخصی را که به تو می گويم احضار کن و از او بپرس که من بايد چه کار کنم؟«: ه گفتاز او خواهش کرد

چرا تو  .  تو خوب می دانی که شائول تمام فالگيران و جادوگران را از اسرائيل بيرون کرده                    «:  زن به او گفت    ٩
 » می خواهی مرا به دام بيندازی و به کشتن بدهی؟

 » .قسم می خورم که از اين بابت هيچ ضرری به تو نخواهد رسيد به نام خداوند«: شائول گفت١٠
 » چه کسی را می خواهی که برايت بياورم؟«: زن پرسيد١١

 » .سموئيل را«: او جواب داد
برای چه مرا فريب دادی؟ تو شائول           «:  وقتی آن زن سموئيل را ديد با آواز بلند فرياد زد و به شائول گفت                        ١٢
 » .هستی
 » چه می بينی؟. نترس«: گفت پادشاه به او١٣

 » .يک روح را می بينم که از زمين بيرون می آيد«: زن گفت
 » چه شکلی دارد؟«: شائول پرسيد١٤

 » .پيرمردی را می بينم که ردايی بر تن دارد«: زن جواب داد
 . پس رو به زمين خم شد و تعظيم کرد. آنگاه شائول دانست که او سموئيل است

 » چرا آسايش مرا برهم زدی و مرا به اينجا آوردی؟«: گفت سموئيل به شائول١٥
خداوند مرا ترک کرده است و ديگر به        .  مشکل بزرگی دارم، زيرا فلسطينی ها به جنگ من آمده اند        «:  شائول گفت 
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 » .بنابراين تو را خواستم تا به من بگويی که چه کار کنم. نه توسط انبيا و نه در خواب. سؤالهای من جواب نمی دهد
خداوند ١٧  وقتی خداوند تو را ترک کرده و دشمن تو شده است، چرا از من سؤال می کنی؟                           «:  سموئيل گفت ١٦

چونکه ١٨. او پادشاهی را از تو گرفته و به همسايه ات، داوود داده است  .  همان طور که قبًال به من گفته بود عمل کرد        
ا که داشتند از بين نبردی، پس خداوند اين بال را بر سر                تو اوامر خداوند را اطاعت نکردی و عماليقی ها و آنچه ر            

عالوه بر اين تو و لشکر اسرائيل به دست فلسطينی ها سپرده می شويد و تو و پسرانت فردا نزد من                                ١٩.  تو آورد 
 » .خواهيد آمد و لشکر اسرائيل بکّلی مغلوب می شود

چون تمام شب و روز چيزی       .  زيرا بشّدت ترسيد    ،شائول با شنيدن سخنان سموئيل ناگهان به روی زمين افتاد            ٢٠
من جان خود را با       «:  وقتی آن زن وضع پريشان شائول را ديد به او گفت               ٢١.  نخورده بود بسيار ضعيف شده بود       

اکنون خواهش می کنم که شما هم خواهش مرا بپذيريد و چيزی                      ٢٢.  انجام دادن دستورات شما به خطر انداختم             
 » .يريد و بتوانيد برگردیُبخوريد تا کمی قّوت بگ

پس .  همراهانش نيز به او اصرار نمودند      »  .من چيزی نمی خورم  «:  اّما شائول از خوردن خودداری کرده گفت       ٢٣
آرد را  .  آن زن فورًا گوسالٔه چاقی را که در خانه داشت، سر بريد           ٢٤.  شائول از زمين برخاست و روی تخت نشست       

آنها خوردند و برخاسته، شبانه به راه        .  ا پيش شائول و خادمانش گذاشت      سپس غذا ر  ٢٥.  خمير کرده نان فطير پخت     
 . افتادند

٢٩  
  فلسطينی ها داوود را رد می کنند

وقتی فرماندهان  ٢.  سپاه فلسطينی ها در افيق جمع شدند و لشکر اسرائيل نيز در کنار دشت يزرعيل اردو زدند                      ١
 به حرکت در آوردند، داوود و همراهان هم به دنبال اخيش                لشکر فلسطينی ها گروههای صد نفره و هزار نفره را           

 . پادشاه می رفتند
او داوود خادم    «:  اخيش در جواب گفت     »  اين عبرانيان اينجا چه می کنند؟        «:  فرمانده های فلسطينی ها پرسيدند    ٣

 اشتباهی از او      در اين مّدت او هيچ       .  او مّدت زيادی است که با من به سر می برد               .  شائول، پادشاه اسرائيل است     
 » .نديده ام

او نبايد با ما به جنگ      .  او را به شهری که به او داده  ای بفرست        «:  اّما فرماندهان فلسطينی خشمگين شدند و گفتند      ٤
زيرا کشته شدن ما به دست او فرصت خوبی به او می دهد که اعتماد آقای خود را به                        .  برود، مبادا بضد ما بجنگد     

آيا اين شخص همان داوود نيست که زنهای اسرائيلی در رقص های خود برايش                         ٥.  کند  دست آورده با او آشتی        
 » شائول هزاران نفر را کشته و داوود ده ها هزار نفر را؟: می خواندند

من به خداوند زنده قسم می خورم که تو شخص درستکاری           «:  پس اخيش داوود را به حضور خود خواند و گفت          ٦
من می خواهم تو با ما به جنگ بروی، اّما فرماندهان           .   آمدی، هيچ بدی از تو نديده ام       هستی و از روزی که پيش من       

 » .پس به سالمتی برگرد و کاری نکن که آنها را ناراضی کنی٧. سپاه نمی خواهند
من چه کرده ام؟ در اين مّدتی که در خدمت تو بوده ام آيا هيچ خطايی در من ديده ای که                        «:  داوود به اخيش گفت    ٨
 » را از جنگ کردن با دشمنان آقايم باز دارد؟م

تو در نظر من مثل فرشتٔه خدا نيکو هستی، ولی فرماندهان ديگر می ترسند و                    .  من می دانم «:  اخيش جواب داد   ٩
پس از تو خواهش می کنم تو و همٔه کسانی که از نزد شائول پادشاه اسرائيل               ١٠.  نمی خواهند که با آنها به جنگ بروی      

 » .ديد، فردا صبح زود همين که هوا روشن شد، اينجا را ترک کنيدنزد من آم
سپاهيان فلسطين نيز به راه خود به طرف        .  پس داوود و همراهان او صبح زود برخاستند و به فلسطين برگشتند           ١١

 . يزرعيل ادامه دادند

٣٠  
  جنگ با عماليقی ها

القه به جنوب حمله کرده، شهر صقلغ را آتش زده اند          روز سوم داوود و همراهانش به صقلغ آمدند و ديدند که عم            ١
داوود و همراهانش وقتی آن صحنه را          ٣.  و زنها و کودکان را اسير کرده با خود برده اند، اّما کسی را نکشته اند                    ٢

ه آن قدر گري ٤ديدند و پی بردند که شهر به خاکستر تبديل شده و زنان و پسران و دخترانشان را به اسارت برده اند،                          
دو زن داوود، اخينوعم يزرعيلی و ابيجايل زن نابال کرملی هم             ٥.  کردند که ديگر طاقت گريه کردن برايشان نماند         
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 . جزو اسيران بودند
داوود با مشکل بزرگی روبه رو شده بود، زيرا مردها به خاطر از دست دادن زن و فرزندانشان بشّدت ناراحت                       ٦

داوود به ابياتار کاهن، ٧. اّما خداوند خدای داوود، او را تقويت نمود     .  سار کنند شده بودند و می خواستند داوود را سنگ      
آنگاه داوود از    ٨.  و ابياتار آن را برايش آورد       »  !جامٔه مخصوص کاهنان را برای من بياور         «:  پسر اخيملک گفت   

 » آيا به تعقيب آنها بروم؟ آيا می توانم به آنها برسم؟«: خداوند پرسيد
 » .بلی، برو و آنها تعقيب کن چون به آنها می رسی و آنچه را که گرفته اند، پس خواهی گرفت«: ادخداوند جواب د

دويست نفرشان آن قدر خسته شده     ١٠.  پس داوود و ششصد نفر همراهان او به راه افتادند تا به وادی بسور رسيدند              ٩
مردان داوود در سر    ١١.  ه راه خود ادامه دادند     اّما داوود با چهارصد نفر ديگر ب       .  بودند که يارای پيش رفتن نداشتند      

آن شخص، سه شبانه روز چيزی        .  راه خود با جوانی مصری در صحرا برخوردند و او را پيش داوود آوردند                          
. همچنين يک تّكه نان انجير و دو خوشٔه کشمش به او دادند                 ١٢.  نخورده بود، پس نان و آبی به او دادند تا بخورد                

 »  ؟کيستی و از کجا آمده ای«: داوود از او پرسيد١٣ حالش بجا آمد، وقتی که او سير شد و
سه روز پيش مريض شدم و به همين خاطر اربابم مرا               .  من يک مصری و غالم يک عماليقی هستم          «:  او گفت 
 » .ما به منطقٔه کريتيان که در جنوب يهوداست و جنوب کاليب حمله کرديم و شهر صقلغ را آتش زديم١٤. ترک کرد

 » آيا حاضری مرا پيش آنها ببری؟«: داوود به او گفت١٥
 » .اگر به نام خدا قسم بخوری که مرا نکشی و به دست اربابم نسپاری، من تو را پيش آنها می برم«: او جواب داد

 وقتی داوود را پيش عماليقيان برد، ديد که آنها بساط خود را در همه جا پهن کرده می خوردند و می نوشيدند و                          ١٦
داوود و   ١٧.  به خاطر آن همه غنيمتی که از کشور فلسطينيان و يهودا به دست آورده بودند، جشن گرفته بودند                                  

به غيراز چهارصد نفرشان    .  همراهانش، در سپيده َدم به آنها حمله کردند و تا شام روز ديگر به کشتار آنها پرداختند                
داوود همٔه افراد و همٔه چيزهايی       ١٨.  توانست بگريزد که بر شترهای خود سوار شدند و فرار کردند، کس ديگری ن              

هيچ چيزی از آنها    ١٩.  را که عماليقيان به غنيمت گرفته بودند دوباره به دست آورد و دو زن خود را هم نجات داد                        
داوود همچنين گّله ها و     ٢٠.  کم نشد، نه خرد و نه بزرگ، نه پسر و نه دختر، همه چيز را دوباره به دست آوردند                            

 » .اينها همه غنايم داوود است«: ه ها را پس گرفت و مردم آنها را پيشاپيش خود می راندند و می گفتندرم
: وقتی داوود به وادی بسور برگشت به آن دويست نفری که به خاطر خستگی نتوانستند همراه او بروند گفت                           ٢١

: بين همراهان داوود بودند گفتند        اّما بعضی از اشخاص پست و شرور که در             ٢٢»  .صلح و سالمتی بر شما باد        «
فقط زن و فرزندان خود     .  چون اينها با ما نيامدند، پس از غنايمی هم که به دست آورده ايم، چيزی به آنها نمی رسد                   «

 » .را بگيرند و پی کار خود بروند
و به ما کمک نمود       شکرگزار باشيد که خداوند ما را حفظ کرد       !  نه برادران، اين کار را نکنيد     «:  اّما داوود گفت  ٢٣

خواه به جنگ   .  هرکس حق مساوی دارد    .  در اين مورد من با شما موافق نيستم         ٢٤.  که دشمن خود را شکست بدهيم       
از همان روز به بعد اين قانون را در بين اسرائيل مرسوم            ٢٥»  .رفته باشد، خواه از اموال و اثاثيه مراقبت کرده باشد         

 . ساخت که تا به امروز باقی است
اينها «:  تی داوود به صلقغ آمد يک سهم از غنيمت را برای دوستان و رهبران يهودا با اين پيغام فرستاد                               وق٢٦

هدايايی هم به شهرهايی فرستاد که او و همراهانش به            ٢٧»  .هديه ای است که از دشمنان خداوند به غنيمت گرفته ايم          
٣٠راکال، قينيان،     ٢٩روعير، سفموت، اشتموع،       ع٢٨آنجا سفر کرده بودند، يعنی بيت ئيل، راموت جنوبی، يتير،                   

 . و حبرون٣١ُحرما، بورعاشان، عتاق 

٣١  
  مرگ شائول و پسرانش

اسرائيلی ها شکست خورده، فرار کردند و عّدٔه زيادی از آنها در کوه                  .  فلسطينی ها باز به جنگ اسرائيل رفتند        ١
 پسرانش، يوناتان، ابيناداب و ملکيشوع را به قتل              سپس فلسطينی ها به تعقيب شائول رفتند و          ٢.  جلبوع کشته شدند   

آنگاه ٤.  و بعد به سراغ شائول رفتند و تيراندازان او را محاصره نموده او را به سختی مجروح نمودند                         ٣.  رساندند
شمشيرت خود را درآور و مرا بکش تا اين فلسطينی های کافر         «:  شائول به جوانی که سالح او را حمل می کرد گفت         

پس شائول شمشير کشيد و خود را به روی آن             .  اّما مرد جوان بسيار ترسيده بود و چنين نکرد           »  .قير نکنند مرا تح 
به اين  ٦.  چون سالح بردار ديد که شائول مرد، او هم شمشير خود را کشيد و بر آن افتاد و او هم مرد                                ٥.  انداخت

لی هايی که در سمت ديگر دشت يزرعيل و          اسرائي٧.  ترتيب شائول، سه پسرش و سپاهيانش در آن روز کشته شدند             
طرف شرق رود اردن بودند، وقتی ديدند که سپاه اسرائيل فرار کرده اند و شائول و پسرانش هم کشته شده اند،                                    
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 . آنگاه فلسطينيان آمدند و شهرهايشان را اشغال کردند. شهرهای خود را ترک کرده، گريختند
 اجساد کشته شدگان آمدند، جنازه های شائول و پسرانش را در کوه                 فردای آن روز که فلسطينی ها برای غارت          ٨

سر شائول را بريدند، اسلحه اش را برداشتند و مژدٔه مرگ شائول را به بتخانه ها و مردم خود در                            ٩.  جلبوع يافتند 
ر اسلحٔه شائول را در پرستشگاه عشتاروت قرار دادند و جسدش را بر ديوار شه                       ١٠.  سراسر کشور پخش کردند     

 . بيت شان آويختند
دالوران خود را به بيت شان         ١٢،   چون مردم يابيش جلعاد شنيدند که فلسطينيان در حق شائول چه کرده اند                         ١١

فرستادند و ايشان شبانه خود را به بيت شان رساندند و اجساد شائول و پسرانش را از ديوار پايين آوردند و ايشان را                      
 . ا برداشته در زير درخت بلوط در يابيش دفن کردند و هفت روز روزه گرفتندبعد استخوانهايشان ر١٣. سوزانيدند
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  کتاب دوم سموئيل
 تاب معّرفی ک

اين .  آتاب دوم سموئيل آه در واقع ادامٔه آتاب اول سموئيل است، شرح استقرار پادشاهی حضرت داوود است                       
. و سپس بر تمامی قوم به اضافٔه اسرائيل در شمال             )  ٤-١فصلهای  (پادشاهی ابتدا در يهودا در قسمت جنوب بود             

اوود پادشاهی خود را استوار نمود و چگونه        در اين آتاب شرح داده می شود آه چگونه حضرت د         )  ٢٤-٥فصلهای  (
 . با دشمنان خويش چه در بين قوم و چه قدرتهای بيگانه به نبرد پرداخت

حضرت داوود به عنوان يک مردی با ايمانی استوار و عميق نسبت به خدا معّرفی شده، همچنين کسی که به مردم          
هی به خاطر ارضای خواسته های خويش دچار وسوسه و           و نيز نشان داده شده آه او گا          .  خويش وفادار و امين بود     

اّما همين آه ناتان نبی او را از گناهش آگاه می سازد، با اعتراف به گناه خود مجازات الهی را                            .  گناه گرديده است   
 . می پذيرد

ها، در  سپس آنها پس از مّدت       .  زندگی موّفقّيت آميز حضرت داوود، بنی اسرائيل را تحت تأثير فراوان قرار داد                   
 . زمانی آه در پريشانی به سر می بردند، به اميد پادشاهی ديگر از نسل داوود بودند تا مانند او باشد

  تقسيم بندی آتاب
  ١٢:٤-١:١سلطنت داوود بر يهودا 

  ٢٥:٢٤-١:٥سلطنت داوود بر تمام قوم اسرائيل 
  ١٩:١٠-١:٥ سالهای اوليه -الف
  ٢٥:١٢-١:١١ داوود و بتشبع -ب
  ٢٦:٢٠-٢٦:١٢كالت و سختی ها  مش-ج
  ٢٥:٢٤-١:٢١ سالهای آخر -د

١  
  آگاه شدن داوود از مرگ شائول

روز سوم  ٢.  داوود بعد از وفات شائول و پيروزی بر عماليقيان به صقلغ بازگشت و دو روز در آنجا توّقف کرد                     ١
. روی به خاک نهاد و تعظيم کرد       .  َمرد جوانی از اردوی شائول با لباس پاره و خاک به سر ريخته، پيش داوود آمد                  

 » از کجا آمده ای؟«: داوود از او پرسيد٣
 » .من از اردوی اسرائيل فرار کرده ام«: او جواب داد

 » از جنگ چه خبر داری؟«: داوود پرسيد٤
شائول و پسرش، يوناتان هم      .  بسياری از آنها زخمی و کشته شدند        .  مردم ما از ميدان جنگ گريختند       «:  او گفت 

 » .ردندُم
 » از کجا می دانی که شائول و يوناتان مرده اند؟«: داوود پرسيد٥
من اّتفاقی از کوه جلبوع می گذشتم، در آنجا شائول را ديدم که بر نيزٔه خود تکيه داده و اّرابه ها                       «:  او جواب داد  ٦

بلی ای  ':  من جواب دادم  .  وقتی به پشت سر نگاه کرد و مرا ديد، صدا کرد          ٧.  و سواران دشمن به او نزديک می شدند      
بيا اينجا و مرا بکش، من به           ':  او به من گفت     ٩'  .من يک عماليقی هستم     ':  جواب دادم '  تو کيستی؟ ':  او پرسيد ٨'  آقا

پس رفتم و او را کشتم، چون می دانستم به خاطر آن زخم مهلکی که              ١٠'  .سختی مجروح شده ام و در حال مرگ هستم        
 » .بعد تاج سر و بازوبندش را گرفته به حضور سرور خود آوردم. داشت، امکان زنده ماندنش نبود

برای شائول و يوناتان، برای اسرائيل و سپاه خداوند،            ١٢  آنگاه داوود و همراهانش جامٔه خود را پاره کردند و            ١١
 . گريستند و عزاداری کرده، تا شام روزه گرفتند زيرا بسياری از آنها در جنگ کشته شده بودند

 » اهل کجا هستی؟«:  از جوان پرسيدداوود١٣
 » .من پسر يک مهاجر عماليقی هستم«: او جواب داد

او «:  بعد داوود به يکی از مردان خود گفت       ١٥»  آيا نترسيدی که پادشاه برگزيدٔه خداوند را کشتی؟       «:  داوود گفت ١٤
دت باشد، زيرا با زبان       خونت به گردن خو    «:  داوود گفت ١٦.  آن مرد با شمشير خود او را زد و کشت             »  .را بکش 

 » .خود اقرار کردی که پادشاه برگزيدٔه خداوند را کشتی
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  سوگواری داوود برای شائول و يوناتان
بعد دستور داد که آن را به همٔه مردم يهودا               ١٨.  داوود اين سوگنامه را برای شائول و پسرش، يوناتان سرود              ١٧

 .)  استاين سوگنامه در کتاب ياشر ثبت شده. (تعليم بدهند
 

 . ای اسرائيل، رهبران تو بر فراز تّپه ها نابود شدند«١٩
 . بنگر که دالوران چگونه سرنگون گشتند

  اين خبر را در جت٢٠
 ، و در جاده های اشقلون بازگو نکنيد
  مبادا دختران فلسطينی ها خوشحال شوند
 . و دختران بت پرستان شادی کنند

 
 .  بر شما نباردای کوههای جلبوع، شبنم و باران«٢١

 ، کشتزارهايتان هميشه بی حاصل شوند
 ، زيرا در آنجا سپر قهرمانان دور انداخته شد

 . و سپر شائول ديگر با روغن جال داده نمی شود
 ، شائول و يوناتان٢٢

 . نيرومندترين دشمنان خود را کشتند
 . از جنگ دست خالی برنگشتند

 
 ! چقدر دوست داشتنی و خوشرو بودند«٢٣

 . ر زندگی و در مرگ با هم يک  جا بودندد
 . تندروتر از عقابها و نيرومندتر از شيرها بودند

 
  اينک ای دوشيزگان اسرائيل، برای شائول گريه کنيد«٢٤

  برای او که به شما جامه های قرمز گرانبها می پوشاند
 . و با جواهر و زر شما را می آراست

 
 ، اين قهرمانان توانا«٢٥

 . جريان جنگ کشته شدند چگونه در
 . يوناتان بر فراز تّپه ها جان داد

 
 . يوناتان ای برادرم، دل من برای تو پر از اندوه است«٢٦

 . تو برای من چقدر گرامی و دوست داشتنی بودی
 . عشق تو به من ژرفتر از عشق زنان بود

 
  قهرمانان از بين رفتند«٢٧

 » .و اسلحه های آنها پايين افتاد

٢  
 ود، پادشاه برگزيدٔه يهودا داو
 » آيا به يکی از شهرهای يهودا بروم؟«: داوود از خداوند سؤال کرد١

 » .بلی، برو«: خداوند جواب داد
 » به کدام شهر بروم؟«: داوود پرسيد

 و٣  پس داوود با دو زن خود، اخينوعم يزرعيلی و ابيجايل، بيؤه نابال کرملی            ٢»  .به شهر حبرون  «:  خداوند فرمود 
آنگاه سران طايفٔه يهودا برای       ٤.  با جنگجويانش و خانواده های ايشان به شهرهای حبرون رفته در آنجا ساکن شد                    

 . مراسم تاجگذاری آمدند و داوود را به پادشاهی طايفٔه يهودا، مسح کردند
 پيام را برای ايشان داوود اين٥، هنگامی که به داوود خبر رسيد که مردم يابيش جلعاد، شائول را به خاک سپرده اند   

دعا ٦!  خداوند به شما به خاطر وفاداريی که به پادشاه داشته ايد و او را آبرومندانه دفن کرديد برکت بدهد                      «:  فرستاد
من هم به خاطر کردار نيک       !  می کنم که خداوند هم به نوبٔه خود، وفا و محّبت سرشار خود را نصيب شما گرداند                      
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نيرومند و شجاع باشيد، پادشاه شما شائول مرده است و مردم             ٧.  شما دريغ نمی کنم  شما، خوبی و احسان خود را از         
 » .يهود مرا به پادشاهی خود مسح کرده اند

  يشبوشت، پادشاه اسرائيل
در اين وقت َابنير پسر نير، سپهساالر لشکر شائول، به محنايم رفت و ايشبوشت پسر شائول را به پادشاهی                           ٩-٨

وقتی ايشبوشت پادشاه شد،      ١٠.  ن، يزرعيل، افرايم، بنيامين و تمام سرزمين اسرائيل گماشت             قلمرو جلعاد، آشوريا   
داوود مّدت هفت سال و شش ماه       ١١.  اّما خاندان يهودا، از داوود پيروی کردند      .  چهل ساله بود و دو سال سلطنت کرد       
 . در حبرون، پادشاه طايفٔه يهودا بود

  جنگ اسرائيل و يهودا
يوآب پسر صرويه، و سربازان داوود رفته        ١٣.   نير با سربازان ايشبوشت از محنايم به جبعون رفت           َابنير، پسر ١٢

 : آنگاه َابنير به يوآب گفت١٤. هر دو سپاه مقابل هم در دو طرف برکه نشستند. آنها را در برکه جبعون مالقات کردند
 . يوآب موافقت کرد» !بگذار جوانان ما زورآزمايی کنند«
ده نفر از هر گروه بنيامين و ايشبوشت پسر شائول و دوازده نفر از گروه داوود انتخاب شدند و به                              پس دواز ١٥

هريک سر حريف خود را گرفته و با شمشير به پهلوی او می زد، تا همٔه آنها کشته شدند و آن                            ١٦.  جنگ پرداختند 
 . ناميدند» ميدان شمشير«مکان را 

سه پسر صرويه، يعنی يوآب، ١٨. اه داوود، لشکر َابنير را شکست داد    جنگ آن روز يک جنگ خونين بود و سپ        ١٧
تک و تنها به تعقيب       ١٩عسائيل که مثل يک آهوی وحشی، چابک و تيز بود                .  ابيشای و عسائيل هم در آنجا بودند         

عسائيل، «: دَابنير به پشت سر نگاه کرد و پرسي٢٠. مستقيمًا او را دنبال کرد و هيچ چيزی مانعش نمی شد      .  َابنير رفت 
 » اين تو هستی؟
 » .بلی، من هستم«: او جواب داد

اّما عسائيل قبول    »  .به دو طرفت نگاه کن، يکی از جوانان را دستگير نما، دارايی اش را بگير                     «:  َابنير گفت ٢١
ر آن صورت نمی خواهم تو را بکشم، زيرا د. از اينجا برو«: َابنير باز به او گفت٢٢. نکرد و به تعقيب خود ادامه داد     

آنگاه َابنير با نيزه به شکم او زد و سر           .  او باز هم قبول نکرد    ٢٣»  چطور می توانم به روی برادرت، يوآب نگاه کنم؟        
 . هرکه به آن مکانی که جنازٔه عسائيل افتاده بود رسيد، ايستاد. نيزه اش از پشت او بيرون آمد، به زمين افتاد و ُمرد

هنگام غروب آفتاب به تّپٔه اّمه که در نزديکی جيح و در راه بيابان جبعون                .  نير رفتند يوآب و ابيشای به دنبال َاب     ٢٤
َابنير، يوآب را خطاب کرده     ٢٦.  سپاه َابنير که همه از مردم بنيامين بودند، در باالی تّپه جمع شدند               ٢٥.  است، رسيدند 

چيزی جز تلخی نمی ماند؟ ما از اقوام تو            آيا ما بايد برای هميشه بجنگيم؟ تو نمی توانی ببينی که در آخر                     «:  گفت
 » کی به افرادت دستور خواهی داد که از تعقيب ما دست بکشند؟. هستيم
به خدای زنده سوگند می خورم که اگر تو حرفی نمی زدی، ما تا فردا صبح شما را                          «:  يوآب در جواب گفت     ٢٧

دست از تعقيب سپاه اسرائيل کشيدند و ديگر با            آنگاه يوآب شيپور زد و همگی توّقف کردند و         ٢٨»  .تعقيب می کرديم 
 . آنها جنگ نکردند

فردای آن روز تا ظهر راه         .  َابنير و مردان او تمام شب از راه دشت اردن رفته از رود اردن عبور کردند                          ٢٩
 . پيمودند تا به محنايم رسيدند

بعد از سرشماری ديد که به غيراز         .يوآب پس از تعقيب َابنير به حبرون برگشت و تمام سپاه خود را جمع کرد                ٣٠
اّما سيصد و شصت نفر از افراد َابنير، از طايفٔه بنيامين، به                ٣١.  عسائيل نوزده نفر ديگر از مردان داوود کم بودند           

. بعد جنازٔه عسائيل را ُبردند و در آرامگاه پدرش در بيت لحم به خاک سپردند              ٣٢.  دست مردان داوود کشته شده بودند     
 . ادش تمام شب راه رفتند و سپيده دم به حبرون رسيدنديوآب و افر

٣  
نيروهای شائول روز به روز ضعيفتر         .  جنگ بين خانوادٔه شائول و خاندان داوود، زمان درازی ادامه داشت                 ١

 . می شدند و قدرت داوود رو به افزايش بود

  پسران داوود
پسر دوم او    ٣.  ن که مادرش اخينوعم يزرعيلی بود         شش پسر داوود در حبرون به دنيا آمدند، اولين آنها َامنو                   ٢

٤سومی ابشالوم پسر معکه، دختر تلمای پادشاه جشور،               .  کيالب بود که ابيجايل، بيؤه نابال کرملی به دنيا آورد                

 . و ششمی يترعام پسر عجله بود٥چهارمی ادونيا پسر حجيت، پنجمی شفطيا پسر ابيطال 
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  َابنير به داوود می پيوندد
تی که جنگ بين نيروهای داوود و نيروهای سلطنتی شائول ادامه داشت، َابنير يکی از قدرتمندترين                                در مدّ  ٦

 . پيروان خانوادٔه شائول گرديد
چرا با  «:  ايشبوشت، َابنير را مّتهم ساخته گفت        .  شائول همسر صيغه ای به نام رصفه داشت که دختر ايه بود                 ٧

مگر من سگ هستم که با من          «:   حرف او بسيار خشمگين شد و گفت           َابنير از اين   ٨»  صيغٔه پدرم همبستر شدی؟     
چنين رفتار می کنی؟ با وجود تمام خوبی هايی که من در حق پدرت و برادران و دوستان او کردم و نگذاشتم که                                 

پس حاال با تمام قدرت      ١٠-٩.  دست داوود به تو برسد، تو امروز برعکس، مرا به خاطر اين زن، گناهکار می سازی                 
» .ود می کوشم که سلطنت را از تو بگيرم و طبق وعدٔه خداوند سرزمين را از دان تا بئرشبع به داوود تسليم کنم                            خ
 . ايشبوشت از ترس خاموش ماند و نتوانست جوابی به َابنير بدهد١١

ر با من    آيا می دانی که اين سرزمين مال کيست؟ اگ            «:  آنگاه َابنير پيامی به اين شرح به داوود فرستاده گفت               ١٢
 » .پيمان ببندی، من به تو کمک می کنم و اختيار تمام سرزمين اسرائيل را به دست تو می سپارم

بسيار خوب، من به شرطی با تو پيمان می بندم که همسرم ميکال، دختر شائول را با خود                         «:  داوود پاسخ داد   ١٣
 ميکال را که به قيمت صد قلفٔه فلسطينی            زن من «:  بعد داوود به ايشبوشت پيام فرستاده گفت         ١٤»  .نزد من بياوری   

شوهرش گريه کنان  ١٦.  پس ايشبوشت او را از شوهرش، فلطيئيل پسر اليش پس گرفت              ١٥»  .خريده ام برايم بفرست  
او ناچار به خانٔه خود        »  .برگرد و به خانه ات برو       «:  بعد َابنير به فلطيئيل گفت       .  تا به بحوريم به دنبال او رفت           

 . برگشت
به رهبران اسرائيل پيشنهاد کرد و به آنها خاطر نشان نمود که از مّدتها قبل می خواستند داوود بر آنها                               َابنير١٧

به وسيلٔه بنده ام داوود، قوم     «:  حاال وقت آن است که خواستٔه خود را عملی کنند، زيرا خداوند فرمود             ١٨،  سلطنت کند 
سپس َابنير بعد از مذاکره با رهبران طايفٔه          ١٩»  . می دهم اسرائيل را از دست فلسطينيان و همٔه دشمنان ايشان نجات            

 . بنيامين، به حبرون پيش داوود رفت تا از نتيجٔه مذاکرات خود با قوم اسرائيل و طايفٔه بنيامين، به او گزارش بدهد
: داوود گفت   َابنير به ٢١.  َابنير با بيست نفر از جنگجويان خود به حبرون رسيد و داوود برای آنها مهمانی داد                      ٢٠

من می خواهم بروم و تمام قوم اسرائيل را جمع کنم و به حضور سرورم، پادشاه بياورم تا پيمانی با شما ببندند و                            «
پس داوود به او اجازه داد و او را به سالمت روانه                  »  .شما به آرزوی ديرينٔه خود برسيد و بر آنها حکومت کنيد               

 . کرد

  َابنير به قتل می رسد
نکه َابنير رفت، يوآب و بعضی از افراد داوود از يک حمله برگشتند و غنيمت فراوانی را که گرفته                           بعد از آ  ٢٢

چون يوآب شنيد که َابنير به مالقات پادشاه آمده بود و پادشاه به او اجازه داد که بی خطر                           ٢٣.  بودند با خود آوردند    
 َابنير پيش تو آمد و تو هم به او اجازه دادی که              چرا اين کار را کردی؟    «:  با عجله پيش داوود رفت و گفت       ٢٤برود،  
 » .تو خوب می دانستی که او برای جاسوسی آمده بود تا از همٔه حرکات و کارهايت باخبر شود٢٥. برود
وقتی يوآب از پيش داوود رفت، فورًا چند نفر را به دنبال َابنير فرستاد و او را از کنار چشمٔه سيره بازآوردند                          ٢٦

به مجّردی که َابنير به حبرون رسيد، يوآب او را از دروازٔه شهر به بهانٔه                           ٢٧.  از اين کار آگاه نبود         ولی داوود 
مذاکرٔه خصوصی به گوشه ای برد و در آنجا به انتقام خون برادر خود عسائيل، شکم او را دريد و او را به قتل                                   

من در ريختن خون َابنير در حضور خداوند            من و سلطنت  «:  هنگامی که داوود از ماجرا باخبر شد گفت        ٢٨.  رساند
از خدا می خواهم که همه شان به عفونت و جذام مبتال شوند، از پا بيفتند ٢٩. يوآب و خاندان او مقّصرند.  گناهی نداريم 

به اين ترتيب يوآب و برادرش ابيشای، َابنير را کشتند، زيرا برادر ايشان،                ٣٠»  .و با َدم شمشير يا از قحطی بميرند        
 . سائيل را در جنگ جبعون به قتل رسانده بودع

  خاکسپاری َابنير
لباس خود را پاره کنيد و پالس بپوشيد و برای َابنير                      «:  داوود به يوآب و تمام کسانی که با او بودند گفت                   ٣١

با آواز    بعد َابنير را در حبرون به خاک سپردند و پادشاه             ٣٢.  داوود پادشاه در پی جنازٔه او رفت         »  .سوگواری کنيد 
 : آنگاه پادشاه اين سوگنامه را برای َابنير خواند٣٣. بلند بر سر قبر او گريه کرد و همٔه مردم نيز گريستند

  آيا الزم بود که َابنير مانند نادانان بميرد؟«
  دستهای تو بسته٣٤

 . و پاهايت در زنجير نبودند
 » .تو به دست فرومايگان کشته شدی
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 . نير گريه کردندو مردم دوباره برای َاب
چون داوود در روز دفن َابنير چيزی نخورده بود، مردم از او خواهش کردند که غذا بخورد، اّما داوود سوگند                       ٣٥

مردم احساسات نيک او را مانند ديگر کارهای خوب او تقدير                 ٣٦.  ياد کرد که تا غروب آفتاب به چيزی لب نزند              
می دانيد که   «:  پادشاه به مأموران خود گفت        ٣٨.   َابنير دخالتی نداشت      آنگاه دانستند که پادشاه در کشتن          ٣٧.  کردند

با اينکه من، پادشاه برگزيدٔه خداوندم ولی ضعيف           ٣٩.  امروز يک رهبر و يک شخصّيت بزرگ اسرائيل کشته شد             
 » .خداوند مردم شرير را به جزای کارهايشان برساند. هستم و اين مردان يعنی پسران صرويه از من تواناترند

٤  
  کشته شدن ايشبوشت

هنگامی که ايشبوشت، پسر شائول شنيد که َابنير در حبرون کشته شده از ترس دستها و پاهايش ُسست شدند و                           ١
اين .  سپاه متهاجم اسرائيل تحت ادارٔه دو افسر، به نامهای بعنه و ريکاب بود                ٣-٢.  تمام مردم اسرائيل پريشان گشتند     
گرچه بئيروتيان به جتايم، محل سکونت کنونی خود فرار             .  ز طايفٔه بنيامين بودند    دو نفر پسران رمون بئيروتی، ا        

 . کرده بودند، اّما اصًال از مردم بنيامين بودند
. يوناتان پسر شائول، پسری داشت به نام مفيبوشت که هنگامی که شائول و يوناتان کشته شدند پنج سال داشت                          ٤

پرستارش او را برداشت و فرار کرد، اّما به خاطر عجله ای که داشت او  ،وقتی خبر مرگ آنها در يزرعيل شنيده شد  
 . را انداخت و او لنگ شد

٦.  ايشبوشت در حال استراحت بود     .  پسران رمون، يعنی بعنه و ريکاب، هنگام ظهر به خانٔه ايشبوشت رسيدند              ٥

هنگامی که داخل خانه شدند،    ٧.  ش برد زنی که دربان خانه بود گندم پاک می کرد، اّما لحظه ای بعد، از خستگی خواب               
بعد سرش را از تن جدا کردند و آن را با خود بردند، از راه                .  به اتاق خواب ايشبوشت رفته او را در بسترش کشتند          
سر «:  پس سر ايشبوشت را به حضور داوود برده گفتند              ٨.  دشت اردن تمام شب راه رفتند تا به حبرون رسيدند                

خداوند انتقام سرور ما، پادشاه     .  ل را که هميشه قصد کشتن تو را داشت، برايت آورديم           ايشبوشت، پسر دشمنت شائو   
 » .را از شائول و فرزندان او گرفت

وقتی آن کسی که خبر مرگ        ١٠  خداوندی که مرا از شر دشمنانم نجات داد شاهد است                «:  اّما داوود جواب داد     ٩
شاد می شوم، او را در صقلغ کشتم و اين چنين انعاِم خوش                 شائول را برايم آورد و فکر می کرد که من از آن خبر               

پس می دانيد کسی که يک شخص نيک و صالح را در بستر خوابش بکشد، چند برابر جزا    ١١.  خبری اش را به او دادم    
به   آنگاه١٢»  می بيند؟ آيا فکر می کنيد که انتقام خون او را از شما نمی گيرم و شما را از روی زمين محو نمی کنم؟                           

بعد دست و پايشان را قطع کرده          .  آنها دستور او را بجا آوردند       .  خادمان خود امر کرد که آن دو برادر را بکشند              
 . سپس سر ايشبوشت را در آرامگاه َابنير در حبرون دفن کردند. اجسادشان را در کنار برکٔه حبرون آويختند

٥  
 ل انتخاب داوود به عنوان پادشاه سرزمين يهودا و اسرائي

 ) ٧-١:١٤؛٩-١:١١اول تواريخ (
پيش ٢.  ما گوشت و استخوان تو هستيم      «:  رهبران طايفه های اسرائيل به حضور داوود در حبرون آمدند و گفتند             ١

از اين هرچند شائول پادشاه ما بود، ولی تو در جنگها رهبر ما بودی و خداوند فرمود که تو بايد شبان و راهنمای                              
 رهبران اسرائيل در حبرون به حضور پادشاه جمع شدند و داوود پادشاه با  آنها پيمان                       پس٣»  .مردم اسرائيل باشی   

داوود سی ساله بود که پادشاه شد و مّدت چهل          ٤.  مطابق آن پيمان، داوود را به عنوان پادشاه خود مسح نمودند          .  بست
بعد مّدت سی و سه سال در          .  او قبًال مّدت هفت سال و شش ماه در حبرون پادشاه يهودا بود                    ٥.  سال سلطنت کرد   

 . اورشليم بر تمام يهوديه و اسرائيل پادشاهی کرد

  داوود اورشليم را تصّرف می کند
يبوسيان گمان می کردند داوود نمی تواند      .  داوود و سپاهش به مقابله با يبوسيان که در اورشليم ساکن بودند رفتند               ٦

ه اينجا وارد شوی، زيرا حّتی اشخاص کور و لنگ هم می توانند               تو نمی توانی ب  «:  وارد شهر شود و به داوود گفتند       
 . اّما داوود شهر مستحکم صهيون را تصّرف کرد و آن را شهر داوود ناميد٧» .از آمدن تو جلوگيری کنند

آيا کسی بيشتر از من از يبوسيان متنّفر است؟ به اندازه ای که بخواهد آنها                 «:  آن روز داوود به مردان خود گفت       ٨
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به همين دليل است که     »  .ا بکشد؟ پس از راه مجرای قنات داخل شهر شويد و به اين مردم کور و لنگ حمله کنيد                      ر
 » .کوران و لنگان نمی توانند وارد خانٔه خدا شوند«: گفته اند

بعد از تسخير قلعه، داوود در آنجا ساکن شد و در اطرافش از جايی که خاک ريزی شده بود به داخل، شهری                               ٩
 . داوود روز به روز قويتر می شد، زيرا خداوند خدای متعال همراه او بود١٠. خت و آن را شهر داوود ناميدسا

حيرام، پادشاه صور پيکهايی را با چوبهای درخت سرو، نّجار و سنگتراش برای داوود فرستاد تا برای او                              ١١
ائيل او را به پادشاهی برگزيده و سلطنت او را            آنگاه داوود دانست که خداوند به خاطر مردم اسر         ١٢.  خانه ای بسازند 

 . کامياب نموده است
آنها برايش پسران و دختران     .  پس از آنکه داوود از حبرون به اورشليم رفت، صيغه  ها و زنان ديگر هم گرفت                ١٣

، ناتان، سليمان ،  شموع، شوباب :  اينها نامهای فرزندان او هستند که در اورشليم متوّلد شدند            ١٤.  ديگر به دنيا آوردند    
 . اليشمع، الياداع و اليفلط١٦، َيبحار، اليشوع، نافج، يافيع١٥

  پيروزی بر فلسطينی ها
 ) ١٧-٨:١٤اول تواريخ (

چون فلسطينی ها شنيدند که داوود به پادشاهی اسرائيل انتخاب شده است، همٔه نيروهای آنها برای دستگيری او                   ١٧
١٩.  فلسطينی ها آمده، در دشت رفائيان مستقر شدند      ١٨.  ر شد، به داخل قلعه رفت     وقتی داوود از آمدن آنها باخب     .  رفتند

 » آيا به فلسطينی ها حمله کنم؟ آيا تو مرا پيروز خواهی کرد؟«: داوود از خداوند پرسيد
 » .برو، من تو را پيروز خواهم کرد«: خداوند پاسخ داد

خداوند مانند سيالب     «:  ها را شکست داد و گفت           داوود رفت و در بعل فراصيم با فلسطينيان جنگيد و آن                       ٢٠
بعد داوود و سپاهيانش ُبتهايی را       ٢١.  به همين دليل آنجا را بعل فراصيم ناميدند         »  .خروشانی دشمنان را شکست داد     

 . که فلسطينی ها بجا گذاشته بودند، با خود بردند
وقتی داوود بار ديگر از خداوند پرسيد،            ٢٣.  فلسطينی ها دوباره آمدند و بازهم در دشت رفائيان مستقر شدند                 ٢٢

٢٤.  اين بار از روبه رو حمله نکن، بلکه از پشت سر و از پيش درختان به مقابلٔه آنها برو                      «:  خداوند به وی فرمود    

زيرا اين نشانٔه آن است که خداوند راه را برايت           !  وقتی که صدای پا را از باالی درختان شنيدی، آن وقت حمله کن             
داوود آنچه را خداوند امر کرده بود انجام داد و               ٢٥»  .ت تا بروی و سپاه فلسطينی ها را از بين ببری              باز کرده اس   

 . فلسطينی ها را از جبعه تا جازر به عقب راند

٦  
  آوردن صندوق پيمان به اورشليم

 ) ٤٣ و٦:١٦-٢٥:١٥؛ ١٤-١:١٣اول تواريخ (
داوود و تمامی مردانش برای        ٢.  ار نفر بودند، جمع کرد       داوود دوباره مردان برگزيدٔه اسرائيل را که سی هز              ١

اين صندوق نام خداوند متعال را که تختش بر فراز فرشتگان نگهبان             .  آوردن صندوق پيمان خدا به بعل يهودا رفتند        
ه و  ُعزَّ.  صندوق پيمان را از خانٔه ابيناداب، در جبعه برداشته و بر گاری ای نو گذاشتند                  ٣.  قرار دارد، برخود دارد    

داوود و همٔه قوم اسرائيل با صدای چنگ         ٥.  و اخيو پيشاپيش آن می رفت    ٤.  اخيو، پسران ابيناداب اّرابه را می راندند      
 . و کمانچه و دف و سنج با تمام توان، در حضور خداوند سرود می خواندند و می رقصيدند

آنگاه آتش  ٧ر صندوق گذاشت که نيفتد،        ُعّزه دست خود را ب      .  چون به خرمنگاه ناکان رسيدند پای گاوها لغزيد           ٦
داوود از اينکه   ٨.  غضب خداوند بر ُعزّه شعله ور گرديد و به خاطر گناهی که کرد در کنار صندوق خداوند کشته شد                  

و آنجا فارص ُعّزه ناميده شد که تا به امروز به           .  قهر خداوند ُعّزه را به آن سرنوشت ُدچار کرد، بسيار خشمگين شد           
 . د می شودهمين نام يا

پس او  ١٠»  حاال چگونه می توانم صندوق خداوند را با خود ببرم؟         «:  داوود آن روز از خداوند ترسيده بود و گفت         ٩
و مّدت سه ماه     ١١  پس آن را به خانٔه عوبيد َادوم جيتی برد          .  تصميم گرفت که صندوق پيمان را به شهر داوود نبرد            

 . وم و خانوادٔه او را برکت دادخداوند به خاطر آن عوبيد َاد. در آنجا ماند
داوود هنگامی که باخبر شد که خداوند به خاطر آن صندوق، خانواده و همٔه دارايی عوبيد َادوم را برکت داده                           ١٢

اشخاصی که صندوق را حمل        ١٣.  است، صندوق خداوند را از خانٔه عوبيد َادوم با شادمانی به شهر داوود آورد                       
داوود ١٤.  م رفتند توّقف نمودند تا داوود يک گاو و يک گوسالٔه چاق قربانی کند                        می کردند، پس از آنکه شش قد         

به اين   ١٥.  درحالی که جامٔه مخصوص کاهنان را پوشيده بود با تمام وجود پيشاپيش صندوق خداوند، می رقصيد                          
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 . ندترتيب داوود و بنی اسرائيل صندوق خداوند را با فرياد خوشی و آواز سرنا به شهر داوود آورد
وقتی صندوق خداوند به شهر داوود رسيد، ميکال دختر شائول از پنجرٔه خانه ديد که داوود جلوی صندوق                              ١٦

بعد صندوق را به درون خيمه در جايی          ١٧.  خداوند جست وخيز کنان می رقصد، پس در دل خود او را حقير شمرد               
. نی و هدئه سالمتی را به پيشگاه خداوند تقديم کرد         داوود قربانی سوخت  .  که داوود برايش تعيين کرده بود، قرار دادند       

او به هريک از مردان و زنان       ١٩.  پس از ادای مراسم قربانی، داوود همٔه مردم را به نام خداوند متعال برکت داد                ١٨
 . در پايان مراسم همگی، به خانه های خود رفتند. يک قرص نان، مقداری کشمش و يک تّكه گوشت داد

  را سرزنش می کند ميکال، داوود
داوود به خانٔه خود رفت تا خانوادٔه خود را برکت بدهد، اّما ميکال، دختر شائول به استقبال او بيرون رفت و                            ٢٠
او مثل يک آدم پست در برابر چشمان             !  امروز پادشاه اسرائيل قدرت و عظمت خود را خوب نشان داد                  «:  گفت

 » .کنيزانش، خود را برهنه کرد
او مرا  .  من در برابر خداوندی که مرا بر پدرت و تمام خانواده اش برتری داد، می رقصيدم               «:   گفت داوود به او  ٢١

و مايلم که زيادتر از اين،       ٢٢اين کار را برای سپاسگزاری از خداوند انجام دادم             .  رهبر و پيشوای قوم خود ساخت      
و از آنها نام بردی احترام زيادتری برايم              يقين دارم که برخالف عقيدٔه تو، کنيزان، که ت               .  کارهای احمقانه بکنم   

 . پس ميکال تا آخر عمر بدون فرزند به سر برد٢٣» .خواهند داشت

٧  
  پيغام ناتان به داوود

 ) ١٥-١:١٧اول تواريخ (
٢،  زيرا خداوند او را از شر دشمنانش رهانيده بود             .  داوود پادشاه در کاخ خود در امنّيت و آرامش می زيست               ١

ببين، من در اين کاخ زيبای ساخته شده از سرو، زندگی می کنم درحالی که صندوق                         «:  ان نبی گفت   داوود به نات   
 » .خداوند هنوز در خيمه قرار دارد

در همان شب خداوند به      ٤»  .برو و آنچه در قلب توست انجام بده، زيرا خداوند با توست              «:  ناتان به پادشاه گفت    ٣
٦.  دٔه من داوود برسان و بگو که تو کسی نيستی که برای من خانه ای بسازد                  برو پيام مرا به بن     «٥:  ناتان چنين گفت  

زيرا از روزی که من بنی اسرائيل را از مصر بيرون آوردم در خانه ای ساکن نشده ام و جای من هميشه در خيمه                            
برگزيدم هرگز  آيا در هر مکانی که من با مردم اسرائيل بوده ام، از رهبرانی که برای شبانی آنها                               ٧.  بوده است 

 . پرسيدم که چرا خانه ای از سرو برايم نساخته اند
من تو را از ميان گوسفندان در چراگاه          ':  پس برو و به داوود خدمتگزار من بگو خداوند متعال چنين می گويد              «٨

م تو را مانند     من نا .  همواره با تو بوده ام و دشمنان تو را نابود کرده ام            ٩.  به رهبری مردم قوم خود اسرائيل رساندم        
برای قوم خود بنی اسرائيل، سرزمينی را تعيين کردم که برای               ١٠.  مردمان مشهور در دنيا پرآوازه خواهم ساخت         

و نمی گذارم مانند دورانی که داوران را بر آنها گماشتم،           ١١هميشه وطن ايشان باشد و از شر دشمنان در امان باشند              
روزی که با اين جهان وداع کنی و با پدرانت              ١٢.  ن تو را برقرار می کنم     همچنين سلسلٔه خاندا  .  خوار و ذليل شوند    

او خانه ای برايم   ١٣.  دفن شوی، يکی از فرزندان تو را جانشينت می سازم و سلطنت او را نيرومند و پايدار می کنم                      
اّما .  واهد بود من پدر او خواهم بود و او پسر من خ            ١٤.  خواهد ساخت و من سلطنت او را ابدی و جاودان می سازم              

ولی محّبت من هميشه     ١٥.  اگر بی عدالتی کند من او را مانند پدری که پسرش را تنبيه می کند، مجازات خواهم کرد                     
سلطنت خاندان تو   ١٦.  شامل حال او خواهد بود و من او را مانند شائول که از سر راه تو برداشتم، ترک نخواهم کرد                   

پس ناتان هر آنچه را که در رؤيا ديد و شنيد برای داوود بيان               ١٧»  '.ار می ماند پايدار و تاج و تخت تو برای ابد برقر        
 . کرد

  دعای شکرگزاری داوود
 ) ٢٧-١٦:١٧اول تواريخ (

ای خداوند متعال، من کيستم و فاميل من کيست که                «:  آنگاه داوود پادشاه در پيشگاه خداوند زانو زد و گفت               ١٨
٢٠.   بر اينها وعدٔه نامی جاودان به خانوادٔه من دادی تا مردم از اين تعليم بگيرند               عالوه١٩  شايستٔه چنين مقامی باشيم؟   

تو مطابق وعده ای که    ٢١.  از اين بيشتر چه می توان گفت؟ زيرا ای خداوند متعال، تو می دانی که من چه کسی هستم                   
ای خداوند متعال، تو خدای       ٢٢.  دادی و به خاطر ميل و رغبت خود اين کارها را می کنی تا من ارادٔه تو را بدانم                           
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هيچ مّلتی  ٢٣.  ما به گوش خود شنيده ايم که شريک و همتای تو کسی نيست                .  مثل و مانند نداری    .  بزرگواری هستی 
تو قوم اسرائيل را نجات دادی تا به نام تو             .  ديگر مثل قوم اسرائيل، چنين خوشبخت نبوده که قوم برگزيدٔه تو باشد               

و معجزه های بزرگ و کارهای ترس آور نشان دادی تا مصريان و خدايانشان را از سر راه                  جالل و افتخار بياورند     
 . تو قوم اسرائيل را برگزيدی که برای هميشه قوم تو باشد و تو خدای ايشان باشی٢٤. قوم خود دور کنی

٢٦.   آن عمل نما     اکنون ای خداوند خدا، به وعده ای که به اين بنده ات و فرزندانش دادی وفا کن و مطابق                              «٢٥

خداوندا، نام تو تا ابد بزرگ باد، تا گفته شود که خداوند متعال، خدای اسرائيل است و خاندان بنده ات داوود در                                   
ای خداوند متعال، خدای اسرائيل، تو به من آشکار کردی که فرزندان من بر قوم اسرائيل                 ٢٧.  حضور تو پايدار بماند   

 . ت کرده ام که به اين گونه در حضورت نيايش کنمسلطنت خواهند کرد، به اين جهت جرأ
٢٩.  اکنون ای خداوند متعال، تو خدا هستی و کالم تو حقيقت است و اين نيکويی را به بندٔه خود وعده داده ای                        «٢٨

اکنون ای خداوند متعال، باشد که خاندان بنده ات را برکت دهی تا در حضور تو تا ابد بمانند، زيرا ای خداوند تو                               
 » .ين گفته ای و خاندان بنده ات از برکت تو تا به ابد خجسته بادچن

٨  
  پيروزيهای سپاه داوود

 ) ١٧-١:١٨اول تواريخ (
بعد از آن داوود فلسطينی ها را شکست داد و آنها را تابع خود ساخت و سرزمين آنها را به تصّرف خود در                                   ١
 . آورد
زمين خواباند و از هر سه نفر دو نفر آنها را کشت و بقّيه                    سپس مردم موآب را شکست داد و اسيران را روی           ٢

 . را زنده گذاشت، تا او را خدمت کنند و باج بدهند
هددعزر برای به   .  داوود همچنين پادشاه صوبه، هددعزر پسر رحوب را در جنگ کنار رود فرات مغلوب کرد                ٣

هزار و هفتصد سوار و بيست هزار نفر پيادٔه او          داوود يک  ٤.  دست آوردن قدرت از دست رفتٔه خود به آنجا آمده بود          
بعد پاهای همٔه اسبهای اّرابه های او را لنگ کرد و فقط يکصد اسب او را برای استفادٔه خود نگه                          .  را اسير گرفت  

 . داشت
بعد داوود چند    ٦.  وقتی سوريان دمشق به کمک هددعزر آمدند، داوود بيست و دو هزار نفر سوری را کشت                         ٥

داوود به هر جايی که     .  فراد نظامی را در دمشق گماشت و سوريان تابع داوود شدند و به او باج می دادند                   گروه از ا  
سپرهای طاليی را که از سربازان هددعزر گرفته بود همه را به اورشليم              ٧.  می رفت خداوند او را پيروز می ساخت     

 . دو شهر هددعزر، به اورشليم برداو همچنين مقدار زيادی اسباب برنزی از باته و بيروتای، ٨. آورد
پسر خود، يورام را به      ١٠،  وقتی توعی، پادشاه حمات شنيد که داوود تمام لشکر هددعزر را شکست داده است                   ٩

حضور داوود فرستاد تا سالم او را به داوود برساند و به خاطر پيروزی بر هددعزر، به او تبريک بگويد، زيرا                               
داوود ١٢-١١.  يورام همچنين ظروف نقره و طال و برنزی برای داوود برد              .  بود  هددعزر هميشه با توعی در جنگ       

پادشاه همٔه اين هدايا را با تمام نقره و طاليی که از َادوم، موآب، عمون، فلسطين، عمالقه و هددعزر به غنيمت                                 
 . گرفته بود، وقف خداوند کرد

١٤. دوميان را کشت و اين پيروزی به شهرت او افزودداوود در جنگ با َادوميان در دّرٔه نمک هجده هزار از اَ          ١٣

به هر جايی که داوود می رفت، خداوند او        .  در سراسر َادوم سربازان خود را فرستاد و همٔه آنها را تابع خود ساخت              
 . را پيروز می ساخت

پسر اخيلود  ،  سپهساالر لشکر او يوآب پسر صرويه و يهوشافاط         ١٦.  داوود با عدل و انصاف حکمرانی می کرد       ١٥
١٨.  صادوق، پسر اخيطوب و اخيملک، پسر ابياتار کاهن بودند و سرايا منشی دربار بود               ١٧.  وزير اّطالعات او بود   

 . بناياهو، پسر يهوياداع فرمانده محافظ و پسران داوود معاونين او بودند

٩  
  داوود و مفيبوشت

 » است تا من به خاطر يوناتان به او کمک کنم؟ آيا کسی از خاندان شائول زنده مانده«: روزی داوود پرسيد١
تو «:  داوود پادشاه از او پرسيد     .  يک نفر از خدمتکاران شائول را که نام او صيبا بود به حضور داوود آوردند                   ٢

 » صيبا هستی؟
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 » .بله، سرور من«: او جواب داد
ت تا من وفاداری و مهربانی به او            آيا هنوز هم از خاندان شائول کسی باقيمانده اس             «:  پادشاه از او سؤال کرد      ٣

 » .نشان بدهم؟ همان طوری که به خدا قول دادم، انجام خواهم داد
 » .بلی، پسر لنگ يوناتان هنوز هم زنده است«: صيبا در جواب پادشاه گفت

 » او حاال کجاست؟«: پادشاه پرسيد٤
وود يک نفر را فرستاد تا او را از خانٔه             آنگاه دا ٥»  او در خانٔه ماخير پسر عميئيل در لودبار است           «:  صيبا گفت 
 . ماخير بياورد

: داوود گفت .  وقتی مفيبوشت، پسر يوناتان به حضور داوود آمد، سر خود را به عالمت تعظيم به زمين خم کرد                    ٦
 » .بلی، سرور من، بنده در خدمت شما می باشم«: او جواب داد» مفيبوشت؟«

من تمام .  وفاداری به پدرت می خواهم در حق تو احسان و خوبی کنم    نترس، من به خاطر دوستی و    «:  داوود گفت ٧
 » .زمينهای پدربزرگت، شائول را به تو باز می گردانم و تو با من هميشه بر سر يک سفره خواهی نشست

 » آيا اين سگ مرده لياقت اين همه مهربانی را دارد؟«: مفيبوشت باز به سجده افتاده تعظيم کرد و گفت٨
همٔه آنچه را که متعّلق به شائول بود به نؤه            «:  ود، صيبا خادم شائول را به حضور خود خواست و گفت             بعد داو ٩

پس تو، پسران و خادمانت بايد در زمينهايش کشاورزی کنيد تا از حاصل آن پسر سرورت و                             ١٠.  سرورت دادم 
 سر يک سفره با من نان              اّما مفيبوشت، پسر سرورت هميشه در           .  فاميل او چيزی برای خوردن داشته باشند              

 . صيبا پانزده پسر و بيست خدمتکار داشت» .می خورد
 » .سرور من، اين خدمتکارتان همٔه آنچه را که فرموديد بجا می آورد«: صيبا به پادشاه گفت١١

مفيبوشت پسر جوانی به نام ميکا       ١٢.  از آن پس مفيبوشت مثل پسران داوود به سر يک سفره با او نان می خورد                   
مفيبوشت که از دو پا لنگ بود به اورشليم رفت و هميشه            ١٣.  و همٔه خانوادٔه صيبا خدمتکاران مفيبوشت شدند      .  شتدا

 . در سر سفرٔه پادشاه نان می خورد

١٠  
  شکست عمونيان و سوريان توسط داوود

 ) ١٩-١:١٩اول تواريخ (
چون پدر او ناحاش      «:  داوود گفت ٢.  دبعد از مّدتی پادشاه عمونيان درگذشت و حانون، پسرش جانشين او ش                    ١

پس داوود  »  .هميشه با من مهربان و وفادار بود، من هم به پاس خوبی های او به پسرش احسان و خوبی می کنم                              
 . تسلّيت نامه ای به دست خادمان خود برای او فرستاد
اشخاص را داوود برای        اين«:  مأموران حانون به او گفتند       ٣،  وقتی خادمان داوود به سرزمين عمونيان آمدند           
اينها برای جاسوسی آمده اند تا پيش از آنکه به ما حمله کنند،                    .  تسلّيت و به خاطر احترام به پدرت نفرستاده است            

 » .وضع و حال اينجا را بررسی نمايند
کنند   پس حانون امر کرد که نيمی از ريش قاصدان داوود را بتراشند و لباس ايشان را تا قسمت باالی ران پاره                        ٤

وقتی داوود از ماجرا باخبر شد، برای قاصدان پيام فرستاده گفت که در اريحا                    ٥.  و آنها را نيمه برهنه روانه کرد         
 . بمانند تا ريششان بلند شود، زيرا آنها از وضعی که داشتند خجالت می کشيدند

گيخته اند، بيست هزار سرباز    هنگامی که عمونيان پی بردند که با کاری که کرده اند خشم و غضب داوود را بران                ٦
پياده را از سوريان بيت رحوب و صوبه، يک هزار نفر را از پادشاه معکه و دوازده هزار نفر را از مردم طوب                              

از طرف ديگر چون به داوود خبر رسيد، يوآب را با همه سپاه نيرومند بنی اسرائيل برای حمله                                ٧.  اجير کردند  
وازٔه شهر سنگر گرفتند و سربازان سوريانی  بيت رحوب و صوبه و معکه در                 عمونيان برای دفاع از در     ٨.  فرستاد

 . دشت مستقر شدند
هنگامی يوآب ديد که بايد در دو جبهه مبارزه کند، گروهی از بهترين رزمندگان سپاه را انتخاب کرده، آنها را                          ٩

يوآب ١١. ابيشای به جنگ عمونيان فرستاد ،بقّئه قوا را به سرکردگی برادر خود   ١٠.  برای مقابله با سوريان آماده کرد     
اگر سوريان بر ما چيره شدند به کمک ما بيا و اگر عمونيان بر شما پيروز گردند، ما به                              «:  به برادر خود گفت     

هرچه خواست خداوند . دلير و شجاع باشيد و برای مردم و شهرهای خدای خود مردانه بجنگيد     ١٢.  کمک شما می آييم  
 » .دباشد انجام خواهد ش

چون عمونيان ديدند که سوريان فرار ١٤. پس يوآب و سپاه او بر سوريان حمله کردند و سوريان همگی گريختند       ١٣
 . می کنند، آنها هم از ترس ابيشای به داخل شهر گريختند و يوآب بعد از جنگ با عمونيان به اورشليم برگشت
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١٦.  ه اند، دوباره لشکر خود را آماده کردند            چون سوريان پی بردند که از دست بنی اسرائيل شکست خورد                  ١٥

آنگاه همگی به فرماندهی شوبک، سپهساالر            .  هددعزر سوريانی را که در شرق رود فرات بودند، فرا خواند                      
داوود باخبر شد، و شخصًا سپاه بنی اسرائيل را از رود اردن عبور داده به سوی حيالم                     ١٧.  هددعزر به حيالم آمدند    

اّما نتوانستند مقاومت کنند و دوباره            ١٨.  وريان حمله را شروع کرده، به جنگ پرداختند                آنگاه س  .  رهبری کرد  
١٩.  داوود هفتصد نفر اّرابه رانهای جنگی و چهل هزار سوار سوريان را همراه با سپهساالرشان ُکشت                       .  گريختند

 با بنی اسرائيل صلح کردند     وقتی پادشاهانی که تابع هددعزر بودند، ديدند که از دست بنی اسرائيل شکست خوردند،               
 . و تابع آنها شدند و سوريان ديگر از ترس، به کمک عمونيان نرفتند

١١  
  داوود و بتشبع

آنان .  در فصل بهار، هنگامی که پادشاهان به جنگ می روند، داوود يوآب را با سپاه اسرائيل به جنگ فرستاد                          ١
 . اّما داوود در اورشليم ماند. عمونيان را از بين بردند و شهر ربه را محاصره کردند

از روی بام    .  يک روز، بعد از ظهر داوود از بستر برخاست و به پشت بام کاخ رفت و به قدم زدن پرداخت                             ٢
داوود کسی را فرستاد تا بداند که آن زن          ٣.  آن زن زيبايی فوق العاده ای داشت    .  نظرش بر زنی افتاد که حمام می کرد       

پس داوود قاصدان را فرستاد و آن زن را           ٤.  بع، دختر اليعام و زن اوريای ِحّتی است         کيست و معلوم شد که او بتش        
قبل از اينکه بيايد، مراسم پاکيزگی بعد از عادت ماهانه را انجام                .  (به حضورش آوردند و داوود با او همبستر شد           

 نزد داوود فرستاد تا         پس قاصدی  .  پس از مّدتی پی برد که حامله است               ٥.  سپس به خانٔه خود رفت        .)  داده بود  
 . حاملگی اش را به او خبر بدهد

هنگامی که اوريا آمد، داوود از ٧. آنگاه داوود به يوآب پيام فرستاد و از او خواست که اوريا را به نزد او بفرستد            ٦   
يه ای بعد به اوريا گفت که به خانٔه خود برود و شست وشو کند و هد                ٨.  حال يوآب و سپاه او و وضع جنگ جويا شد           

. اّما اوريا به خانٔه خود نرفت و در پيش دروازٔه کاخ با ساير خادمان پادشاه خوابيد                ٩.  هم برای او به خانه اش فرستاد     
تو مّدت زيادی از    «:  چون داوود باخبر شد که اوريا به خانٔه خود نرفته است، او را به حضور خود خواسته گفت                   ١٠

 »  به خانه نرفتی؟خانه ات دور بودی، پس چرا ديشب پيش زنت
آيا رواست که صندوق خداوند، مردم اسرائيل و يهودا، سرورم يوآب و سپاه او بيرون در                      «:  اوريا جواب داد  ١١

به جان شما سوگند که هرگز       .  دشت بخوابند و من به خانٔه خود بروم و با همسرم بخورم و بنوشم و همخواب شوم                     
 » .اين کار را نمی کنم

. پس اوريا آن روز هم در اورشليم ماند       »  . هم همين  جا بمان و فردا دوباره به اردوگاه برو          امروز«:  داوود گفت ١٢
اوريا آن شب نيز به خانٔه خود نرفت و با خادمان پادشاه               .  داوود او را برای شام دعوت نمود و او را مست کرد              ١٣

 . خوابيد
: متن نامه به اين  قرار بود       ١٥.   برای او فرستاد    فردای آن روز داوود نامه ای به يوآب نوشت و به وسيلٔه اوريا               ١٤

پس يوآب  ١٦»  .اوريا را در صف اول يک جنگ سخت بفرست و خودت عقب نشينی کن و بگذار تا او کشته شود                       «
. او را در جايی گماشت که نزديک به شهر محاصره شده بود، يعنی جايی که بهترين جنگجويان دشمن می جنگيدند                     

ر بيرون آمدند و با يک حمله، بسياری از سربازان بنی اسرائيل را به قتل رساندند که اوريا                       آنگاه دشمنان از شه    ١٧
 . هم از جملٔه کشته شدگان بود

اگر ديدی که ٢٠ وقتی پيام مرا به پادشاه گفتی«: و به نامه رسان گفت١٩ يوآب اخبار جنگ را برای داوود فرستاد١٨
 شهر نزديک شديد؟ آيا نمی دانستيد که دشمن از باالی ديوار تيراندازی                چرا آن قدر به  ':  پادشاه خشمگين شد و گفت     

مگر فراموش کرديد که در شهر تاباص يک زن با انداختن سنگ آسياب دستی از باالی ديوار ابيملک                       ٢١می کنند؟  
 » .آن وقت به او بگو که خادمش، اوريا هم کشته شد' پسر جدعون را کشت؟ پس چرا به نزديک شهر رفتيد؟

دشمن از شهر بيرون آمد و به ما        «:  و گفت ٢٣  نامه رسان آمد و پيام يوآب و وقايع جنگ را به داوود گزارش داد            ٢٢
آنگاه تيراندازان دشمن از باالی ديوار شهر بر ما تيراندازی           ٢٤.  ما آنها را دوباره به دروازٔه شهر رانديم        .  حمله کرد 

 » .م کشته شدکردند و بعضی از افراد ما را کشتند و اوريا ه
هرکسی که به َدم شمشير آمد کشته          .  برو به يوآب بگو که از اين بابت پريشان نباشد              «:  داوود به قاصد گفت     ٢٥

 » .اين را بگو تا خاطر يوآب جمع شود. پس در آينده سخت تر بجنگ و شهر را ويران کن. می شود
ی دوران سوگواری به پايان رسيد، داوود       وقت٢٧.  چون زن اوريا شنيد که شوهرش کشته شده است، سوگوار شد           ٢٦

آن زن برايش پسری به دنيا آورد، اّما اين کار در نظر خداوند ناپسند               .  او را به خانٔه خود آورد و با او عروسی کرد          
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 . آمد

١٢  
  پيغام ناتان و توبٔه داوود

در شهری دو «: ای او تعريف کردناتان نزد او رفت و اين داستان را بر        .  خداوند ناتان نبی را پيش داوود فرستاد      ١
اّما آن  ٣.  مرد ثروتمند رمه و گّلٔه فراوان داشت         ٢.  يکی از آنها ثروتمند و ديگری فقير بود           .  مرد زندگی می کردند   

شخص ديگر از مال دنيا فقط يک بّرٔه ماده داشت که خريده و پرورش داده بود و مثل حيوان دست آموز با او و                                    
در آغوش او می خوابيد و او را مانند            .  از کاسٔه او می خورد و از جام او می نوشيد            .  کردفرزندانش َنشو و نما می       
او دلش نخواست که از گّله و رمٔه خود              .  روزی يک مسافر به خانٔه مرد ثروتمند آمد           ٤.  دختر خود دوست داشت     

ا گرفت و آن را کباب کرد و           در عوض رفت و بّرٔه آن مرد فقير ر           .  بّره ای را بگيرد و برای مهمان غذا تهّيه کند           
 » .برای مهمان آورد

به نام خداوند سوگند کسی که اين کار را کرد،          «:  داوود از شنيدن اين داستان بسيار خشمگين شد و به ناتان گفت             ٥
 » .چون او با بی رحمی بّرٔه آن مرد فقير را گرفت، او بايد چهار برابر تاوان بدهد٦. سزاوار مرگ است

من تو را به عنوان      :  تو همان شخص هستی و خداوند خدای بنی اسرائيل چنين می فرمايد            «:  ود گفت ناتان به داو  ٧
کاخ شائول را به تو بخشيدم و زنهای او را به                   ٨.  از دست شائول تو را نجات دادم          .  پادشاه بنی اسرائيل برگزيدم   

. اينها کم بود، من برايت زيادتر می دادم      اگر همٔه   .  تخت سلطنت اسرائيل و يهودا را به تو عطا کردم          .  آغوش تو دادم  
پس چرا به فرمانهای خدا بی احترامی نمودی؟ و کاری کردی که در نظر من ناپسند بود؟ اوريا را با شمشير                                    ٩

چرا .  بنابراين شمشير هرگز از خانواده ات دور نخواهد بود        ١٠.  عمونيان به قتل رساندی و زن او را تصاحب کردی          
من «:  خداوند چنين می گويد  ١١»  .ی که زن تو بشود؟ من از اين عمل تو بسيار ناراضی هستم                تو زن اوريا را گرفت     

و آنها با زنهايت    .  و زنهايت را می گيرم و به مردم ديگر می دهم         .  از خانوادٔه خودت کسی را بالی جانت می گردانم        
 که من با تو می کنم در روز روشن و      اّما کاری .  تو آن کار را در خفا کردی      ١٢.  در برابر چشم همه همبستر می شوند     

 » .در حضور تمام مردم اسرائيل خواهد بود
 » .من در برابر خداوند گناه کرده ام«: داوود به ناتان گفت١٣

چون با اين کاِر زشت خود          ١٤.  خداوند گناهت را بخشيد و به خاطر گناهی که کردی، نمی ميری                 «:  ناتان گفت 
ناتان اين را گفت و به خانٔه خود              ١٥»  .فر بگويند، بنابراين فرزند تو می ميرد         باعث شده ای که دشمنان خداوند ک         

 . بازگشت

  مرگ پسر داوود
داوود از خداوند خواهش کرد که او       ١٦.  خداوند کودکی را که بيؤه اوريا برای داوود به دنيا آورده بود، بيمار کرد               

بزرگان قوم و خانواده اش آمدند و از او خواهش               ١٧.  روزه گرفت و تمام شب بر وی زمين خوابيد              .  را شفا بدهد   
در روز هفتم کودک مرد و خادمان داوود می ترسيدند           ١٨.  کردند که برخيزد و با آنها نان بخورد، اّما او قبول نکرد              

زمانی که کودک هنوز زنده بود داوود به سخنان ما پاسخ نمی داد، ما                       «:  آنها گفتند .  که اين خبر را به او بدهند           
 » .نه می توانيم اين خبر را به او بدهيم؟ زيرا ممکن است به خود صدمه ای برساندچگو
آيا کودک  «:  از آنها پرسيد  .  اّما وقتی داوود ديد که خادمانش آهسته صحبت می کنند، فهميد که طفلش مرده است              ١٩

 » .بلی، مرده است«: آنها جواب دادند» مرده است؟
بعد برای عبادت به معبد خداوند      .  حمام کرد، عطر زد و لباس پاک پوشيد       .  آنگاه داوود از روی زمين برخاست     ٢٠
خادمانش ٢١. غذا را آوردند پيش رويش گذاشتند و او خورد        .  از آنجا به خانه آمد و گفت که برايش غذا بياورند          .  رفت

 حاال که او مرده است       .وقتی که بّچه زنده بود، تو روزه گرفتی و گريه کردی           !  ما نمی فهميم «:  تعّجب کرده پرسيدند  
 » .آمدی و نان می خوری

وقتی که نوزاد هنوز زنده بود، روزه گرفتم و گريه کردم، زيرا اميدوار بودم که شايد خداوند بر                     «:  داوود گفت ٢٢
اّما حاال که او مرده است، چرا روزه بگيرم؟ آيا امکان دارد که او را باز آورم؟ من                       ٢٣.  من رحم کند و او شفا يابد        

 » . او می روم، ولی او پيش من باز نمی گرددپيش

  توّلد سليمان
بعد از مّدتی بتشبع پسری به دنيا آورد و او را               .  سپس داوود زن خود، بتشبع را تسّلی داد و با او همبستر شد                 ٢٤

 يديديا يعنی   و پيامی به وسيلٔه ناتان نبی برای داوود فرستاد تا سليمان را            ٢٥  خداوند او را دوست داشت    .  سليمان ناميد 
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 . محبوب خدا لقب دهد

  تسخير ربه توسط داوود
 ) ٣-١:٢٠اول تواريخ (

و پيامی برای داوود       ٢٧  در اين زمان يوآب با عمونيان جنگيد و می خواست پايتخت ايشان را تصّرف کند                           ٢٦
حاال بقّئه سپاه را  پس٢٨. من با عمونيان جنگيدم و شهر ربه را که ذخيرٔه آب آنهاست، تصّرف کردم       «:  فرستاده گفت 

پس داوود همٔه سپاه را      ٢٩»  .با خود بياور و کار را تمام کن تا تسخير و پيروزی به نام تو ختم شود نه به نام من                             
تاج ِملکوم خدای عمونيان را که وزن آن سی و چهار           ٣٠.  جمع کرده به ربه رفت، جنگيد و آن را بکّلی تصّرف کرد           

هر بود، از سرش گرفت و بر سر خود گذاشت و غنيمت بسيار زياد و                               کيلو طالی خالص بود و دارای جوا             
مردم شهر را به بردگی گرفت تا با اّره، کلنگ و تبر کار کنند و گروهی را در                                  ٣١.  گرانبهايی را با خود برد        

 سپس داوود و سپاهش به     .  به همين ترتيب با همٔه شهرهای عمونيان رفتار کرد          .  کوره های آجرپزی به کار گماشت     
 . اورشليم بازگشتند

١٣  
  َامنون و تامار

٢.  پسر ديگر داوود که َامنون نام داشت عاشق تامار شد           .  ابشالوم، پسر داوود خواهر زيبايی به نام تامار داشت          ١

چون تامار باکره بود امکان نداشت که امنون با او                 .  عشق تامار آن قدر او را رنج می داد که سرانجام بيمار شد                  
يک ٤.  او پسر شمعه، برادر داوود بود     .  امنون دوست هوشيار و زيرکی داشت به نام يوناداب        ٣.  ته باشد رابطه ای داش 

ای شاهزاده، چرا روز به روز الغر می شوی و چرا به من نمی گويی چه مشکلی                     «:  روز يوناداب به َامنون گفت     
 » داری؟

 » .من تامار، خواهر ناتنی ام را دوست دارم«: َامنون گفت
وقتی  که پدرت به ديدنت آمد از او خواهش           .  برو به بستر و وانمود کن که مريض هستی          «:  اب به او گفت   يوناد٥

پس َامنون به بستر    ٦»  .کن که به خواهرت تامار اجازه بدهد که پيش رويت غذا تهّيه کند و خود او به تو غذا بدهد                         
 . رفت و وانمود کرد که مريض است

لطفًا اجازه بده تا تامار به اينجا بيايد و برايم                «:  َامنون از او خواهش کرده گفت        ،  وقتی که پادشاه به ديدنش آمد      
 » .خوراک بپزد تا بتوانم او را ببينم و او با دستهای خودش غذا را به من بدهد

ون پس تامار به خانٔه امن    ٨»  .به خانٔه برادرت برو و برای او غذا بپز         «:  آنگاه داوود به تامار پيام فرستاد و گفت        ٧
بعد ٩.  تامار کمی آرد گرفت و خمير کرد و نان پخت         .  رفت و امنون در اتاق خواب خود روی بستر دراز کشيده بود           

همه را  .  هيچ کس در خانه نباشد    «:  اّما امنون از خوردن خودداری کرد و گفت          .  آن را در يک سينی برای او برد          
١١»  .نان را در اتاق خواب بياور و به من بده           «:  ار گفت آنگاه امنون به تام   ١٠.  بنابراين خانه خالی شد   »  .بيرون کن 

بيا خواهر عزيزم، با من در        «:  وقتی تامار نان را برای او به اتاق خوابش برد، َامنون از دست او گرفت و گفت                       
 » .بستر بخواب

احمق و  .  اورینه، برادر مرا وادار به اين کار نکن، نبايد در اسرائيل چنين فاجعه ای به بار بي                       «:  تامار گفت ١٢
می دانی که من شرمنده و رسوا می شوم و تو هم يکی از احمقترين مردان اسرائيل به شمار                              ١٣.  ساده لوح نباش   

اّما َامنون حرف او را نشنيد و چون او از              ١٤»  .برو با پادشاه حرف بزن و او مرا به تو خواهد داد                .  خواهی رفت 
 . شودتامار قويتر بود مجبورش کرد که با او همبستر 

پس به تامار گفت که فورًا . نفرت او شديدتر از عشقی بود که قبًال به او داشت     .  ناگهان َامنون از تامار متنّفر شد     ١٥
 . از خانه اش خارج شود

نه، ای برادر اين کار غلط است، زيرا اگر مرا از خانه بيرون کنی، اين کار تو بدتر از جنايتی                         «:  تامار گفت ١٦
 » . مرتکب شدیخواهد بود که قبًال

بيا اين زن را از نزد من بيرون ببر و در             «:  و خادم خود را صدا کرد و گفت        ١٧  اّما َامنون نخواست او را بشنود      
 . پس خادم َامنون او را از خانه بيرون کرد و در را پشت سرش بست١٨» .را پشت سرش ببند

تامار ١٩.  ران باکرٔه پادشاه آن گونه ردا می پوشيدند       تامار ردای بلنِد آستين دار به تن داشت، زيرا در آن زمان دخت               
خاکستر بر سر خود ريخت، لباس خود را پاره کرد و درحالی که دستهای خود را بر سر گذاشته بود فريادکنان از                           

او برادر  .  غّصه نخور .  آيا برادرت اين کار را با تو کرده است؟ آرام باش              «:  ابشالوم از تامار پرسيد    ٢٠.  آنجا رفت 
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 . تامار در خانٔه ابشالوم در غم و پريشانی به سر می برد» .وستت
چون .  ولی پسر خود، َامنون را سرزنش نکرد        .  هنگامی که داوود پادشاه اين خبر را شنيد، بسيار خشمگين شد            ٢١

 .  ماندابشالوم از َامنون به خاطر اين عمل متنّفر شد ولی خاموش٢٢. او را بسيار دوست می داشت. او پسر اولش بود

  انتقام ابشالوم
و ابشالوم  .  پشم چينان ابشالوم در نزديکی افرايم، پشم گوسفندان او را می چيدند               .  دو سال از آن ماجرا گذشت        ٢٣

ابشالوم پيش پادشاه رفت و او و مأمورينش را به جشن پشم چينی             ٢٤.  تمام برادران خود را در آن مراسم دعوت کرد         
 . دعوت کرد

ابشالوم بسيار اصرار کرد، اّما      »  .ر فرزندم، اگر همٔه ما بياييم برايت بسيار زحمت می شود             خي«:  پادشاه گفت ٢٥
 . از او تشّکر کرد و برکتش داد. پادشاه نپذيرفت

 » .اگر شما نمی توانيد بياييد، به برادرم َامنون اجازه دهيد که بيايد«: ابشالوم گفت٢٦
اّما چون ابشالوم بسيار پافشاری کرد، پادشاه اجازه داد که َامنون            ٢٧  »چرا می خواهی َامنون بيايد؟   «:  پادشاه پرسيد 

. صبر کنيد تا َامنون مست شراب شود       «:  بعد ابشالوم به خادمان خود امر کرد       ٢٨.  و همٔه پسران ديگرش با او بروند       
 دلير و شجاع      پس.  زمانی که اشاره کردم فورًا وی را بکشيد و نترسيد، زيرا به دستور من اين کار را می کنيد                              

پسران ديگر پادشاه بر قاطرهای     .  بنابراين خادمان ابشالوم امر سرور خود را بجا آورده، امنون را کشتند            ٢٩»  .باشيد
 . خود سوار شدند و از ترس جان خود فرار کردند

ها زنده نمانده   وقتی آنها هنوز در راه بودند به داوود خبر رسيد که ابشالوم همٔه پسران او را کشته و کسی از  آن                      ٣٠
همٔه خدمتکارانش با جامه های    .  آنگاه پادشاه برخاست و لباس خود را پاره کرد و بر روی زمين دراز کشيد               ٣١.  است

خاطرتان جمع باشد، همٔه آنها      «:  اّما يوناداب، برادرزادٔه داوود پسر شمعه گفت       ٣٢.  دريده در اطرافش ايستاده بودند     
ابشالوم از همان روزی که امنون به خواهرش تامار تجاوز کرد، نقشٔه کشتن                .   است تنها َامنون مرده  .  کشته نشده اند 

همان طور که گفتم به غيراز َامنون      .  خبری که شنيدی حقيقت ندارد    ٣٣.  او را در سر داشت و چنين تصميم گرفته بود         
 » .همٔه پسران پادشاه زنده هستند

بودند، جمعّيت بزرگی را ديدند که از جادٔه کنار کوه به                    کسانی که مراقب و محافظ شهر       .  ابشالوم فرار کرد   ٣٤
» .آنها پسران تو هستند که می آيند درست همان طور که به تو گفتم              «:  يوناداب به پادشاه گفت   ٣٥.  طرف شهر می آيند  

 پادشاه و مأمورينش هم به      .  همين که حرفش تمام شد، پسران پادشاه رسيدند و همگی با صدای بلند گريه کردند                     ٣٦
 . تلخی گريستند

ابشالوم گريخت و پيش تلمای پسر عميهود، پادشاه جشور رفت و داوود هر روزه برای پسر خود گريه و                                  ٣٧
اکنون داوود غم مرگ َامنون را فراموش کرده بود و                ٣٩.  ابشالوم مّدت سه سال در جشور ماند          ٣٨.  زاری می کرد 

 . دلش می خواست ابشالوم را ببيند

١٤  
 بشالوم توسط يوآب ترتيب بازگشت ا

به دنبال زن زيرکی که در        ٢،  چون يوآب پسر صرويه فهميد که پادشاه شوق بسياری برای ديدن ابشالوم دارد                  ١
سرت را شانه نکن    .  لباس عزاداری بپوش  .  خود را به دروغ عزادار نشان بده       «:  به او گفت  .  شهر تقوع بود فرستاد   

سپس نزد پادشاه برو و هر آنچه به تو می گويم به او                ٣.  ر بوده ای و طوری خود را نشان بده که مّدت زيادی عزادا            
 . آنگاه به او ياد داد چه بگويد» .بگو
ای «:  وقتی آن زن به حضور پادشاه آمد، در برابر او به عالمت احترام روی به خاک نهاد و عرض کرد                                    ٤

 » !پادشاه، به من کمک کنيد
 » چه می خواهی؟«: پادشاه پرسيد٥

آن دو در صحرا با      .  اين کنيزت دو پسر داشت     ٦.  شوهرم فوت کرده است   .  من زن بيوه ای هستم   «:  دزن جواب دا  
حاال تمام خانواده   ٧.  در نتيجه يکی از آنها کشته شد       .  هم جنگ کردند و در آنجا کسی نبود که آنها را از هم جدا کند                 

اگر اين کار را بکنم     .  ل برادر خود کشته شود    تقاضا دارند که من پسر ديگرم را به دست قانون بسپارم تا به خاطر قت              
 » .وارثی برای ما باقی نمی ماند و نام شوهرم از صفحٔه روزگار محو می شود

 » .به خانه ات برو و من مشکل تو را حل خواهم کرد«: پادشاه به زن گفت٨
 » .ری از هر گناه باشيداين گناه به گردن من و خانواده ام باشد و تو و خانواده ات عا! پادشاها«: زن گفت٩
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اگر کسی تو را تهديد کرد، او را به حضور من بياور و من به تو اطمينان می دهم که کسی به تو                       «:  پادشاه گفت ١٠
 » .صدمه ای نمی تواند برساند

پس به نام خداوند سوگند ياد کنيد که از کشتن پسر ديگرم، توسط خويشاوندانم جلوگيری                     «:  آن وقت زن گفت    ١١
  ».کنيد

 » .به خداوند سوگند ياد می کنم که نمی گذارم حّتی يک تار موی پسرت کم شود«: پادشاه گفت
 » چه می خواهی؟«: پادشاه پرسيد» .ای پادشاه، اجازه بفرماييد که يک خواهش ديگر هم بکنم«: زن گفت١٢
 دربارٔه من گرفته مقّصر     پس چرا اين کار را در حق قوم خدا نمی کنيد؟ پادشاه در اين تصميمی که                 «:  زن گفت ١٣

زندگی ما  .  سرانجام همٔه ما می ميريم   ١٤.  است، زيرا پسر خودش را که آواره است، نبخشيده و به خانه نياورده است              
حّتی خدا نيز جان کسی را نمی گيرد، بلکه         .  مثل آب است که وقتی به زمين ريخت، جمع کردن آن غير ممکن است               

ای پادشاه دليل اينکه من نزد شما آمده ام اين است که مردم مرا                 ١٥.   را بازيابد  در عوض می کوشد تا جان گمشده ای      
ترساندند اّما من با خود گفتم که به حضور پادشاه می روم و عرض خود را می کنم شايد پادشاه خواهش مرا بجا                                 

کسی که می خواهد ما را    من فکر کردم تو ای پادشاه به عرايضم توّجه می کنی و مرا و پسرم را از دست آن                     ١٦آورد  
من با خود گفتم که کالم پادشاه به          ١٧.  از سرزمينی که خدا به ما داده است، جدا کند و از بين ببرد، رهايی می دهی                   

خداوند پشت و پناهت     .  من امنّيت می  بخشد، زيرا پادشاه مانند فرشتٔه خداوند است و فرق خوبی و بدی را می داند                       
 » .باشد
 » .بفرماييد«: زن گفت» .يک سؤال از تو می کنم و تو بايد صادقانه جواب بدهی«: ه آن زن گفتآنگاه پادشاه ب١٨
 » آيا يوآب تو را به اينجا فرستاد؟«: پادشاه پرسيد١٩

بله، يوآب مرا به اينجا        .  من نمی خواهم چيزی را از پادشاه پنهان کنم            !  عمر پادشاه دراز باد     «:  زن جواب داد   
او اين کار را کرد تا منظور خود را به طور غير مستقيم به                  ٢٠.   به شما گفتم او به من ياد داد          فرستاد و آنچه را که     
 » .اّما روشن شد که پادشاه مانند فرشتٔه خداوند، خردمند و دانا و از همٔه رويدادها باخبر است. عرض پادشاه برساند

برو و ابشالوم را       .  و می خواهی انجام دهم      من تصميم گرفتم که آنچه را که ت              «:  آنگاه پادشاه به يوآب گفت        ٢١
 » .بياور
امروز به اين   !  خداوند شما را برکت دهد     !  پادشاها«:  يوآب خود را بر روی زمين افکند و تعظيم کرد و گفت               ٢٢

پس يوآب برخاست و    ٢٣»  .خدمتکار معلوم شد که پادشاه از من رضايت دارند، زيرا خواهش من را قبول فرمودند                  
من نمی خواهم . او را به خانه اش ببر و به اينجا نياور«: پادشاه گفت ٢٤.   ابشالوم را به اورشليم آورد     به جشور رفت و   

 . به اين ترتيب ابشالوم در خانٔه خود زندگی کرد و ديگر پادشاه را نديد» .او را ببينم

  آشتی داوود با ابشالوم
او موی سر ٢٦. سر تا کف پا هيچ گونه عيبی در او نبود     از فرق .  در اسرائيل کسی به زيبايی ابشالوم پيدا نمی شد       ٢٥

زيرا در مّدت يک سال آن قدر بلند و سنگين می شد که وزن آن به بيش از دو                     .  خود را ساالنه يک بار کوتاه می کرد      
 . ابشالوم سه پسر و يک دختر به نام تامار داشت که دختر بسيار زيبايی بود٢٧. کيلوگرم می رسيد

بعد به يوآب پيام فرستاد که بيايد و او را             ٢٩.  سال در اورشليم زندگی کرد و هيچ گاه پادشاه را نديد              ابشالوم دو ٢٨
آنگاه ٣٠.  بار دوم از او خواهش کرد که بيايد، باز هم قبول نکرد                     .  نزد پادشاه ببرد، اّما يوآب نخواست که بيايد             

برويد و آن   .   است و او در آن جو کاشته است          مزرعٔه يوآب پهلوی کشتزار من     «:  ابشالوم به خدمتکاران خود گفت     
 . خدمتکاران رفتند و مزرعٔه او را آتش زدند» .را آتش بزنيد

 » چرا خدمتکاران تو مزرعٔه مرا آتش زدند؟«: يوآب به خانٔه ابشالوم رفت و از او پرسيد٣١
ادشاه بفرستم که از او بپرسی       من از تو خواهش کردم که اينجا بيايی تا تو را به حضور پ                «:  ابشالوم جواب داد  ٣٢

بنابراين می خواهم پيش پادشاه بروم تا . چرا مرا از جشور به اينجا آورد؟ برای من بهتر بود که در همان جا می ماندم
 » .اگر گناهکارم مرا بکشد

 پادشاه آمد، وقتی ابشالوم پيش. پادشاه او را به حضور خود خواند. يوآب رفت و پيام ابشالوم را به پادشاه رساند        ٣٣
 . روی بر زمين نهاده و تعظيم کرد و پادشاه او را بوسيد

١٥  
  نقشٔه ابشالوم برای شورش

بعد از مّدتی ابشالوم اّرابه و اسبهايی آماده کرد و نيز يک گروه محافظ پنجاه نفری را که در جلوی او                                               ١
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هرکسی .  و به دروازٔه شهر رفته می ايستاد       او هر روز، صبح زود از خواب بيدار می شد         ٢.  می دويدند، استخدام کرد  
از کدام شهر    «:  که برای رسيدگی به شکايت خود نزد پادشاه می رفت، ابشالوم او را صدا می کرد و می پرسيد                             

اّدعای تو درست است،  «:  ابشالوم به او می گفت   ٣،  و هنگامی که او می گفت که از فالن طايفٔه اسرائيل است         »  هستی؟
ای کاش من قاضی بودم و آن وقت هرکس که دعوايی                 ٤.  را ندارد که به اّدعای تو رسيدگی کند             اّما پادشاه کسی   

هرگاه شخصی به او      ٥»  .داشت، پيش من می آمد و من از روی عدل و انصاف به دعوای او رسيدگی می کردم                            
ب ابشالوم با همٔه مردم       به اين ترتي   ٦.  نزديک می شد و تعظيم می کرد، ابشالوم با او دست می داد و او را می بوسيد                   

اسرائيل که برای رسيدگی به شکايت خود به حضور پادشاه می آمدند، چنين رفتار می کرد و دل همٔه مردم را به                              
 . دست می آورد

خواهش می کنم که به من اجازه بدهيد تا به حبرون بروم و نذری را                «:  بعد از چهار سال ابشالوم به پادشاه گفت        ٧
زيرا وقتی که در جشور بودم نذر کردم که اگر خداوند مرا دوباره به اورشليم                           ٨.   ام، ادا کنم    که به خداوند کرده      

 » .برگرداند، به حبرون می روم و خداوند را پرستش می کنم
اّما ابشالوم به سراسر اسرائيل جاسوسانی با       ١٠.  پس ابشالوم به حبرون رفت    »  .برو، خدا نگه دارت  «:  پادشاه گفت ٩

دويست نفر که    ١١»  .ابشالوم پادشاه حبرون است     :  هنگامی که صدای شيپور را شنيديد، بگوييد         «:  اداين پيام فرست   
هنگام ١٢.  اّما آنها از اهداف وی خبر نداشتند        .  ابشالوم آنها را دعوت نموده بود با وی از اورشليم به حبرون رفتند                 

به اين ترتيب،    .  شهر جيلوه پيش خود خواند       مراسم قربانی، ابشالوم اخيتوفل جيلونی را که مشاور داوود بود از                    
 . دسيسه دامنه دار شد و به تعداد طرفداران ابشالوم افزود

  گريز داوود از اورشليم
 » .مردم اسرائيل، ابشالوم را پيروی می کنند«: کسی برای داوود به اورشليم خبر آورده گفت١٣
اگر می خواهيد از دست ابشالوم جان سالم بدر           «:  د گفت آنگاه داوود به تمام مردانی که با او در اورشليم بودن               ١٤

وگرنه ابشالوم بزودی به اينجا می رسد و ما را شکست خواهد داد و                  .  ببريم، بايد هرچه زودتر از اينجا فرار کنيم          
 » .همٔه مردم شهر را خواهد ُکشت

پس پادشاه و خانواده اش به راه       ١٦»  .ما برای اجرای هر امر و خدمتی حاضر و آماده ايم           «:  مردانش به او گفتند   ١٥
 . افتادند، اّما داوود ده نفر از صيغه های خود را برای نگه داری خانه، همان جا گذاشت

تمام مأمورينی که با او       ١٨.  هنگامی که داوود و افرادش شهر را ترک می کردند در آخرين خانه منزل کردند                    ١٧
١٩. ين سلطنتی بودند، به دنبال او آمده، از جلوی او عبور کردندبودند، همراه با ششصد نفر از مردم جت که محافظ      

چرا .  تو چرا همراه ما آمدی؟ با همراهانت به اورشليم پيش پادشاه ابشالوم پادشاه برو                «:  پادشاه از ِاتای جتی پرسيد    
ره سازم؟ خدا   ديروز بود که آمدی و امروز تو را باز با خود آوا               ٢٠.  که تو يک بيگانه و دور از ميهن خود هستی            
خداوند پشت و پناهت      .  پس برگرد و همراهانت را هم با خود ببر              .  می داند که سرنوشت مرا به کجا خواهد برد            

 » .باشد
به نام خداوند و به جان شما سوگند ياد می کنم که به هر کجا برويد از شما جدا                                «:  اّما اتای به پادشاه گفت       ٢١

 » .نمی شوم، چه در مرگ و چه در زندگی
آنگاه اتای با همٔه مردمان و کودکانشان از جلوی پادشاه عبور                    »  .بسيار خوب، همراه ما بيا       «:  پادشاه گفت ٢٢
همگی درحالی که با صدای بلند گريه می کردند، همراه با پادشاه از وادی قدرون عبور کردند و به طرف                      ٢٣.  کردند

 . بيابان به راه افتادند
ويان صندوق پيمان خداوند را در کنار جاده قرار دادند تا تمام مردم از شهر                       آنگاه ابياتار، صادوق و همٔه ال        ٢٤

صندوق خداوند را دوباره به شهر ببر و اگر خداوند به من لطف کند،                «:  بعد پادشاه به صادوق گفت    ٢٥.  خارج شدند 
ن راضی نباشد آنگاه خود     ولی اگر او از م    ٢٦.  مرا به اينجا باز خواهد گرداند تا دوباره صندوق و مسکن او را ببينم               

حاال، به سالمتی به شهر برگرد و پسرت               «:  بعد پادشاه به صادوق گفت        ٢٧»  .را تسليم خواست او خواهم کرد          
من در گذرگاه رودخانه منتظر پيام تو می باشم که مرا از                   ٢٨.  اخيمعص و يوناتان پسر ابياتار را هم با خود ببر                

صادوق و ابياتار صندوق خداوند را دوباره به اورشليم بردند و در                   پس  ٢٩»  .چگونگی اوضاع اورشليم آگاه کنی      
 . آنجا ماندند

همٔه همراهان او هم      .  داوود درحالی که گريه می کرد پای برهنه و سر پوشيده به فراز کوه زيتون باال رفت                         ٣٠
د خبر داد که اخيتوفل،       وقتی کسی به داوو    ٣١.  سرهای خود را پوشانده بودند و به دنبال او می رفتند و می گريستند                 

ای خداوند دعا می کنم که اخيتوفل پندهای احمقانه ای به ابشالوم                «:  مشاور او با ابشالوم همدست شده است، گفت            
 » .بدهد
چون داوود به باالی کوه، به جايی رسيد که مردم برای عبادت جمع شده بودند، حوشای ارکی با جامٔه دريده و                       ٣٢
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ولی اگر به اورشليم      ٣٤.  آمدن تو با من کمکی به من نمی کند            «:  داوود به او گفت     ٣٣  .خاک بر سر منتظر او بود         
به ابشالوم بگو همان طور که به پدرت خدمت کردم همين کار را برای تو انجام                .  بازگردی می توانی مفيد واقع شوی    

بياتار و پسرانشان،     صادوق و ا    ٣٦-٣٥.  خواهم داد و در اين صورت می توانی نقشه های اخيتوفل را خنثی کنی                         
 » .هرچه از خاندان پادشاه شنيدی به وسيلٔه آنها برايم بفرست. اخيمعص و يوناتان هم آنجا هستند

 . پس حوشای، دوست داوود روانٔه شهر شد و هم زمان با ابشالوم وارد اورشليم شد٣٧

١٦  
  داوود و صيبا

بوشت را ديد که منتظر اوست و با خود چند االغ پاالن هنگامی که داوود از باالی کوه سرازير شد صيبا خادم مفي ١
پادشاه از صيبا    ٢.  شده، دويست قرص نان، صد بسته کشمش، صد بسته ميؤه تازه و يک مشک شراب آورده بود                        

 » اينها را برای چه آوردی؟«: پرسيد
کشمش و ميوه را . استفاده کنند االغها را برای آن آوردم تا خانوادٔه پادشاه از آنها برای سواری      «:  صيبا جواب داد  

 » .برای خادمان و شراب را برای نوشيدن خستگان در بيابان آوردم
به من گفت که قوم اسرائيل      .  او هنوز در اورشليم است    «:  صيبا جواب داد  »  نؤه اربابت کجاست؟  «:  پادشاه پرسيد ٣

 » .سلطنت پدربزرگش، شائول را به او برمی گردانند
باشد که هميشه   .  پادشاها من بندٔه تو هستم     «:  صيبا گفت »  .چه از آن اوست را به تو می دهم         هر آن «:  پادشاه گفت ٤

 » .از من خشنود باشيد

  داوود و شمعی
 وقتی داوود به بحوريم رسيد، شخصی از خانوادٔه شائول به نام شمعی، پسر جيرا به سر راهشان آمده، دشنام داد                   ٥
برو گمشو  «:  و گفت ٧ران و دالورانی که دور او بودند سنگ می انداخت             و به طرف داوود پادشاه، خادمان، مأمو        ٦

مصيبتی بر تو   .  خداوند انتقام خون خاندان شائول را که تو به جايش پادشاه شدی از تو گرفت              ٨.  ای مرد قاتل و پست    
 » .ای قاتل خونريز. آمد و تو را از سلطنت برداشت و پسرت ابشالوم را جانشينت ساخت

چطور اجازه می دهی که اين سگ مرده به آقای من،               «:  ای پسر صرويه پيش آمد و به پادشاه گفت             آنگاه ابيش ٩
 » پادشاه دشنام بدهد؟ اجازه بدهيد که بروم و سرش را از تن جدا کنم؟

اگر او به من دشنام می دهد، خداوند به او            .  اين کار به شما مربوط نيست       «:  اّما پادشاه به ابيشای و يوآب گفت        ١٠
بعد داوود به ابيشای و همٔه خادمان         ١١»  پس چه کسی می تواند به او بگويد که چرا اين کار را می کنی؟                .  ه است گفت

. چرا از دشنام اين بنيامينی تعّجب می کنيد؟ پسر من که از رگ و خون من است، قصد کشتن مرا دارد                      «:  خود گفت 
شايد خداوند غم و پريشانی مرا ببيند و به خاطر اين               ١٢.  بگذاريد دشنامم بدهد، زيرا خداوند به او چنين گفته است               

داوود و همراهان او به راه خود ادامه دادند و شمعی هم درحالی که دشنام می داد و به                  ١٣»  .دشنامها، مرا برکت بدهد   
پادشاه و همٔه     ١٤.  طرف داوود سنگ می انداخت و خاک به هوا می پاشيد در جهت مخالف به سوی کوه رفت                                 

 .  با او بودند خسته و درمانده به مقصد رسيدند و استراحت کردندکسانی که

  ابشالوم در اورشليم
وقتی حوشای ارکی، دوست داوود پيش ابشالوم آمد،        ١٦.  ابشالوم و پيروان او همراه با اخيتوفل به اورشليم آمدند          ١٥

 » !زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه«: به او گفت
آيا وفاداری خود را به دوستت به اين قسم نشان می دهی؟ چرا همراه دوستت                          «:  دابشالوم از حوشای پرسي     ١٧

 » نرفتی؟
من خدمتکار کسی می باشم و پيش آن شخصی می مانم که از طرف خداوند و اکثريت                         «:  حوشای جواب داد   ١٨

شما نيز    از طرف ديگر، چون در خدمت پدرت بودم، می خواهم در خدمت                   ١٩.  مردم اسرائيل انتخاب شده باشد        
 » .باشم
 » حاال که به اينجا رسيديم چه بايد کرد؟«: آنگاه ابشالوم از اخيتوفل پرسيد٢٠
آن وقت همٔه مردم    .  برو با همٔه صيغه های پدرت که از خانه اش نگه داری می کنند همبستر شو             «:  اخيتوفل گفت ٢١

پس چادری برای   ٢٢»  .از تو پشتيبانی می کنند     اسرائيل می دانند که تو در نظر پدرت منفور شده ای و در نتيجه بيشتر            
ابشالوم به پشت بام برپا کردند و ابشالوم درحالی که همٔه مردم اسرائيل تماشا می کردند وارد چادر شد و با همٔه                                 

به اين ترتيب هر پيشنهادی که اخيتوفل می داد، ابشالوم مانند داوود آن را قبول                  ٢٣.  صيغه های پدر خود همبستر شد     
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 . رد و در نظر او آن قدر عاقالنه می بود که گويی کالم خداستمی ک

١٧  
  حوشای ابشالوم را گمراه می کند

٢.  به من اجازه بده که دوازده هزار نفر را انتخاب کنم و امشب به تعقيب داوود بروم                 «:  اخيتوفل به ابشالوم گفت   ١

و همراهان او فرار خواهند کرد و من تنها پادشاه را               او ترسيده .  حاال که او خسته و نااميد است به او حمله می کنيم            
 . اين پيشنهاد مورد قبول ابشالوم و سران قوم قرار گرفت٤» .و همراهان او را نزد تو می آورم٣. می کشم

وقتی حوشای آمد، ابشالوم     ٦»  .از حوشای ارکی هم بپرسيد که نظر او در اين مورد چيست               «:  بعد ابشالوم گفت  ٥
 » تو چه می گويی؟ آيا نظر اخيتوفل را قبول کنم؟«: از او پرسيد

پدرت و مردان او، جنگجويان شجاعی هستند و مانند            ٨.  اين بار پيشنهاد اخيتوفل درست نيست       «:  حوشای گفت ٧
گذشته از اين پدرت در جنگ شخص آزموده         .  خرسی که بّچه هايش در بيابان ربوده شده باشند، خشمگين و بی تابند            

اکنون شايد در غاری يا جای ديگری پنهان شده باشد و  ٩.  ست و شب در بين سربازان خود نمی خوابد       و با تجربه ای ا   
١٠.  کافی است، بيرون بيايد و چند نفر از افراد تو را بکشد، آنگاه شايعه شکست سپاه تو در همه جا پخش می شود                            

مٔه مردم اسرائيل می دانند که پدرت و          زيرا ه .  شايد حّتی شجاعترين مردان شيردل، از ترس بکّلی خود را ببازند               
پيشنهاد من اين است که تمام مردان جنگی اسرائيل از دان تا                ١١.  مردانی که با او هستند، دالور و شجاع می باشند           

ما به جايی که اوست حمله می کنيم و         ١٢.  بئرشبع که مانند ريگ بی شمارند جمع شوند و شما آنها را فرماندهی کنيد               
اگر به داخل   ١٣.  آنگاه از او و همراهان او اثری باقی نمی ماند          .   بر زمين می بارد بر او فرود می آييم         مثل شبنمی که  

ديوارهای شهر را با کمند به نزديکترين دّره می کشيم و به                 .  شهر بگريزد، آنگاه همٔه سپاه اسرائيل با شما هستند             
 » .عمق آن می اندازيم تا حّتی يک دانه سنگ آن هم باقی نماند

پس ابشالوم و تمام مردم اسرائيل گفتند که رأی و نظر حوشای بهتر از نظر اخيتوفل است، زيرا خداوند چنين                        ١٤
 . مقّدر فرموده بود که پيشنهاد عاقالنٔه اخيتوفل قبول نشود و خداوند ابشالوم را به روز بد گرفتار کند

  هشدار به داوود
پس «١٦.  ن کرد که اخيتوفل چه نظری داد و پيشنهاد خودش چه بود               بعد حوشای به صادوق و ابياتار کاهن بيا         ١٥

فورًا پيامی به داوود بفرست و به او اّطالع بده که شب را نبايد در گذرگاه رودخانه بگذراند، بلکه هرچه زودتر                               
 » .آنجا را ترک کند وگرنه او و همٔه همراهانش نابود می شوند

ادوق در عين روجل منتظر بودند و کنيزی برای ايشان خبرها را                      يوناتان پسر ابياتار و اخيمعص پسر ص           ١٧
با ١٨.  آن دو برای اينکه ديده نشوند نمی توانستند به داخل شهر بروند              .  می آورد و تا آنها نيز فردا به داوود برسانند            

. جا به ِبُحوريم گريختندپس آن دو فورًا از آن. وجود آن همه احتياط، يکی از غالمان، آنها را ديد و به ابشالوم خبر داد     
زن صاحب خانه، سر چاه را با پارچه ای پوشاند و بروی              ١٩.  در آنجا شخصی آنها را در چاه خانٔه خود پنهان کرد             

وقتی خادمان ابشالوم آمدند و از او پرسيدند که اخيمعص و                    ٢٠.  پارچه مقداری گندم ريخت که چاه معلوم نشود              
 . يوناتان کجا هستند

 » . به آن طرف رودخانه رفتندآنها«: زن گفت
وقتی آنها رفتند، يوناتان و اخيمعص       ٢١.  خادمان پس از آنکه جستجو کردند و آنها را نيافتند، به اورشليم برگشتند              

زود باش و از رودخانه عبور کن، زيرا اخيتوفل پيشنهاد             «:  از چاه بيرون آمدند و پيش داوود پادشاه رفتند و گفتند             
آنگاه داوود برخاست و با همراهان خود از رود اردن عبور کردند               ٢٢»  .دستگير کنند و بکشند     کرده است که تو را     

 . و تا سپيده َدم حّتی يک نفر هم در آنجا نماند
. چون اخيتوفل ديد که پيشنهادش مورد قبول قرار نگرفت، االغ خود را پاالن کرد و به شهر و خانٔه خود رفت                       ٢٣

 .  و سامان داد، خود را به دار آويخت و او را در آرامگاه پدرش به خاک سپردندپس از آنکه کارهای خود را سر
ابشالوم عماسا  ٢٥.  ابشالوم اردوی اسرائيل را آماده و مجّهز کرد و از رود اردن گذشت               .  داوود به محنايم رسيد   ٢٤

لی، شوهر ابيجايل دختر    عماسا پسر شخصی به نام يترای اسرائي       .  (را به جای يوآب به فرماندهی سپاه خود برگزيد         
 . ابشالوم و سپاه او در سرزمين جلعاد اردو زدند٢٦.) ناحاش، خواهر صرويه، مادر يوآب بود

چون داوود به محنايم آمد، شوبی پسر ناحاش از ربت بنی عمون، ماخير پسر عميئيل از لودبار و برزالئی                               ٢٧
ستر، ديگ و کاسه، گندم و جو، غّله، لوبيا، عدس، عسل و            برای آنها ب  ٢٩-٢٨.  جلعادی از روجليم از او استقبال کردند      

 » .در اين سفر در بيابان گرسنه، تشنه و خسته شده ايد«: پنير، کشک و چند گوسفند آوردند و به آنها گفتند
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١٨  
  شکست و مرگ ابشالوم

ی و هزار نفری      داوود مردانی را که با او بودند گرد آورد و برای آنها فرماندهانی در گروههای صد نفر                                ١
يک سوم لشکر را به فرماندهی يوآب، يک سوم ديگر به فرماندهی ابيشای پسر صرويه، برادر يوآب و                      ٢.  گماشت

 » .من نيز با شما خواهم آمد«: يک سوم آنها را به رهبری اتای جتی به راه انداخت و پادشاه به مردم گفت
ارزش شما برای ما    .  يرا اگر ما بگريزيم برای دشمن اهمّيتی ندارد       ز.  خير، شما نبايد بياييد   «:  اّما آنها به او گفتند    ٣

 » .بهتر است که در شهر بمانيد و اگر به کمکی نياز داشتيم برای ما بفرست. بيش از ده هزار نفر است
پس داوود در دروازٔه شهر ايستاد       »  .بسيار خوب، هرچه را شما صالح می دانيد انجام خواهم داد           «:  پادشاه گفت ٤
: پادشاه به يوآب، ابيشای و اتای گفت            ٥.  همگی در دسته های صد نفری و هزار نفری از شهر بيرون رفتند                         و
همٔه مردم فرمانی را که داوود دربارٔه ابشالوم داد،           »  .به خاطر من با ابشالوم که جوان است با ماليمت رفتار کنيد            «

 . شنيدند
در نتيجه  ٧.  ج از شهر رفت و جنگ در جنگل افرايم شروع شد           سپاه داوود برای مقابله با لشکر اسرائيل به خار         ٦

٨.  تعداد کشته شدگان به بيست هزار نفر می رسيد         .  سپاه داوود لشکر اسرائيل را شکست داد و بسياری کشته شدند               

تعداد کسانی که در جنگل مردند زيادتر از آنهايی بود که با شمشير کشته               .  جنگ در سراسر آن ناحيه گسترش يافت       
 . ندشد
قاطر .  او بر قاطر خود سوار شد و فرار کرد           .  در هنگام جنگ، ابشالوم با چند نفر از خادمان داوود بر خورد               ٩

قاطر از  .  سر ابشالوم ميان شاخه ها گير کرد و او در هوا آويزان ماند           .  زير شاخه های يک درخت بزرگ بلوط رفت      
من ابشالوم را   «:  آن حال ديد و به يوآب خبر داده گفت             شخصی او را در    ١٠.  زير پايش رفت و به دويدن ادامه داد         
 » .ديدم که از درخت بلوط آويزان بود

چه گفتی؟ تو او را در آنجا ديدی و نکشتی؟ اگر او را می کشتی من به تو ده سّکٔه نقره و                         «:  يوآب از او پرسيد   ١١
 » .يک کمربند می دادم

هم می دادی، دست خود را بر پسر پادشاه بلند نمی کردم، زيرا                  اگر هزار سّکٔه نقره    «:  اّما آن مرد به او گفت       ١٢
و ١٣.  او گفت که به خاطر او به ابشالوم جوان صدمه ای نرسانيم          .  شنيدم که داوود به تو و ابيشای و اتای چه امر کرد            

 » .ع نمی کردیاگر من به پادشاه خيانت می کردم و پسرش را می کشتم، از پادشاه مخفی نمی ماند و تو نيز از من دفا
آنگاه درحالی که ابشالوم زنده بود سه نيزه را            »  .نمی خواهم با اين حرفها وقت خود را تلف کنم            «:  يوآب گفت ١٤

 . سپس ده نفر از سربازان يوآب به دور ابشالوم حلقه زدند و او را کشتند١٥. گرفته و به قلب او فرو کرد
جسد ابشالوم را به جنگل برده در         ١٧.  ب اسرائيل دست کشيدند    آنگاه يوآب شيپور نواخت و همٔه لشکر از تعقي           ١٦

 . همٔه سپاه اسرائيل به شهرهای خود گريختند. چاه عميقی، انداختند و با تودٔه بزرگی از سنگ آن را پوشاندند
 من پسری ندارم  «:  ابشالوم وقتی زنده بود در دشت پادشاه بنای يادبودی برای خود ساخته بود، زيرا می گفت                    ١٨

 . پس آن را به نام خود، يعنی يادبود ابشالوم ناميد که تا به امروز به همان نام ياد می شود» .که نام مرا زنده نگه دارد

  خبر مرگ ابشالوم به داوود
حاال می روم و به پادشاه مژده می دهم که خداوند او را از دست دشمنانش                    «:  بعد اخيمعص پسر صادوق گفت     ١٩

 » .نجات داد
يک روز ديگر اين کار را بکن، زيرا پسر             .  نه، تو نبايد امروز اين مژده را به او بدهی              «:  ه او گفت   يوآب ب ٢٠

مرد حبشه ای  »  .تو برو آنچه را که ديدی به پادشاه خبر بده            «:  و يوآب به مرد حبشه ای گفت      ٢١»  .پادشاه مرده است  
 . تعظيم کرد و به راه افتاد

: يوآب گفت  »  . کنم بگذار که من هم به دنبال آن حبشه ای بروم                   خواهش می  «:  اخيمعص باز به يوآب گفت        ٢٢
 » .فرزندم، حاال رفتن تو فايده ای ندارد، زيرا خبر بيشتری نيست که تو ببری«

 » .به هر حال من می خواهم بروم«: اخيمعص گفت٢٣
فت و پيش از مرد      آنگاه اخيمعص از راه کوتاه دشت اردن ر         »  .بسيار خوب، برو  «:  يوآب به او اجازه داده گفت      

 . سودانی به آنجا رسيد
هنگامی که ديده بان به باالی ديوار رفت، مرد تنهايی را ديد که به طرف                 .  داوود کنار دروازٔه شهر نشسته بود       ٢٤

وقتی او نزديکتر    »  .اگر تنهاست حتمًا خبری آورده است        «:  پادشاه گفت .  ديده بان به داوود خبر داد      ٢٥.  آنها می دود 
 ، شد
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 » .يک نفر ديگر هم می  دود«: ديده بان صدا کرد. ه بان شخص ديگری را ديد که به طرف او می  دودديد٢٦
 » .البّته او هم خبر بيشتری با خود آورده است«: پادشاه گفت

 » .شخص اولی مثل اخيمعص می دود«: ديده بان گفت٢٧
 » .او شخص خوبی است و خبر خوش می آورد«: پادشاه گفت

آنگاه در برابر او تعظيم کرده صورت بر زمين نهاد         »  .پادشاها، خبر خوشی است   «:  آواز بلند گفت    اخيمعص با ٢٨
 » .سپاس بر خداوند خدای شما، که شما را در مقابل مردمانی که عليه شما شورش کردند، پيروزی بخشيد«: و گفت
را فرستاد، در آنجا هنگامٔه بزرگی      وقتی يوآب م  «:  اخيمعص جواب داد  »  آيا ابشالوم سالم است؟   «:  پادشاه پرسيد ٢٩

 » .برپا بود، اّما ندانستم که چه بود
 . پس اخيمعص به يک طرف ايستاد» .صبر کن، تو همين جا باش«: پادشاه گفت٣٠
زيرا خداوند امروز تو را از شر آنهايی که در مقابل تو                  !  مژده«:  در همين وقت مرد حبشه ای رسيد و گفت           ٣١

 » .شورش کردند، نجات داد
خداوند همٔه دشمنان پادشاه و تمام آنهايی را        «:  مرد حبشه ای گفت  »  آيا ابشالوم جوان سالم است؟    «:  پادشاه پرسيد ٣٢

 » .که برضد او برخاستند، به روز آن جوان گرفتار کند
ی ا!  ای فرزندم، ابشالوم، ای پسرم ابشالوم        «:  پادشاه بسيار غمگين شد و به اتاق باالی دروازه رفت و گفت                  ٣٣

 » !ای ابشالوم، فرزندم، پسرم! کاش من به جای تو می مردم

١٩  
  سرزنش داوود توسط يوآب

چون مردم شنيدند که پادشاه به خاطر پسر    ٢.  يوآب باخبر شد که پادشاه برای ابشالوم گريه می کند و سوگوار است           ١
آرامی وارد شهر شدند، مانند          سربازان همه به   ٣.  خود بسيار غمگين است، پيروزی آن روز به اندوه تبديل شد                   

آه ای پسرم،    «:  پادشاه روی خود را پوشاند و با صدای بلند گريه کرد و گفت                     ٤.  سپاهی که شکست خورده باشد       
 » !وای پسرم، ابشالوم! ابشالوم

همين مردم بودند که زندگی تو،       .  امروز تو همه را خجالت دادی      «:  آنگاه يوآب به کاخ پادشاه آمد و به او گفت            ٥
تو دشمنان خود را دوست داری و از کسانی که به تو محّبت               ٦.  ران، دختران، زنان و صيغه  هايت را نجات دادند         پس

امروز فهميديم که   .  حاال به ما ثابت شد که مأموران و خدمتکارانت پيش تو هيچ ارزشی ندارند                 .  دارند نفرت داری  
به هر صورت حاال برخيز و بيرون برو با مردم با            ٧.  شدیاگر ابشالوم زنده بود و همٔه ما کشته می شديم تو شاد می             

اگر اين کار را نکنی به خدا قسم که تا شب يک نفر هم برايت باقی نمی ماند و اين برايت                               .  مهربانی صحبت کن   
. پس پادشاه به ناچار برخاست و رفت و کنار دروازٔه شهر نشست            ٨»  .مصيبتی خواهد بود که در عمرت نديده باشی       

 . و شنيدند که او آنجاست و همٔه آنها آنجا جمع شدندمردان ا

  حرکت داوود به طرف اورشليم
بحث و گفت وگويی در بين تمام طايفه ها شروع         ٩.  در اين زمان تمام اسرائيلی ها به شهرهای خودشان فرار کردند          

 دست ابشالوم فراری است و       پادشاه، ما را از دست دشمنان ما و فلسطينی ها نجات داد و حاال از                  «:  شد و می گفتند  
حاال ابشالوم را که ما به عنوان پادشاه خود مسح نموده ايم در جنگ کشته شده است،                      ١٠.  در آوارگی به سر می برد     

 » پس چرا منتظر هستيم و داوود پادشاه را باز نمی آوريم؟
 ابياتار کاهن پيامی به اين شرح         بعد داوود پادشاه به صادوق و       .  خبر آنچه اسرائيلی ها می گفتند به داوود رسيد        ١١

و شما که برادران و از رگ       ١٢چرا در باز آوردن پادشاه، شما آخر همه هستيد؟           :  به رهبران يهودا بگوييد   «:  فرستاد
چون تو خواهرزادٔه من هستی،      :  و به عماسا بگوييد    ١٣و خون من هستيد چرا در باز آوردن پادشاه تأخير می کنيد؟                

پس عماسا سرکردگان يهودا را قانع ساخت        ١٤»  .و را به جای يوآب سپهساالر خود مقّرر نکنم         خدا مرا بکشد، اگر ت    
تو و همٔه کسانی که با تو هستند به        «:  و آنها هم با يکدل و يک زبان موافقت کردند و به پادشاه پيام فرستادند و گفتند                  

 » .نزد ما بازگرديد
ود اردن رسيد، همٔه مردم يهودا به استقبال او به جلجال آمدند تا              پس پادشاه رهسپار اورشليم شد و وقتی که به ر         ١٥

 . پادشاه را در عبور از رود اردن همراهی کنند
با او  ١٧.  شمعی، پسر جيرای بنيامينی هم به عجله از بحوريم آمد و همراه مردم يهودا به استقبال او شتافت                              ١٦

و بيست نفر خدمتکار او بودند و پيش از داوود به رود اردن                 يک هزار بنيامينی با صيبا، خادم شائول و پانزده پسر         
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آنها از رودخانه گذشتند تا خاندان پادشاه را به اين سوی رودخانه بياورند و هر آنچه خواست پادشاه است           ١٨.  رسيدند
 . انجام دهند

  داوود شمعی را عفو می کند
اميدوارم که سرورم گناهی    «:  و گفت ١٩دشاه افتاد   وقتی پادشاه از رود عبور کرد، شمعی پسر جير به پيش پای پا              

را که کرده ام و خطای بزرگی را که در روز رفتن ايشان از اورشليم از من سر زد فراموش کرده و مرا بخشيده                               
زيرا خودم خوب می دانم که چه گناهی کرده ام و به همين خاطر قبل از همٔه خاندان يوسف به استقبال                                 ٢٠.  باشند

 » .پادشاه آمدم
 » آيا شمعی که پادشاه برگزيدٔه خداوند را دشنام داد، نبايد کشته شود؟«: ابيشای پسر صرويه گفت٢١
آيا می خواهيد مشکل ايجاد کنيد؟      .  کسی نظر شما را نپرسيد     «:  داوود به پسران صرويه، ابيشای و يوآب گفت          ٢٢

بعد ٢٣»  . دوباره پادشاه اسرائيل شدم       امروز روز کشتن نيست، بلکه روزی است که بايد جشن بگيريم، زيرا من                     
 » .سوگند ياد می کنم که تو کشته نخواهی شد«: پادشاه به شمعی گفت

  محّبت مفيبوشت به داوود
از روزی که پادشاه اورشليم را ترک کرد،               .  بعد مفيبوشت، پسر شائول از اورشليم به ديدن پادشاه آمد                  ٢٥-٢٤

 » چرا با من نيامدی؟«: پادشاه به او گفت.  ريش خود را کوتاه نکردمفيبوشت ديگر پاها و لباس خود را نشست و
من به او گفتم که االغ مرا پاالن کن، چون می خواهم        .  خادم من مرا فريب داد    !  ای پادشاه «:  مفيبوشت جواب داد  ٢٦

ت زد که من     و او به من تهم      ٢٧.  شما می دانيد که من از دو پا لنگ هستم            .  بر آن سوار شوم و همراه پادشاه بروم           
٢٨.  من می دانم که پادشاه همچون فرشتٔه خداوند است و بنابراين هرچه ميل داريد بکنيد             .  نخواستم همراه پادشاه بروم   

تمام خاندان ما باور نمی کردند که شما ما را زنده بگذاريد، اّما برعکس شما، مرا از بين همٔه کسانی که با شما به                               
 » .من هيچ ِگله و شکايتی ندارم.  افتخار بخشيدیسر يک ميز نان می خوردند زيادتر

 » .من تصميم گرفتم که تو و صيبا زمين را بين خود تقسيم کنيد. ديگر حرف نزن«: پادشاه گفت٢٩
چون حاال پادشاه به سالمتی برگشته است همين برای من کافی             .  همٔه زمين از آن صيبا باشد      «:  مفيبوشت گفت ٣٠
 » .است

 رکت می دهد داوود برزالئی را ب
برزالئی که از داوود و سپاه او در محنايم پذيرايی کرده بود، از روجليم آمد تا پادشاه را در عبور از رود                                    ٣١

همراه «:  پادشاه به او گفت    ٣٣.  او شخص سالخورده و ثروتمندی بود که هشتاد سال عمر داشت              ٣٢.  اردن بدرقه کند  
 » .ٔه وسايل زندگی تو را فراهم می کنمدر آنجا زندگی کن و من هم. من به اورشليم بيا

من پيرمردی  ٣٥.  سالهای زيادی از عمر من باقی نمانده است که به اورشليم بروم            «:  اّما برزالئی به پادشاه گفت    ٣٤
صدای .  مّزٔه آنچه را که می خورم و می نوشم، نمی توانم بفهمم         .  و هيچ چيز برايم لّذت بخش نيست      .  هشتاد ساله هستم  

٣٦پس چرا با رفتن خود مشکل ديگری بر مشکالت پادشاه بيافزايم؟                .  دٔه مرد يا زن را نمی توانم بشنوم        آواز خوانن 

بعد اجازه می خواهم که به ميهن خود برگردم و            !  برای من همين افتخار کافی است که با پادشاه از رود عبور کنم                
اجازه بدهيد که   ٣٧.  ام اينجا در خدمت پادشاه است      اّما پسرم کمه  .  در همان جايی که پدر و مادرم دفن شده اند، بميرم           

 » .با شما بيايد و هر خوبی که در حق او بکنيد در حقيقت، در حق من کرده ايد
پس همگی از   ٣٩»  .بسيار خوب، کمهام با من بيايد و هرچه که تو بخواهی برای او انجام می دهم                «:  پادشاه گفت ٣٨

رف رود رسيد برزالئی را بوسيد و برکتش داد و برزالئی به خانٔه خود                    وقتی که پادشاه به آن ط     .  رودخانه گذشتند 
 . برگشت

  مجادلٔه يهودا و اسرائيل
تمام مردم يهودا و نيمی از مردم اسرائيل در آنجا حاضر                .  پادشاه به جلجال رفت و کمهام را هم با خود برد               ٤٠

 حضور او برای شکايت آمدند و به او گفتند که چرا             بعد همٔه مردان اسرائيل جمع شده به      ٤١.  بودند و همراه او رفتند    
 تنها مردان يهودا پادشاه و خانواده اش را در عبور از رود همراهی کردند؟ 

ما .  دليلی ندارد که شما حسادت کنيد      .  به خاطر اينکه پادشاه از طايفٔه خود ماست       «:  مردم يهودا در جواب گفتند     ٤٢
 » .عامی نداده استاز او چيزی نگرفته ايم و او به ما ان

در اسرائيل ده طايفٔه ديگر هست، بنابراين ما ده برابر بيشتر از شما به گردن پادشاه حق                 «:  مردم اسرائيل گفتند  ٤٣
پس چرا ساير طايفه  ها را در آوردن پادشاه دعوت نکرديد؟ به خاطر داشته باشيد که ما اولين کسانی بوديم که                    .  داريم
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 » .ره بياوريم تا پادشاه ما باشدپيشنهاد کرديم او را دوبا
 . اّما مردم يهودا در اّدعای خود خشن تر از مردم اسرائيل بودند

٢٠  
  شورش شبع

او شيپور خود را به صدا درآورد و         .  مرد فرومايه ای به  نام شبع فرزند بکری و از طايفٔه بنيامين در جلجال بود               ١
پس تمام  ٢»  .ای مردم اسرائيل به خانه های خود برگرديد        .   ما نيست   او پادشاه .  ما داوود را نمی خواهيم    «:  فرياد زد 

اّما مردم يهودا با پادشاه ماندند و او را از رود اردن تا                       .  قوم اسرائيل داوود را ترک کرده به دنبال شبع رفتند                 
 . اورشليم همراهی کردند

 را که مأمور نگهبانی خانه اش بودند         وقتی داوود به کاخ خود در اورشليم وارد شد، دستور داد که ده صيغه ای                  ٣
ولی ديگر با آنها همبستر نشد و تا روز مرگ          .  در يک خانه تحت مراقبت نگه  دارند و احتياجات ايشان را تهّيه کنند            

 . ايشان مانند زنان بيوه در آن خانه محبوس ماندند
عماسا ٥»  . پس فردا با آنها نزد من بيا         مردان اسرائيل را گردهم بياور و تا        »:  پادشاه به عماسا دستور داده گفت      ٤

شبع ممکن است «: داوود به ابيشای گفت٦. رفت تا سپاه را جمع کند، اّما کار جمع آوری بيش از سه روز طول کشيد   
فورًا چند نفر از محافظين مرا با خود بردار و به تعقيب او برو و پيش از آنکه                   .  بيشتر از ابشالوم به ما زيان برساند      

پس ابيشای و يوآب      ٧»  .ر ديوارداری شود و موجب درد سر و گرفتاری ما گردد خود را به او برسان                         داخل شه 
وقتی به سنگ بزرگی    ٨.  همراه با چند نفر از محافظين پادشاه و عّده ای از دالوران از اورشليم به تعقيب شبع رفتند                   

 که لباس سربازی به تن و خنجر در غالف           يوآب درحالی .  که در جبعون است رسيدند، عماسا به استقبال ايشان آمد           
يوآب به عماسا   ٩.  در همين وقت خنجر او از غالف به زمين افتاد            .  به کمر بسته بود به طرف عماسا قدم برداشت           

اّما عماسا متوّجه    ١٠اين را گفت و با دست راست خود ريش او را گرفت که ببوسد،                        »  برادر، چطوری؟ «:  گفت
عماسا .  يوآب خنجر را در شکم او فرو برد و روده هايش به زمين ريخت             .   بود نشد  خنجری که در دست ديگر يوآب     

 . با همان ضربٔه اول جان داد
يکی از مردان يوآب، کنار جسد عماسا ايستاد و         ١١.  بعد يوآب و برادرش، ابيشای به تعقيب شبع پسر بکری رفتند           

عماسا غرق در خون، در سر راه افتاده            ١٢»  .بيايد  هر که طرفدار داوود و يوآب است به دنبال يوآب              «:  فرياد زد 
وقتی يکی از مردان يوآب ديد که جمعّيتی به دور جسد او ايستاده اند و تماشا می کنند، عماسا را از سر راه                                 .  بود

وقتی جسد عماسا از سر راه برداشته شد،              ١٣.  برداشته در صحرا انداخت و جنازٔه او را با روی اندازی پوشاند                   
 .  دنبال يوآب برای دستگيری شبع رفتندهمگی به

همٔه مردم خاندان بکری در شهر آبل بيت معکه            .  شبع از تمام طايفه های اسرائيل گذشت و به طايفٔه خود آمد               ١٤
بعد پشته ای در    .  سربازان يوآب به آبل رسيده آن را محاصره و تصّرف کردند                 ١٥.  جمع شده از او پيروی کردند        

آنگاه زن دانايی از باالی ديوار شهر، يوآب         ١٦.   باالی آن به خراب کردن ديوارها پرداختند        برابر شهر ساختند و از    
يوآب پيش آن زن رفت و زن از او          ١٧»  .به يوآب بگوييد که پيش من بيايد تا با او حرف بزنم             «:  را صدا کرده گفت   

 » تو يوآب هستی؟«: پرسيد
 » .بله«: او جواب داد
 » .ت گوش بدهبه حرف کنيز«: زن به او گفت

 » .گوش می دهم«: يوآب گفت
زيرا در آنجا هر مشکلی حل      '  .برای حل آن به شهر آبل برويد      'اگر مشکلی داريد    :  در قديم می گفتند  «:  زن گفت ١٨

تو می خواهی شهری را که مادر         .  من يکی از اشخاص صلح جو و ايماندار در اسرائيل هستم                ١٩.  و فصل می شد   
 »  کنی؟ چرا چيزی که متعّلق به خداوند است از بين می بری؟شهرهای اسرائيل است خراب

اّما در اينجا شخصی است به نام شبع پسر              ٢١.  خدا نکند که من آن را نابود يا خراب کنم               «:  يوآب جواب داد   ٢٠
 ما فقط او را می خواهيم که تسليم       .  او در مقابل داوود پادشاه دست به شورش زده است           .  بکری، از کوهستان افرايم   

 » .شود و آن وقت ما همه از اينجا می رويم
آنگاه زن با پيشنهاد حکيمانٔه خود      ٢٢»  .بسيار خوب، ما سر او را از آن طرف ديوار برايت می اندازيم           «:  زن گفت 

بعد يوآب شيپور نواخت و مردان، شهر را ترک           .  پيش مردم رفت و آنها سر شبع را بريدند و برای يوآب انداختند                
 . نه های خود بازگشتند و يوآب به اورشليم نزد پادشاه رفتکردند و به خا

  صاحب منصبان داوود
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اکنون يوآب فرماندٔه کّل ارتش اسرائيل بود و بناياهو، پسر يهوياداع سرفرماندهی لشکر محافظين دربار را به                    ٢٣
شيوا منشی و صادوق و ٢٥،  ادورام مسئول کارگران اجباری، يهوشافاط، پسر اخيلود وزير اّطالعات        ٢٤.  عهده داشت 

 . عيرای ياييری هم کاهن شخصی داوود بود٢٦. ابياتار کاهن بودند

٢١  
  اعدام فرزندان شائول

داوود به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند به او پاسخ داد و                    .  در دوران سلطنت داوود سه سال خشکسالی شد           ١
پس پادشاه، جبعونيان را به       ٢»  .ه جبعونيان را کشتند    اين خشکسالی نتيجٔه گناه شائول و خاندان اوست ک            «:  فرمود

بنی اسرائيل .  جبعونيان از قوم اسرائيل نبودند، بلکه گروهی از باقيماندگان اموريان بودند             .  (حضور خود فرا خواند    
٣.)  اّما شائول به خاطر تعّصبات مّلی قصد کشتن آنها را کرد             .  قسم خورده بودند که هرگز به روی شمشير نکشند            

چه کاری می توانم برای شما انجام دهم تا جبران گذشته بشود تا شما قوم خداوند را برکت                    «:  اوود از ايشان پرسيد   د
 » بدهيد؟

ما از شائول و خاندان او نقره و طال نمی خواهيم و نمی خواهيم کسی از مردم اسرائيل کشته                     «:  آنها جواب دادند  ٤
 » .شود

 » پس چه می خواهيد؟«: پادشاه پرسيد
فرزندان کسی که می کوشيد ما را از بين ببرد تا کسی از ما در                 .  هفت پسر شائول را به ما بدهيد        «:  آنها گفتند ٦-٥

پادشاه »  .ما آنها را در جبعه، شهر شائول که پادشاه برگزيده خداوند بود به دار خواهيم آويخت                  .  اسرائيل باقی نماند  
 » .آنها را به شما می دهم«: قبول کرد و گفت

پس دو  ٨.  اّما پادشاه مفيبوشت، پسر يوناتان را نداد، زيرا داوود و يوناتان در حضور خداوند قسم خورده بودند                      ٧
پسر رصفه را که برای شائول به دنيا آورده بود، يعنی ارمونی و مفيبوشت و پنج پسر ميرب، دختر شائول را که                            

آنها همه را در حضور خداوند بر آن          ٩.  ست آنها سپرد  برای عدرييل پسر برزالئی محوالتی به دنيا آورده بود به د             
 . روزی که آنها را کشتند، همزمان با روز اول فصل دروی جو بود. کوه به دار آويختند و همٔه آنها جان سپردند

در تمام  .  رصفه، همسر صيغه ای شائول، دختر آيه، پالسی را گرفت و برای خود به روی صخره ای انداخت                     ١٠
روزی که باران باريد، در آنجا ماند و از جنازٔه دو پسرش شبانه روز نگه داری کرد تا پرندگان به آنها                      موسم درو تا  

 . کاری نداشته باشند
به مردان خود دستور داد تا استخوانهای آنها را جمع کنند و ضمنًا چند              ١٤-١٢،  هنگامی که داوود اين خبر را شنيد     ١١

آنها .  مقامات آنجا تقاضا کرد که استخوانهای شائول و يوناتان را برايش بفرستند             نفر را به يابيش جلعاد فرستاد و از       
فلسطينی ها آن دو را بعد از آنکه در سر کوه              .  اجساد شائول و يوناتان را از ميدان عمومی شهرشان دزديده بودند              

را با استخوانهای هفت نفر ديگر        وقتی استخوانها را آوردند آنها    .  جلبوع کشتند، به آن ميدان آوردند و آويزان کردند         
بعد از آن خداوند دعای ايشان را قبول      .  در قبرستان قيس، پدر شائول در شهر صيلع در سرزمين بنيامين دفن کردند            

 . کرد و خشکسالی از بين رفت

  ستيز با غول فلسطينی
 ) ٨-٤:٢٠اول تواريخ (

در .   داوود و سربازانش با آنها وارد مبارزه شدند            بار ديگر فلسطينی ها عليه اسرائيل جنگ را آغاز کردند و              ١٥
يشبی بنوب که از فرزندان غولها و وزن نيزٔه برنزی او در حدود سه و                 ١٦.  طول جنگ، داوود خسته و فرسوده شد       

اّما ابيشای، پسر صرويه به کمک داوود       ١٧.  نيم کيلو بود و يک شمشير نو به کمر داشت، قصد کشتن داوود را کرد                
از اين به بعد تو نبايد با ما به جنگ             «:  آنگاه مردان داوود به او گفتند       .  فلسطينی حمله کرد و او را کشت        آمد و به     

 » .بروی، زيرا ما نمی خواهيم که چراغ اسرائيل خاموش شود
بعد از آن در يک جنگ ديگر با فلسطينيان که در جوب به وقوع پيوست، سبکای حوشاتی، سفای را که يکی                          ١٨

 .  غولها بود، کشتاز فزرندان
باز در جنگ ديگری با فلسطينيان که آن هم در جوب بود، الحانان پسر ياعير، لحمی را که برادر جليات بود و                     ١٩

 . نيزه ای به اندازٔه نورد بافندگی داشت، کشت
در جنگ ديگری در جت، مرد قوی هيکل و قد بلندی بود که دست و پاهايش شش انگشت داشت، يعنی تعداد                           ٢٠
چون اسرائيل را تحقير کرد، برادرزادٔه       ٢١.  ّل انگشتان دست و پايش بيست و چهار بود او از فرزندان غولها بود                 ک
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 . داوود، يوناتان پسر شمعه او را به قتل رساند
 . اين چهار نفر همه از فرزندان غولها بودند که به دست داوود و مردان او کشته شدند٢٢

٢٢  
  سرود پيروزی داوود

 ) ١٨ر مزمو(
داوود بعد از آنکه خداوند او را از دست شائول و ديگر دشمنانش رهانيد، اين سرود را به سپاس نجات خود،                         ٢-١

 : برای خداوند سراييد
 

 ، خداوند پشتيبان من است
 . و پناهگاه مستحکم من

 . خدای من، نجات دهندٔه من است٣
  او همانند يک پناهگاه از من محافظت می  کند؛

 .  حمايت می کند و در امنّيت نگاه می دارداو مرا
 . او نجات دهندٔه من است

 . او مرا حمايت می کند و از دست دشمنانم رهايی ام می  بخشد
 ، خداوند را که شايستٔه سپاس و ستايش است می طلبم٤

 . و از شر دشمنانم درامان هستم
 

  امواج مرگ به دورم حلقه زده اند٥
 . اطه ام کرده اندو امواج نابودکننده اح

  طنابهای گور به دورم حلقه زده اند٦
 . و مرگ، دام خود را بر سر راهم قرار داده است

 ، در مشکالتم به حضور خداوند زاری نمودم٧
 . از خدای خود کمک خواستم
  و او از معبد خود نالٔه مرا شنيد
 . و فرياد من به گوشش رسيد

 
  آنگاه زمين لرزيد و تکان خورد٨

 . بنياد آسمانها از شّدت خشم او به لرزه افتاد و
  از سوراخهای بينی او دود برآمد٩

 . و از دهانش زغال برافروخته و آتش کشنده بيرون آمد
  او آسمانها را شکافت و فرود آمد١٠

 . و زير پاهايش ابرهای سياه بود
  او با سرعت بر فرشتٔه بالدار خود پرواز کرد١١

 . از کردو بر بالهای باد پرو
  او با تاريکی خود را پوشانيد١٢

 . و ابرهای سياه باران زا احاطه اش کردند
 . از روشنی حضور او شراره ها زبانه کشيدند١٣

 
 . خداوند نيز در آسمانها با صدای رعدآسا سخن گفت١٤

 . و صدای خداوند متعال شنيده شد
  تيرهای خود را پرتاب نمود و دشمنانش را پراکنده ساخت١٥

 . و با رعد و برق همه را آشفته کرد
  عمق دريا ظاهر شد١٦

 ، و بنياد زمين آشکار گرديد
  هنگامی که خداوند دشمنانش را توبيخ کرد
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 . و با خشم بر آنها غريد
 

  خداوند دستش را از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت؛١٧
 . و از آبهای عميق مرا بيرون کشيد

 تمندم او مرا از دست دشمنان قدر١٨
  و از دست تمام کسانی که از من متنّفرند رهانيد

 . آنها برايم خيلی قوی بودند
 ، وقتی در سختی بودم، بر سرم ريختند١٩

 . اّما خداوند از من حمايت کرد
  او مرا کمک کرد تا از خطر رهايی يابم؛٢٠

 . او مرا نجات داد زيرا از من خشنود بود
 

  به من پاداش داد خداوند به خاطر نيکوکاری ام٢١
 . و به خاطر بی گناهی ام به من برکت عطا نمود

  من دستورات خداوند را بجا آورده ام٢٢
 . و روی خود را از خدا برنگردانيده ام

  احکام او را انجام داده ام٢٣
 . و از اوامر او سرپيچی نکرده ام

  در پيشگاه او بی عيب بوده٢٤
 . و از گناه دوری کرده ام

 راين به خاطر نيکوکاری ام به من پاداش داد، بناب٢٥
 . و به خاطر بی گناهی ام به من برکت عطا نمود

 
  ای خداوند، تو با اشخاص وفادار، وفادار هستی٢٦

 . و به مردم بی عيب، نيکويی می کنی
  با کسانی که پاک هستند با پاکی رفتار می نمايی٢٧

 . و با کسانی   که کجرو هستند مخالفت می کنی
 ، تو فروتنان را نجات می بخشی٢٨

 . و اشخاص متکّبر را سرنگون می کنی
 

  ای خداوند، تو نور من هستی٢٩
 . تاريکی مرا روشن گردان

  با نيروی تو به دشمن يورش می برم٣٠
 . و دژهای آنان را درهم می شکنم

 
 ، راه خدا کامل و وعدٔه خدا قابل اطمينان است٣١

 .  به او پناه می برنداو حافظ کسانی  است که
  خداوند، تنها خداست؛٣٢

 . خدا تنها تکيه گاه ماست
  اين خدا، پناهگاه پايدار من است٣٣

 . و راه من را امن ساخته است
  پاهای مرا مانند پاهای آهو ساخته٣٤

 . و بر کوهها استوارم نموده است
  دستهايم را برای جنگ تعليم می دهد٣٥

 .  را به دست گيرمتا بتوانم قويترين کمان
 

 ، ای خداوند تو از من حمايت نموده و مرا نجات دادی٣٦
 . کمک تو مرا به عظمت رسانيد

 ، راه را برای قدمهايم هموار ساختی٣٧
 . تا پاهايم نلغزند



 دوم سموئيل
 

  دشمنانم را تعقيب کردم و آنها را شکست دادم؛٣٨
 . و تا آنها را از بين نبردم بازنگشتم

 ال نمودم تا ديگر بر نخيزند آنها را بکّلی پايم٣٩
 . و به زير پاهايم جان دادند

  تو برای مبارزه به من نيرو بخشيدی٤٠
 . و دشمنانم زير پاهايم جان دادند

  دشمنانم را متواری ساختی٤١
 . و کسانی را که از من نفرت داشتند، نابود کردم

 . آنها برای کمک زاری می کنند، اّما کسی به دادشان نمی رسد٤٢
 . خداوند را صدا کردند، اّما او به آنها جوابی نداد

  من آنها را همچون غبار زمين، ُخرد کردم٤٣
 . و به زير پاهای خود مانند گل و الی کوچه پايمال نمودم

 
 ، تو مرا از دست مردم ستيزه گر رهانيدی٤٤

  و فرمانروايی مرا بر مّلتها حفظ نمودی؛
 . مرا خدمتت می کنند مردمی را که نمی شناختم، اکنون

  بيگانگان نزد من تعظيم می کنند٤٥
 . و دستوراتم را فورًا اطاعت می نمايند

  آنها دلسرد شده اند٤٦
 . و با ترس و لرز از قلعه  های خود بيرون می آيند

 
 ! حامی خود را ستايش می کنم! خداوند زنده است٤٧

 ! متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات می دهد
 و در برابر دشمنانم مرا پيروزی می بخشد ا٤٨

 . و ملل جهان را به دست من مغلوب می سازد
 . او مرا از دست دشمنانم می رهاند٤٩

 

  و نزد دشمنانم سرافرازم می نمايد
 . و مرا از چنگ مردم ظالم نجات می دهد

  بنابراين من تو را در ميان مّلتها ستايش می کنم٥٠
 . ی خوانمو سرود نيايش برای تو م

  خداوند پيروزی و افتخار را نصيب پادشاه برگزيدٔه خود می کند٥١
  و به برگزيدٔه خود داوود، و فرزاندان او

 . برای هميشه رحمت و شفقت نشان می دهد

٢٣  
  آخرين گفتار داوود

شاه کرد، مردی که داوود پسر َيسی، مردی که خداوند او را به بزرگی رساند، مردی که خداونِد يعقوب او را پاد                 ١
 . اين آخرين کالم اوست. سرايندٔه سرودهای خوش برای اسرائيل است

 
  روح خداوند به وسيلٔه من سخن می  گويد«٢

 . و کالم او از زبان من جاری است
  خدای اسرائيل به زبان آمد٣

 : و نگهبان اسرائيل به من گفت
  پادشاهی که با عدالت حکمرانی'

 ی کند، و از خداوند پيروی م
 ، مانند نور خورشيد در آسمان بی ابر می درخشد٤

 ' .خورشيدی که نورش بعد از بارندگی، سبزه ها را درخشان می کند
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 ، آری، بدين گونه پروردگار به خاندان من فزونی می بخشد«٥

 ، زيرا او پيمانی استوار و جاودان با من بسته است
 ، پيوندی که شکسته نخواهد شد

 . غيير نخواهد کردپيمانی که ت
  تنها خواست من چنين است و آن پيروزی منست
 . که خداوند حتمًا آن را ممکن خواهد ساخت

 ، اّما مردم بدکار مانند خار هستند که دور انداخته می شوند٦
 . زيرا به آنها نمی توان دست زد

 ، اگر کسی بخواهد به آنها دست بزند٧
  بايد به وسيلٔه آهنی مجّهز باشد

 » .ا آنها را گرفته در آتش بسوزاندت

  سربازان برجستٔه داوود
نفر اول آنها يوشيب بشبت تحکمونی که رهبر         .  اينها نامهای سه قهرمانی هستند که در سپاه داوود خدمت کردند            ٨

 . او در يک جنگ هشتصد نفر را کشت. آن سه نفر بود
ز سه نفری بود که وقتی فلسطينی ها برای جنگ جمع شده           او يکی ا  .  نفر دوم العازار، پسر دودو و نؤه اخوح بود        ٩

ولی او به جنگ      ١٠در آن جنگ همٔه سربازان اسرائيلی فرار کردند،              .  بودند، همراه داوود برای مقابلٔه آنها رفت          
خداوند در آن روز     .  ادامه داد و به کشتار فلسطينی ها پرداخت تا اينکه دستش خسته شد و شمشير به دستش چسبيد                     

 . بعد کسانی که فرار کرده بودند برگشتند و شروع به تاراج و غارت کردند. وزی بزرگی نصيب ايشان کردپير
هنگامی که فلسطينی ها در ِلحی، آنجا که کشتزار عدس بود گرد آمده                    .  نفر سوم شمه پسر آجی هراری بود            ١١

خداوند .  ايستاد و فلسطينی ها را شکست داد       ولی او تنها در ميدان برای دفاع      ١٢،  بودند، سپاه اسرائيل همگی گريختند    
 . آنها را به پيروزی بزرگی نايل گردانيد

داوود در غار عُدالم بود و سپاه فلسطينی ها در دشت رفائيم اردو زده بودند، سه نفر از سی فرماندٔه نظامی                               ١٣
سطينی ها در بيت لحم مستقر     داوود در مکان محفوظی بود و فل        ١٤.  لشکر اسرائيل، در فصل درو به ديدار او رفتند           

ای کاش کسی بود که برايم کمی آب از چاهی که نزديک دروازٔه بيت لحم                   «:  داوود با شوق و آرزو گفت       ١٥.  بودند
آنگاه آن سه مرد دالور قلب لشکر دشمن را شکافته از چاه پهلوی دروازٔه بيت لحم آب کشيدند و                    ١٦»  .است، می آورد 

خداوندا، غير ممکن است    «:  و گفت ١٧د آب را ننوشيد، بلکه آن را برای خداوند ريخت             اّما داوو .  برای داوود بردند  
پس داوود  »  .اين آب، خون اين مردان است که زندگی خود را به خاطر آوردن آن به خطر انداختند                     .  اين را بنوشم  
 . آب را ننوشيد

 . اين بود کاری که آن سه مرد دالور کردند
يک بار او به تنهايی سيصد نفر از دشمن را کشت            .  صرويه سرکردٔه آن سی نفر بود        ابيشای برادر يوآب، پسر   ١٨

گرچه او فرماندهی سی نفر از سرداران را به عهده                  ١٩.  و به خاطر همين شجاعتش مثل آن سه نفر مشهور شد                 
 . داشت، ولی در شهرت به آن سه نفر نمی رسيد

از جمله او دو      .   شجاعتهای فراوانی از خود نشان داد          بناياهو پسر يهوياداع سرباز مشهور ديگری است که            ٢٠
بار ديگر با يک چوبدستی،     ٢١.  جنگجوی بزرگ موآبی را کشت و در روز برفی وارد چاهی شد و شيری را کشت                 

. نيزه را از دستش ربود و با نيزٔه خودش، او را کشت             .  به يک نفر پهلوان مصری که مجّهز به نيزه بود حمله کرد             
او يکی از آن سی نفر دالور مهم بود، ولی با            ٢٣.   انجام چنين کارهايی مانند آن سه قهرمان شهرت يافت          بناياهو با ٢٢

 . داوود او را به مقام فرماندهی محافظين خود تعيين کرد. اين وجود مقام و رتبٔه آن سه نفر را نداشت
 : ند ازبقّئه آنها عبارت بود. عسائيل، برادر يوآب هم يکی از آن سی نفر بود٢٤

 ، الحانان پسر دودو از بيت لحم
 ، شمٔه حرودی، اليقای حرودی٢٥
 ، حالص فلطی، عيرا پسر عقيش تقوعی٢٦
 ، ابيعزر عناتونی، مبونای حوشاتی٢٧
 ، صلمون اخوخی، مهرای نطوفاتی٢٨
 ، حالب پسر بعنٔه نطوفاتی٢٩

 ، اتای پسر ريبای از شهر جعبٔه بنيامين
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 ، بنايای فرعاتونی٣٠
  از واديهای جاعش، هدای

 ، ابوعلبون عرباتی، عزموت برحومی٣١
 ، اليحبای شعلبونی پسر ياشن، يوناتان٣٢
 ، شمٔه هراری، اخيام پسر شارر هراری٣٣
 ، اليفلط پسر احسبای پسر معکاتی٣٤

 ، اليعام پسر اخيتوفل جيلونی
 ، حصرون کرملی، فعرای اربی٣٥
 ، يجال پسر ناتان از صوبه، بانی جادی٣٦
 ، )سالحدار يوآب، پسر صرويه(صالق عمونی، نحرای بئيروتی ٣٧
  عيرای يتری، جارب يتری٣٨
 . اين سرداران جمعًا سی و هفت نفر بودند. و اوريای ِحّتی٣٩

٢٤  
  سر شماری توّسط داوود

 ) ٢٧-١:٢١اول تواريخ (
پادشاه به  ٢.  رائيل و يهودا کرد    بار ديگر خشم خداوند بر اسرائيل فرود آمد و داوود را وادار به سرشماری اس                     ١

برويد تمام طايفه های اسرائيل را از دان تا بئرشبع سرشماری کنيد تا بدانم که                      «:  يوآب، فرمانده ارتش خود گفت      
 » .جمعّيت سربازان کشور چند نفر است

آيا می توانم  .  ندخداوندا عمر پادشاه آن قدر دراز باشد که تعداد مردم کشور را صد برابر حاال ببين                   «:  يوآب گفت ٣
پس يوآب و   .  اّما فرمان پادشاه به اعتراض يوآب خاتمه داد         ٤»  بپرسم که چرا پادشاه می خواهد اين کار انجام شود؟           

 . فرماندهان لشکر از حضور پادشاه مّرخص شدند و برای سرشماری مردم اسرائيل به راه افتادند
 در وسط دّره ای در سرزمين جاد و در نزديکی يعزير           آنها از اردن عبور کرده در عروعير، در جنوب شهر که          ٥

بعد از آنجا رفته      .  بعد به جلعاد، در سرزمين تحتيم حدشی رسيدند و سپس به دان يعن آمدند                      ٦.  است، چادر زدند   
از همه شهرهای حويان و کنعانيان گذشتند تا به بئرشبع در جنوب يهودا               .  به قلعٔه صور آمدند   ٧صيدون را دور زده     

يوآب ٩.  سپس يوآب و همراهانش به اورشليم برگشتند         .  سرشماری مّدت نه ماه و بيست روز طول کشيد            ٨.  درسيدن
نتيجٔه سرشماری را به پادشاه تقديم کرد و معلوم شد که جمعّيت اسرائيل هشتصد هزار مرد جنگی و شمشيرزن و                          

 . از يهودا پانصد هزار نفر بودند
من گناه بزرگی را      «:  ود از عمل خود پشيمان گشت و به خداوند گفت                بعد از آنکه سرشماری تمام شد، داو          ١٠

 » .مرتکب شدم، آفريدگارا مرا ببخش، به راستی کار بيهوده ای کردم
هر کدام را او انتخاب      .  برو به داوود بگو من به تو سه انتخاب می دهم            «:  خداوند به جاد، نبی داوود فرمود       ١٢-١١

آيا می خواهی سه    «:  جاد پيش داوود رفت و گفت       ١٣مدادان چون داوود برخاست،       با»  .کند، آن را انجام خواهم داد       
سال خشکسالی به کشورت بيايد، يا قبول داری که برای سه ماه از دشمنان فراری باشی و يا وبا برای سه روز در                          

 » کشور شايع شود؟ حاال جواب بده که کدام يک از آنها را قبول می کنی تا به خداوند بگويم؟
اّما بهتر است که خود را به خداوند بسپارم از اينکه به دست دشمنان                   .  تصميم سختی است  «:  داوود جواب داد  ١٤

پس خداوند بيماری کشنده ای را بر مردم اسرائيل فرستاد و           ١٥»  .بيفتم، زيرا او خدايی بسيار بخشنده و مهربان است         
 فرشته دست خود را دراز کرد تا اورشليم را نابود سازد              هنگامی که١٦.  هفتاد هزار نفر از دان تا بئرشبع تلف شدند          

 . فرشتٔه خداوند در خرمنگاه ارونٔه يبوسی بود» !کافی است، دست نگه دار«: خداوند پشيمان شد و به او گفت
من گناهکار هستم اين مردم بيچاره چه گناهی کرده اند؟ من و «: هنگامی که داوود فرشته را ديد، به خداوند گفت     ١٧
 » .اندانم سزاوار قهر و غضب تو هستيمخ

» .برو و قربانگاهی در خرمنگاه ارونٔه يبوسی برای خداوند بساز          «:  در همان روز جاد پيش داوود آمد و گفت         ١٨
وقتی ارونه ديد که پادشاه و مردانش به         ٢٠.  داوود موافقت کرد و رفت تا آنچه را که خداوند فرموده بود بجا آورد               ١٩

 » چرا پادشاه پيش اين خدمتکار خود آمده اند؟«: و پرسيد٢١ پيش رفت و به خاک افتاد ،سوی او می آيند
 » .می خواهم که اين خرمنگاه را از تو بخرم و برای خداوند قربانگاهی بسازم تا اين بال رفع شود«: داوود گفت

ای قربانی سوختنی حاضرند و       گاوها هم بر   .  پادشاه اختيار دارند که هر استفاده ای از آن بکنند            «:  ارونه گفت ٢٢
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همٔه اينها را به پادشاه می دهم و دعا می کنم که               ٢٣.  می توانند خرمنکوب و يوغ گاوها را برای هيزم به کار ببرند                
 » .خداوند قربانی پادشاه را قبول فرمايد

يگان باشد برای    خير، من می خواهم قيمت همه چيز را به تو بدهم و چيزی که را                   «:  اّما پادشاه به ارونه گفت      ٢٤
و قربانگاهی برای خداوند    ٢٥پس داوود خرمنگاه و گاوها را به قيمت پنجاه تّکه نقره خريد              »  .خداوند قربانی نمی کنم  

خداوند دعای او را پذيرفت و بال از سر مردم               .  سپس قربانی سوختنی و قربانی سالمتی به او تقديم کرد              .  ساخت
 . اسرائيل دور شد

 



 اول پادشاهان
 

 کتاب اول پادشاهان 
 معّرفی کتاب 

اين کتاب را   .  کتاب اول پادشاهان، تاريخ ادامٔه سلطنت بنی اسرائيل است که در کتابهای سموئيل شروع شده است               
 . ردمی توان به سه قسمت تقسيم ک

 .  جانشينی حضرت سليمان به عنوان پادشاه در جنوب و شمال و مرگ پدرش حضرت داوود-١
 .  زندگی موّفقّيت آميز و پر قدرت سليمان به خصوص در ساختن معبد بزرگ در اورشليم-٢
واسط سپس داستان پادشاهانی که تا ا       )  يهودا.  (و پادشاهی جنوب   )  اسرائيل( جدا شدن قوم به پادشاهی شمال            -٣

 . بر آنان حکمرانی نمودند. م. قرن نهم ق
در دو کتاب پادشاهان، هريک از پادشاهان، برحسب وفاداری آنها به خدا، مورد قضاوت قرار گرفته اند و                                   
موفقّيتهای مّلی آنان نيز بر اساس همين وفاداری بوده است، درحالی که بت پرستی و بی اطاعتی، آنها را دچار                                  

 پادشاهان ناحئه شمالی، همه سقوط کردند، درحالی که سرگذشت پادشاهان جنوب درهم آميخته                .پريشانی کرده است  
 . است

که به مردم هشدار می دادند، بت پرستی نکنند       .  قسمت های مهم کتاب اول پادشاهان، مربوط به انبيای خداوند است          
 . هم قابل ذکر استداستان ايليا و انبيای بعل در فصل هجد. و نسبت به خدا نامطيع نباشند

 تقسيم بندی کتاب 
  ١٢:٢-١:١پايان سلطنت حضرت داوود 

  ٤٦-١٣:٢حضرت سليمان پادشاه می شود 
  ٤٣:١١-١:٣پادشاهی حضرت سليمان 

  ٣٤:٤ -١:٣ سالهای اول -الف
  ٦٦:٨ -١:٥ ساختن معبد بزرگ -ب
  ٤٣:١١-١:٩ سالهای آخر -ج

  ٥٣:٢٢-١:١٢تجزئه پادشاهی 
  ٢٠:١٤-١:١٢فه های شمالی  شورش طاي-الف
  ٣٤:١٦-٢١:١٤ پادشاهان يهودا و اسرائيل -ب
  ٢١:١٩-١:١٧ ايليای نبی -ج
  ٤٠:٢٢-١:٢٠ آخاب، پادشاه اسرائيل -د
  ٥٣-٤١:٢٢ يهوشافاط پادشاه يهودا و اخزيا پادشاه اسرائيل -ه

١  
 داوود پادشاه در پيری 

با وجودی که خدمتکارانش او را با لحاف می پوشاندند، بازهم            در اين زمان داوود پادشاه مردی سالخورده بود،           ١
ای پادشاه، به ما اجازه بدهيد تا برای شما زن جوانی را پيدا کنيم تا از «:  پس خدمتکارانش به او گفتند    ٢.  گرم نمی شد 

ستجوی دختر  پس در سراسر سرزمين اسرائيل به ج      ٣»  .او در کنار شما بخوابد و شما را گرم  کند          .  شما مراقبت کند  
سرانجام دختر بسيار زيبايی را به نام ابيشک که از اهالی شونم بود، پيدا کردند و به حضور پادشاه                        .  زيبايی رفتند 

 . او دختری بسيار زيبا بود و از پادشاه نگه داری می کرد اّما پادشاه با او همبستر نشد٤. آوردند

 آرزوی ادونيا برای پادشاهی 
. او مرد خوش چهره ای بود    .  وم مرده بود، ادونيا پسر داوود و َحجيت، فرزند ارشد او بود                در اين زمان ابشال    ٦-٥

او برای خود اّرابه ها، اسبها     .  او آرزو داشت که پادشاه شود     .  داوود او را هرگز در هيچ موردی سرزنش نکرده بود          
 کاهن گفت وگو کرد و آنها موافقت کردند         ادونيا با يوآب، پسر صرويه و ابياتار       ٧.  و پنجاه نفر محافظ تهّيه کرده بود       

اّما صادوق کاهن، بناياهو، پسر يهوياداع، ناتان نبی، شمعی، ريعی و محافظين پادشاه از                   ٨.  تا از او پشتيبانی کنند     
 . ادونيا طرفداری نکردند



 اول پادشاهان
 

. انی کرد که در نزديکی عين روجل است، گوسفند، گاو و گوساله های پروار قرب            »  سنگ مار «روزی ادونيا در    ٩
اّما او  ١٠.  او از پسران ديگر داوود و درباريانی که اهل يهودا بودند برای شرکت در مراسم قربانی دعوت کرد                             

 . برادر ناتنی خود سليمان، ناتان نبی، بناياهو و محافظين پادشاه را دعوت نکرد

 سليمان پادشاه می شود 
ده ای که ادونيا پسر َحجيب، خود را پادشاه خوانده؟ و داوود              آيا نشني «:  آنگاه ناتان به بتشبع، مادر سليمان گفت        ١١

اگر می خواهی جان خودت و پسرت سليمان را نجات بدهی، به تو پيشنهاد                 ١٢.  پادشاه از اين موضوع بی خبر است       
رت بعد از من، پس   ':  سرورم، تو به اين کنيزت وعده دادی و گفتی          :  نزد داوود پادشاه برو و به او بگو        ١٣می کنم که   

و در هنگام گفت وگوی    ١٤پس چرا ادونيا پادشاه شده است؟        '  .سليمان پادشاه خواهد بود و بر تخت من خواهد نشست           
 » .تو با پادشاه، من هم می آيم و سخنان تو را تأييد می کنم

. می کرددر اين وقت پادشاه بسيار پير شده بود و ابيشک شونميه از او مراقبت                 .  پس بتشبع به اتاق پادشاه رفت      ١٥
 » چه می خواهی؟«: بتشبع تعظيم کرد و پادشاه پرسيد١٦

پسرم سليمان بعد از    ':  سرورم، شما به من وعده داديد و به نام خداوند سوگند ياد کرديد و گفتيد                  «:  او پاسخ داد  ١٧
اين موضوع  حاال می بينم که ادونيا پادشاه شده است و شما از            ١٨'  .من پادشاه خواهد شد و بر تخت من خواهد نشست          

او تعداد زيادی گاو، گوسفند و گوسالٔه پرواری قربانی کرده است و پسران شما و ابياتار کاهن و                       ١٩.  اّطالع نداريد 
اکنون ٢٠.  يوآب فرمانده ارتش شما را به اين جشن دعوت کرده است، اّما پسرت سليمان را دعوت نکرده است                               

زيرا ٢١.  ه اند تا به آنها بگوييد چه کسی جانشين شما خواهد شد              سرورم، ای پادشاه، مردم اسرائيل به تو چشم دوخت           
 » .اگر نگوييد، بعد از مرگ شما با پسرم سليمان و من مانند خيانتکارها رفتار خواهند کرد

به پادشاه خبر دادند که نبی آنجاست، و ناتان              ٢٣.  او هنوز با پادشاه سخن می گفت که ناتان نبی به کاخ رسيد                  ٢٢
سرورم آيا شما فرموده ايد که ادونيا جانشين شماست و پادشاه                «:  آنگاه پرسيد ٢٤.  ه پادشاه تعظيم کرد     داخل شد و ب     
او همٔه پسران   .  زيرا همين امروز او تعداد زيادی گاو، گوسفند و گوسالٔه پرواری قربانی کرده است                 ٢٥خواهد شد؟   

 اکنون ايشان مشغول خوردن و نوشيدن هستند         شما، يوآب فرمانده ارتش شما و ابياتار کاهن را دعوت کرده است و             
اّما سرور من، او مرا يا صادوق کاهن يا بناياهو و يا سليمان را دعوت                ٢٦!  و فرياد می زنند، زنده باد ادونيای پادشاه      

سرورم، آيا شما اين کارها را تصويب کرده ايد و حّتی به خدمتگزاران خود نگفته ايد که چه کسی به                     ٢٧.  نکرده است 
 » نشينی شما پادشاه خواهد شد؟جا

. پس او به حضور پادشاه آمد و در برابرش ايستاد            »  .بتشبع را نزد من بخوانيد     «:  آنگاه داوود پادشاه پاسخ داد     ٢٨
امروز وعده ای  ٣٠.  به خداوند زنده سوگند، که مرا از تمام دشواريها رهانيده است           «:  پادشاه سوگند ياد کرد و گفت     ٢٩

د خدای اسرائيل به تو داده بودم، نگاه خواهم داشت که پسر تو سليمان به جانشينی من، پادشاه                          را که به نام خداون      
 » .خواهد شد

 » !جاويد باد داوود پادشاه«: آنگاه بتشبع سر تعظيم بر زمين نهاده احترام بجا آورد و گفت٣١
وقتی »  . را به حضور من بياوريد      صادوق کاهن، ناتان نبی و بناياهوی پسر يهوياداع        «:  بعد داوود پادشاه گفت   ٣٢

درباريان مرا با خود ببريد و پسرم سليمان را بر قاطر من سوار کنيد و او را به                    «:  پادشاه به آنها گفت   ٣٣آنها آمدند،   
در آنجا صادوق کاهن و ناتان نبی او را به پادشاهی اسرائيل مسح نمايند، آنگاه شيپور بنوازند و                        ٣٤.  جيحون ببريد 
او .  هنگامی که او برای نشستن بر تخت من می آيد، به دنبال او باز گرديد                    ٣٥!  اويد باد سليمان پادشاه     جار بزنند ج   

 » .جانشين من و پادشاه خواهد بود؛ زيرا او کسی است که من به عنوان حکمران اسرائيل و يهودا برگزيده ام
همچنان که خداوند با   ٣٧.  ا نيز آن را تأييد کند     اين انجام خواهد شد و باشد که خداوند خدای شم         «:  بناياهو پاسخ داد  ٣٦

 » .سرورم پادشاه بوده است، همچنين با سليمان نيز باشد و سلطنت او را از سلطنت شما کامياب تر کند
پس صادوق کاهن، ناتان نبی، بناياهو محافظين سلطنتی رفتند و سليمان را بر قاطر داوود پادشاه سوار کرده،                      ٣٨

در آنجا صادوق يک ظرف روغن از خيمٔه مقّدس خداوند برداشت و با آن سر سليمان را مسح              ٣٩.  به جيحون آوردند  
سپس همه با شادمانی و صدای فلوت به دنبال او ٤٠»  !زنده باد سليمان پادشاه   «:  بعد شيپور نواختند و همه گفتند     .  کرد

 . بازگشتند، به طوری که زمين زير پايشان می لرزيد
چون صدای شيپور به گوش يوآب         .  انان او از خوردن فارغ شدند، صدای آنها را شنيدند                وقتی ادونيا و مهم     ٤١

او هنوز حرف خود را تمام نکرده بود که يوناتان، پسر ابياتار کاهن                 ٤٢»  اين هياهو برای چيست؟    «:  رسيد، پرسيد 
 » .تو يک شخص نيک هستی و حتمًا خبری خوش آورده ای. بيا داخل شو«: ادونيا گفت. آمد

پادشاه صادوق  ٤٤.  خير، زيرا داوود پادشاه، سليمان را به جای خود پادشاه ساخته است                  «:  يوناتان جواب داد   ٤٣
صادوق کاهن و ناتان    ٤٥.  کاهن، ناتان نبی، بناياهو، محافظين سلطنتی را فرستاد تا او را بر قاطِر پادشاه سوار کنند                 

 از آنجا مردم با شادمانی به راه افتادند و شهر ُپر از شور و                .نبی سليمان را در جيحون به عنوان پادشاه مسح کردند         



 اول پادشاهان
 

همچنين درباريان برای   ٤٧.  سليمان اکنون پادشاه است   ٤٦.  آن صدا را هم که شنيديد، هياهوی مردم بود         .  هنگامه است 
ت او را    خداوند شما، سليمان را مشهورتر از شما گرداند و سلطن                 ':  ادای احترام نزد داوود پادشاه رفته و گفتند             

خداوند را سپاس    ':  و دعا کرد   ٤٨سپس داوود پادشاه در بستر خود سجده کرد               '  .کامياب تر از سلطنت شما گرداند       
می گويم، خدای اسرائيل، که امروز يکی از فرزندان مرا به جانشينی من پادشاه کرد، و اجازه داده تا من زنده باشم                        

 » '.و اين را ببينم
ادونيا هم از ترس سليمان رفت و            ٥٠.  نيا از ترس جان برخاستند و به راه خود رفتند                آنگاه همٔه مهمانان ادو     ٤٩

ادونيا از ترس سليمان پادشاه        «:  به سليمان خبر دادند و گفتند         ٥١.  شاخهای قربانگاه خيمٔه مقّدس را محکم گرفت           
 » .سليمان پادشاه قول بدهد که مرا نکشد: شاخهای قربانگاه را محکم گرفته و می گويد

٥٣»  .اگر او وفادار باشد، يک مو از سرش کم نخواهد شد، اّما اگر نباشد، کشته خواهد شد                   «:  سليمان پاسخ داد  ٥٢

وقتی ادونيا آمد، در حضور سليمان تعظيم کرد و سليمان                 .  آنگاه سليمان پادشاه گفت او را به حضورش بياورند              
 » .به خانه ات برو«: گفت

٢  
 ان آخرين اندرزهای داوود به سليم

هنگامی که وفات داوود نزديک شد، سليمان را نزد خود خواند و آخرين دستورات خود را به او داد و چنين                                 ١
و هرآنچه خداوند خدايت به تو         ٣مرگ من فرا رسيده است، نيرومند باش و از خود مردانگی نشان بده                       «٢:  گفت

 همان طورکه در احکام موسی نوشته شده است، تا          از همٔه فرامين و قوانين او پيروی کن،        .  فرمان می دهد انجام بده   
اگر با دّقت و وفاداری و با تمام دل و جان از او پيروی               ٤.  در هر کجا که می روی و هرآنچه می کنی کامياب گردی          

 . کنی، خداوند وعده ای را که به من داده عملی خواهد کرد که فرزندان من بر اسرائيل حکومت خواهند کرد
اد آور که يوآب پسر صرويه با کشتن دو فرمانده نظامی  اسرائيل، ابنير پسر نير و عماسا پسر َيَتر                    همچنين به ي  «٥

با من چه کرد؟ به ياد آور او چگونه آنها را در زمان صلح به انتقام قتل در زمان جنگ کشت، او مردان بی گناهی                             
 با دانش عمل کن، اّما نگذار او به مرگ             پس٦.  را کشت و حاال من مسئول عمل او هستم و در نتيجه رنج می کشم                  

 . طبيعی بميرد
ولی با پسران برزالئی جلعادی مهربان باش و از آنها نگه داری کن، زيرا هنگامی که من از دست برادرت                             «٧

 . ابشالوم می گريختم آنها به من مهربانی کردند
که وقتی به محنايم رفتم، او بدترين             همچنين شمعی پسر جيرای بنيامينی، اهل بحوريم را بياد داشته باش                       «٨

اّما تو نبايد بگذاری او ٩. دشنامها را به من داد، اّما روزی که در رود اردن به ديدنم آمد، قسم خوردم که او را نکشم                 
 » .بی سزا بماند، تو می دانی با او چه بايد کرد، او را با موهای سفيد غرقه به خون به گور بفرست

 وفات داوود 
او مّدت چهل سال بر اسرائيل سلطنت کرد، هفت سال           ١١.   درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد           داوود١٠

سليمان جانشين داوود پدر خود گشت و پادشاه شد، و قدرت سلطنت او               ١٢.  در حبرون و سی و سه سال در اورشليم         
 . استوار گرديد

 مرگ ادونيا 
 » آيا به قصد صلح آمده ای؟«: بتشبع پرسيد. مان رفتسپس ادونيا، پسر َحجيت نزد بتشبع، مادر سلي١٣

 » چه می خواهی؟«: بتشبع پرسيد» .درخواستی دارم١٤بلی «: او پاسخ داد
تو می دانی که من بايد پادشاه می شدم و همه در اسرائيل منتظر به تخت نشستن من بودند، اّما                          «:  او پاسخ داد   ١٥

 » حاال من درخواستی دارم، خواهش می کنم آن را رد نکنيد١٦. شاه گرددچنين نشد، و خواست خدا بود که برادرم پاد
 » چه می خواهی؟«: بتشبع پرسيد

چون می دانم او درخواست تو را رد نمی کند، از سليمان پادشاه درخواست کن تا اجازه بدهد که                     «:  او پاسخ داد  ١٧
 » .من با ابيشک دختر شونم ازدواج کنم

 » . من به پادشاه خواهم گفتبسيار خوب،«: بتشبع گفت١٨
پادشاه به استقبال مادر خود برخاست       .  پس بتشبع نزد سليمان پادشاه رفت تا از طرف ادونيا با او گفت وگو کند                ١٩

بعد بر تخت خود نشست و امر کرد تا يک تخت ديگر هم برای مادرش بياورند که در                       .  و در مقابل او تعظيم کرد      
 » .من از تو خواهش کوچکی دارم و اميدوارم که آن را رد نکنی«: مادرش گفتآنگاه ٢٠. دست راست او بنشيند



 اول پادشاهان
 

 » .خواهشت را بگو مادرم، البّته هرچه بگويی قبول می کنم«: پادشاه گفت
 » .اجازه بده که ابيشک با برادرت، ادونيا ازدواج کند«: بتشبع گفت٢١
خواهی که ابيشک را به او بدهم، درآن صورت             چرا اين خواهش را از من می کنی؟ اگر می             «:  پادشاه پرسيد ٢٢

همچنين ابياتار کاهن و يوآب، پسر صرويه        .  بگو که سلطنت را هم به او تسليم کنم، زيرا او برادر بزرگ من است                 
خداوند به من چنين و بدتر کند،         «:  آنگاه سليمان پادشاه به نام خداوند سوگند ياد کرد و گفت              ٢٣»  .طرفدار او هستند  

خداوند مرا بر تخت سلطنت پدرم داوود استوار گردانيد او به قول             ٢٤.  خنها به قيمت جان ادونيا تمام نشود       اگر اين س  
من به خدای زنده سوگند ياد می کنم که ادونيا امروز خواهد              .  خود وفا کرد و پادشاهی را به من و فرزندان من داد               

 » !مرد
 . تاد و او ادونيا را کشتپس سليمان پادشاه، بناياهو، پسر يهوياداع را فرس٢٥

 تبعيد ابياتار و قتل يوآب 
. به مزرعه ات در عناتوت برو، سزای تو مرگ است، اّما اکنون تو را نمی کشم                «:  سپس پادشاه به ابياتار گفت     ٢٦

زيرا هنگامی که با پدرم داوود بودی، مسئولّيت صندوق پيمان خداوند را به عهده داشتی، و در سختی ها سهيم                                   
پس سليمان ابياتار را از مقام کاهن خداوند برکنار کرد و به اين ترتيب آنچه که خداوند دربارٔه خاندان                           ٢٧  ».بودی

 . عيلی در شيلوه فرموده بود، عملی شد
و )  او طرفدار ادونيا و عليه سليمان بود          (وقتی که يوآب از مرگ ادونيا باخبر شد به خيمٔه مقّدس فرار کرد                      ٢٨

کسی به سليمان خبر داد که يوآب به خيمٔه خداوند پناه برده            ٢٩.  گرفت و در آنجا به بست نشست      شاخهای قربانگاه را    
٣٠»  .برو و او را بکش       «:  سليمان بناياهو، پسر يهوياداع را فرستاد و گفت             .  و در پهلوی قربانگاه ايستاده است         

 » .ايیپادشاه امر کرده است که بيرون بي«: بناياهو به خيمٔه مقّدس داخل شد و گفت
بناياهو برگشت و نزد پادشاه رفت و گفت که يوآب اين طور              »  .خير، می خواهم در همين جا بميرم       «:  يوآب گفت 
 . جواب داد

او را بکش و دفنش کن تا خون بی گناهی را که ريخته است از                  .  برو هرچه يوآب می گويد بکن     «:  پادشاه گفت ٣١
ب را برای قتلهايی که بدون اّطالع پدرم داوود مرتکب شده است،      خداوند يوآ ٣٢.  گردن من و خاندان داوود دور شود      

يوآب دو بی گناه را که از خود او شريفتر بودند، يعنی ابنير، فرماندٔه لشکر اسرائيل و عماسا                     .  مجازات خواهد کرد  
هميشه به خاندان   خون آنها تا ابد به گردن يوآب و فرزندانش می باشد، اّما خداوند                 ٣٣.  فرماندٔه لشکر يهودا را کشت     

 » .داوود که جانشين او هستند، کاميابی عطا می کند
سپس پادشاه  ٣٥.  پس بناياهو به قربانگاه رفت و يوآب را کشت و جسدش را در خانٔه خودش در بيابان دفن کرد                     ٣٤

 . بناياهو را به جای يوآب به عنوان فرمانده سپاه و صادوق کاهن را به جای ابياتار گماشت

 مرگ شمعی 
اينجا در اورشليم خانه ای برای خود بساز و در همين   «:  آنگاه پادشاه شمعی را به حضور خود خواند به او گفت          ٣٦

اگر روزی شهر را ترک کنی و از وادی قدرون بگذری، قطعًا کشته خواهی              ٣٧.  جا زندگی کن و شهر را ترک نکن       
 » .شد و خونت به گردن خودت می باشد

پس از آن مّدِت زيادی در       »  . خوب سرور من، من هر آنچه شما بگوييد انجام می دهم            بسيار«:  شمعی پاسخ داد  ٣٨
 . اورشليم زندگی کرد

وقتی شمعی  .  اّما بعد از سه سال دو نفر از غالمان شمعی گريختند و نزد اخيش پسر معکه، پادشاه جت رفتند                       ٣٩
جستجوی غالمان خود به جت رفت و آنها را         االغ خود را پاالن کرد و به        ٤٠باخبر شد که غالمانش در جت هستند،        

پادشاه ٤٢چون به سليمان خبر دادند که شمعی از اورشليم به جت رفته و برگشته است،                           ٤١.  دوباره به خانه آورد     
مگر من تو را به خداوند سوگند ندادم و تأکيد نکردم که اگر از اورشليم                        «:  شمعی را احضار کرد و به او گفت            

پس چرا سوگندی   ٤٣'  هرچه بگويی اطاعت می کنم؟   ':  ی شد؟ آيا تو موافقت نکردی و نگفتی       خارج شوی، کشته خواه   
تو در قلب خود     «:  پادشاه همچنين گفت   ٤٤»  را که به خداوند ياد کردی، شکستی و از فرمان من سرپيچی کردی؟                  

اّما او مرا برکت      ٤٥.  دمی دانی چه پليديهايی به پدرم داوود کرده ای، خداوند پليديهای تو را به سرت خواهد آور                          
 » .می دهد و تاج و تخت داوود برای هميشه استوار می ماند

 . بعد بناياهو، پسر يهوياداع به امر پادشاه بيرون رفت و او را کشت٤٦
 . به اين ترتيب سليمان اساس يک سلطنِت استوار را بنا نهاد

٣  



 اول پادشاهان
 

 سليمان از خداوند حکمت می طلبد 
 ) ١٢-٣:١دوم تواريخ (

سليمان دختر فرعون را به شهر داوود آورد تا          .  يمان با فرعون پيمان دوستی بست و با دختر او ازدواج کرد             سل١
چون تا آن زمان هنوز معبدی ساخته نشده        ٢.  ساختن کاخ خود، معبد بزرگ و ديوارهای اورشليم را به پايان برساند            

 خداوند را دوست داشت و مطابق فرمانهای پدر خود،           سليمان٣.  مردم اسرائيل در روی تّپه ها قربانی می کردند       .  بود
 . داوود رفتار می کرد، ولی هنوز هم قربانی ها و نذرهای خود را در روی تّپه ها تقديم می نمود

تا آن زمان او صدها     .  روزی پادشاه برای قربانی کردن به جبعون رفت؛ زيرا مشهورترين قربانگاه در آنجا بود              ٤
چه «:  خداوند به او گفت    .  در جبعون، سليمان خداوند را در خواب ديد           ٥.  ا تقديم کرده بود     قربانی سوختنی در آنج     
 » می خواهی تا به تو بدهم؟

او خدمتگزار نيکو و وفاداری بود و         .  تو هميشه به پدرم داوود، محّبت فراوان نشان داده ای          «:  سليمان پاسخ داد  ٦
ه امروز به جايش سلطنت آند، به محّبت خود ادامه داده ای و                در رابطه اش با تو صادق بود و تو با دادن پسری آ               

ای خداوند، تو مرا پادشاه و جانشين پدرم کردی، با وجودی که                    ٧.  مهر جاودان و پايدار خود را آشکار کرده ای            
 اينجا من درميان مردم برگزيدٔه تو هستم، قومی که تعدادشان              ٨.  بسيار جوان هستم و نمی دانم چگونه حکومت کنم           

پس به من حکمت بده تا بتوانم با قوم تو، به عدالت رفتار کنم و بتوانم فرق بين خوبی و بدی را                                ٩.  بی شمار است 
 » .در غير اين صورت من چگونه می توانم بر اين قوم عظيم تو حکمرانی کنم. تشخيص دهم

 حکمت گشتی تا با عدالت       چون تو خواستار  «:  و به او فرمود   ١١خداوند از اين درخواست سليمان خشنود گشت         ١٠
. آنچه را که خواسته ای به تو خواهم داد         ١٢حکومت کنی و نه عمر طوالنی و ثروت برای خود يا مرگ دشمنانت،                  

همچنين، ١٣.  من به تو چنان انديشه ای خردمند و بينشی روشن می دهم که هيچ کس مثل تو نداشته و نخواهد داشت                          
تو خواهم داد، يعنی ثروت و افتخار که تا زنده هستی، هيچ پادشاهی به پای                آنچه را هم که درخواست نکرده ای، به         

اگر در راه من گام برداری و مانند پدرت داوود از احکام و فرامين من پيروی کنی، به تو عمری دراز                      ١٤.  تو نرسد 
 » .خواهم بخشيد

ه اورشليم رفت و در برابر صندوق  سپس ب .  سليمان بيدار شد و دانست که خداوند در رؤيا با او سخن گفته است             ١٥
 . پيمان خداوند ايستاد و قربانی های سوختنی و سالمتی تقديم کرد و برای درباريان خود جشنی برپا نمود

 داوری سليمان 
سرورم، من و   «:  يکی از آن دو زن گفت     ١٧.  يک روز دو زن فاحشه نزد پادشاه آمدند و در حضور او ايستادند             ١٦

سه روز بعد از توّلد فرزندم، اين زن هم           ١٨.  چندی پيش کودکی به دنيا آوردم      .  زندگی می کنيم اين زن در يک خانه       
يک شب او به روی بّچه خود         ١٩.  ما دو نفر تنها بوديم و به جز ما کس ديگری در خانه نبود                   .  صاحب کودکی شد  

پسر ُمردٔه خود را به جای آن        آنگاه نيمه شب برخاست و پسر مرا از کنارم برداشت و               ٢٠.  غلطيد و او را خفه کرد      
از نزديک نگاه کردم، ديدم او پسر        .  وقتی که صبح برخاستم که طفلم را شير بدهم ديدم که او ُمرده است               ٢١.  گذاشت

 » .من نيست
 » .کودک ُمرده پسر توست. نه، کودک زنده پسر من است«: زن دومی گفت٢٢

 » .سر من استنه، کودک مرده از توست و کودک زنده پ«: زن اولی گفت
 . به اين ترتيب آن دو زن در حضور پادشاه دعوا می کردند

هريک از شما دو نفر مّدعی است که کودک زنده از آن اوست و کودک مرده به                       «:  آنگاه سليمان پادشاه گفت    ٢٣
کودک «:  او دستور داد  ٢٥وقتی شمشير را آوردند،      »  .يک شمشير برايم بياوريد    «:  پس گفت ٢٤»  .ديگری تعّلق دارد  

 » .زنده را نصف کنيد و به هر کدام  يک قسمت بدهيد
ای پادشاه کودک را نکشيد و او را به         «:  مادر واقعی که قلبش لبريز از محّبت برای پسرش بود، به پادشاه گفت            ٢٦

 » .اين زن بدهيد
 » .به هيچ کدام از ما ندهيد و او را دو پاره کنيد«: اّما زن ديگر گفت

 » .او مادر واقعی است. اين کودک را نکشيد، او را به زن اولی بدهيد«: پس سليمان گفت٢٧
هنگامی که مردم اسرائيل از قضاوت سليمان باخبر شدند، همگی با ديدٔه احترام به او نگريستند، زيرا دانستند                        ٢٨

 . که خداوند به او حکمت داده است تا به عدالت قضاوت کند

٤  



 اول پادشاهان
 

 درباريان سليمان 
 : و درباريان بلند پائه او عبارت بودند از٢ تمام اسرائيل بود سليمان، پادشاه١

 . عزريا پسر صادوق: رهبر کاهنان
 . اليحورف و اخيا، پسر شيشه: منشی٣

 . يهوشافاط، پسر اخيلود: بايگان
 . بناياهو، پسر يهوياداع: فرماندٔه ارتش٤

 . صادوق و ابياتار: کاهن
 . نعزريا، پسر ناتا: سرپرست فرمانداران٥

 . کاهن زابود، پسر ناتان: مشاور پادشاه
 . اخيشار: سرپرست خدمتکاران کاخ٦

 . ادونيرام، پسر َعبد: سرپرست کارهای کارگران اجباری
سليمان دوازده نفر استاندار برای تمام اسرائيل انتخاب کرد و آنها مسئول تهّيه غذای دربار بودند، هر کدام يک                      ٧

 : اين است نامهای دوازده استاندار و مناطقی که سرپرستی می کردند٨. ربار بودندماه در سال مسئول تدارکات د
 . بن هور، در کوهستان افرايم

 . بنَدَقر، در شهرهای ماقص، شبلعيم، بيت شمس و ايلون بيت حانان٩
 بنَحَسد در اروبوت، سوکوه و تمام ناحئه حافر، ١٠
 . در تمام منطقٔه ُدر:  کرده بودبن ابيناداب که با تافت دختر سليمان ازدواج١١
در شهرهای تعنک، مجدو و تمام سرزمينهای نزديک بيت شان، حوالی صرتان و جنوب                 :  بعنا، پسر اخيلود  ١٢

 . شهر يزرعيل تا شهر آبل محوله و شهر يقمعام
منسی بود و بن جابر، در شهر راموت واقع در جلعاد و روستاهايی که در جلعاد به خاندان ياعير از فرزندان                ١٣

ناحئه ارجوب در باشان، شصت شهر بزرِگ ديوارداِر ديگر که دروازه هايشان پشت بند برنزی                 
 . داشت

 . اخيناداب پسر عدو، در محنايم١٤
 اخيمعص، او با باسمت دختر سليمان، ازدواج کرده بود، در سرزمين نفتالی ١٥
 . بعنا پسر حوشای، در منطقٔه اشير و شهر بعلوت١٦
 . افاط، پسر فاروح، در يساکاريهوش١٧
 . شمعی، پسر ايال، در بنيامين١٨
جابر، پسر اوری، در سرزمين جلعاد که شامل سرزمينهای سيحون، پادشاه اموريان و عوج، پادشاه باشان                      ١٩

 . می شد
 . به جز اين دوازده نفر، مقام ديگری بود که مسئول تمام سرزمين بود

 کاميابی حکومت سليمان 
٢١.   مردم اسرائيل و يهودا مانند ريگ دريا بی شمار بود؛ آنها می خوردند و می نوشيدند و شادمان بودند                  جمعّيت٢٠

قلمرو پادشاهی سليمان شامل تمام مّلتها از رود فرات و فلسطين تا مرز مصر می بود که در تمام طول عمر او                                   
 . مطيع بودند و به او ماليات می پرداختند

ده گاو از طويله، بيست گاو      ٢٣معادل پنج ُتن آرد و ده ُتن بلغور،         :  سليمان عبارت بود از   مصرف روزانٔه دربار    ٢٢
 . از چراگاه، صد گوسفند و همچنين آهو، گوزن، غزال و مرغهای چاق

قلمرو فرمانروايی او را تمام قسمت غربی رود فرات و از ِتفَسح تا غزه و تمام سرزمينهای پادشاهان                                           ٢٤
در زمان حيات    ٢٥.  و در سراسر سرزمينهای اطراف او صلح و آرامش حکمفرما بود               .   دادندماورالنهر تشکيل می   

 . سليمان، مردم اسرائيل و يهودا در امنّيت زندگی می کردند و هر خانواده تاکستان و باغ انجير خود را داشت
دوازده فرماندار  ٢٧.  اشتهمچنين سليمان چهل هزار آخور برای اسبهای اّرابه هايش و دوازده هزار سوارکار د              ٢٦

ايشان همواره تمام نيازها را فراهم      .  او، هريک مسئول تهّيه مواد غذايی سليمان و درباريان برای مّدت يک ماه بود              
 . هر فرماندار سهم جو و کاه خود را برای اسبان اّرابه ها و ساير اسبان در مکان مقّرر می آوردند٢٨. می آوردند

سليمان از خردمندان شرق و مصر         ٣٠.   خردی شگفت انگيز و دانشی بی نهايت بخشيد          خدا به سليمان بينش و       ٢٩
او داناتر از ايتان ازراحی و پسران ماحول، يعنی حيمان، کلکول و                    .  او خردمندترين مرد بود     ٣١.  خردمندتر بود 

هزار و پنج سرود    همچنين او سه هزار َمَثل گفت و يک         ٣٢.  شهرت او به همٔه سرزمينهای همسايه رسيد       .  دردع بود 



 اول پادشاهان
 

. او دربارٔه درختان و گياهان از درخت سرو لبنان گرفته تا زوفا که در روی ديوار می رويند، سخن گفت                    ٣٣.  نوشت
مردم از همه جا می آمدند تا حکمت سليمان        ٣٤.  او همچنين دربارٔه حيوانات، پرندگان، خزندگان و ماهيان سخن گفت           

 . زمين برای مشورت پيش او می آمدندرا بشنوند و نمايندگان پادشاهان روی 

٥  
 آمادگی سليمان برای ساختن معبد بزرگ 

 ) ١٨-١:٢دوم تواريخ (
حيرام، پادشاه صور هميشه دوست داوود بود و هنگامی که شنيد، سليمان جانشين پدر خود داوود پادشاه شده                             ١

تو می دانی که پدرم داوود به خاطر           «٣:  سليمان برای حيرام اين پيام را فرستاد            ٢.  است، سفيرانی نزد او فرستاد        
جنگهای دايمی عليه سرزمينهای دشمنان اطرافش نتوانست معبدی برای ستايش خداوند بسازد، تا اينکه خداوند او را                

اّما اکنون خداوند خدای من، به من در همٔه مرزها آرامی بخشيده و من دشمنی                     ٤.  بر همٔه دشمنانش پيروز گرداند      
خداوند، به پدرم داوود وعده داد، پسرت که من او را بعد از تو پادشاه خواهم                 ٥.  له نيز وجود ندارد   ندارم و خطر حم   

پس مردان  ٦.  اکنون تصميم گرفته ام که آن معبد را برای ستايش خداوند بسازم           .  کرد، برای من معبدی خواهد ساخت     
نيز با آنها کار خواهند کرد و من مزد               مردان من    .  خود را به لبنان بفرست تا درختان سرو برای من قطع کنند                   

کارگران تو را هرچه تعيين کنی می پردازم، همان طور که می دانی کارگران من در قطع کردن درختان به خوبی                         
 » .کارگران تو نيستند

سپاس خداوند را که امروز به داوود چنين           «:  حيرام هنگامی که پيام سليمان را شنيد، بسيار خشنود شد و گفت               ٧
آنگاه حيرام برای سليمان پيام فرستاد        ٨»  .ر خردمندی داده است تا جانشين او و پادشاه آن سرزمين بزرگ شود                 پس
مردان من الوار را از لبنان به ساحل دريا        ٩.  من پيام شما را دريافت کرده ام و آماده انجام درخواست شما هستم           «:  که

در . شوند و از آنجا به محلی که شما انتخاب می کنيد خواهيم فرستادپايين می آورند و آنها را به هم می بندند تا شناور       
در عوض، خوراک مردان مرا تهّيه          .  آنجا مردان من آنها را باز می کنند و مردان شما مسئول آنها خواهند بود                        

 » .کنيد
ر ُتن گندم و      سليمان هر سال معادل دو هزا        ١١.  پس حيرام الوار سرو و کاج مورد نياز سليمان را تهّيه کرد                   ١٠

 . چهار هزار و چهارصد ليتر روغن زيتون خالص برای خوراک مردان حيرام می فرستاد
بين حيرام و سليمان صلح برقرار بود و آنها با يکديگر پيمان                    .  خداوند طبق وعده خود به سليمان بينش داد            ١٢
 . بستند
. ادونيرام را سرپرست آنها قرار داد١٤ت و سليمان پادشاه، سی هزار کارگر از سراسر اسرائيل به بيگاری گرف          ١٣

١٥.  هر گروه يک ماه در لبنان و دو ماه در خانه به سر می برد                  .  او آنها را به سه گروه ده هزار نفری تقسيم کرد              

او سه هزار و سيصد سرکارگر       ١٦.  سليمان همچنين هفتاد هزار باربر و هشتاد هزار سنگتراش در کوهستان داشت             
به دستور سليمان پادشاه آنها سنگهای مرغوب بزرگی برای پايه معبد بزرگ                     ١٧.  ها گماشت برای نظارت برکار   

کارگران سليمان و حيرام و مردان شهر باببلوس سنگها و الوار را برای ساختن معبد بزرگ آماده                            ١٨.  می بريدند
 . کردند

٦  
 سليمان معبد بزرگ را می سازد 

 از خروج قوم اسرائيل از مصر و در سال چهارم سلطنت خود، در                   سليمان پادشاه چهارصد و هشتاد سال بعد        ١
طول معبدی که سليمان برای خداوند ساخت،        ٢.  ماه زيو، يعنی در ماه دوم سال ساختمان معبد بزرگ را آغاز کرد                

 ده اتاق ورودی معبد بزرگ پنج متر پهنا و٣. بيست و هفت متر، عرض آن ُنه متر و ارتفاع آن سيزده متر و نيم بود         
ديوارهای معبد بزرگ پنجره هايی داشت که از بيرون تنگ تر ٤. متر درازا داشت که معادل طول معبد بزرگ می شد      

ارتفاع .  در کنار ديوار خارجی، در پهلو و پشت معبد بزرگ، ساختمان ديگری، سه طبقه ساخته شد              ٥.  از داخل بودند  
ای طبقٔه اول دو متر و سی سانتيمتر، طبقٔه دوم دو متر و              عرض اتاقه ٦.  هر طبقه معادل دو متر و سی سانتيمتر بود         

در پيرامون معبد بزرگ پشتی ها ساخت تا تيرها به ديوار آن           .  هفتاد سانتيمتر و طبقٔه سوم سه متر و ده سانتيمتر بود          
 . فرو نروند

 صدای چکش و      سنگهای ساختماِن معبد بزرگ همه در معدن تهّيه و تراشيده شده بودند که در وقت بنای آن                           ٧
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 . تيشه و ديگر ابزار آهنی شنيده نمی شد
سليمان ٩.  در ورودی طبقٔه اول در سمت جنوب معبد بزرگ بود و آنجا با پّله به طبقٔه دوم و سوم وصل می شد                          ٨

ساختمان سه  ١٠.  ساختمان معبد بزرگ را به پايان رساند، سقف آن با تيرها و تخته های چوب سرو پوشانيده شده بود                  
 ای که در کنار ديوار خارجی معبد بزرگ ساخته شده بود و ارتفاع سقف هر طبقه دو متر و سی سانتيمتر بود                         طبقه

 . که به وسيلٔه تيرهای سرو به معبد بزرگ وصل می شد
اگر از تمام احکام و فرامين من پيروی کنی، آنگاه هرآنچه را که به پدرت داوود                 «١٢:  خداوند به سليمان فرمود   ١١

و در ميان مردِم خود، يعنی قوم اسرائيل در اين معبد بزرگ ساکن                    ١٣ده بودم، برای تو انجام خواهم داد            وعده دا 
 » .خواهم شد و هرگز آنها را ترک نخواهم کرد

 . پس سليمان ساختن معبد بزرگ را به پايان رساند١٤

 لوازم داخل معبد بزرگ 
 ) ١٤-٨:٣دوم تواريخ (

١٦.  تا سقف با چوب سرو پوشيده شده بود و زمين از چوب کاج ساخته شده بود                   ديوارهای داخلی از کف اتاق       ١٥

طول آن ُنه متر و با تخته های       .  يک اتاق درونی، که مقّدسترين مکان خوانده می شد، در پشت معبد بزرگ ساخته شد             
چوبهای سرو  ١٨.  اتاق جلوی مقّدسترين مکان، هجده متر طول داشت         ١٧.  چوب سرو از زمين تا سقف جدا شده بود          

 . به شکل کدوها و ُگلهای شکفته حکاکی شده بودند، به طوری که سنگهای ديوارها ديده نمی شدند
اين اتاق ٢٠. در قسمت پشت معبد بزرگ اتاقی درونی ساخته شد که صندوق پيمان خداوند در آن قرار می گرفت        ١٩

قربانگاه از چوب   .  ی خالص پوشانده شده بود     درونی ُنه متر طول، ُنه متر عرض و ُنه متر ارتفاع داشت و با طال                  
داخل معبد بزرگ با طال پوشانده شده بود و زنجيرهای طاليی را جلوی در ورودی اتاق                               ٢١.  سرو پوشيده بود    

داخل معبد بزرگ همچنين قربانگاه مقّدس ترين مکان، تمامًا        ٢٢.  درونی که آن هم با طال پوشانده شده بود، قرار دادند          
 . ه شده بودنداز طال پوشيد

سليمان دو فرشتٔه نگهبان از چوب زيتون ساخت و در مقّدسترين مکان قرار داد، ارتفاع هريک چهار و نيم                            ٢٣
از نوک بال يک تا      .  طول هر بال دو متر و دو سانتيمتر بود           .  هر دو يک شکل و يک اندازه بودند          ٢٦-٢٤.  متر بود 

 پهلو به پهلو در مقّدسترين مکان قرار داد که بال يکی از آنها به                   آنها را ٢٧.  نوک بال ديگر آن چهار و نيم متر بود          
هر دو فرشتٔه    ٢٨.  يک ديوار و بال ديگری به ديوار مقابل و دو بال ديگرشان در وسط اتاق با هم تماس داشتند                                 

 . نگهبان با طال پوشانده شده بودند
٣٠.  ختان خرما و ُگلهای شکفته حکاکی کرد      ديوارهای پيرامون هر دو اتاق ورودی را با فرشتگان نگهبان، در           ٢٩

 . حّتی زمين هم با طال پوشانده شده بود
برای مقّدسترين مکان در ورودی ای از چوب درخت زيتون ساخت که چهارچوب و سردر آن به شکل پنج                            ٣١

 . روی درها شکلهای فرشتگان نگهبان و نخلها با طال پوشيده شده بود٣٢. ضلعی بود
آنجا دو لنگٔه دِر تا شو از چوب کاج ساخته             ٣٤.  چهارچوب مستطيلی از چوب زيتون ساخت       برای در ورودی     ٣٣

روی آنها فرشتگان نگهبان، درختان خرما و ُگلهای کنده کاری شده که با روکش طال پوشيده شده بود                         ٣٥.  شده بود 
 . قرار داشت

ف چوب سرو و سه رديف سنگ        حياطی داخلی را روبه روی معبد بزرگ ساخت که ديوارهای آن از يک ردي              ٣٦
 . ساخته شده بود

 . معبد بزرگ در ماه دوم، سال چهارم سلطنت سليمان پايه گذاری شد٣٧
در سال يازدهم سلطنت سليمان در ماه بول که ماه هشتم است، ساختمان معبد بزرگ کامًال مطابق نقشه پايان                          ٣٨
 . معبد بزرگ در مّدت هفت سال ساخته شد. يافت

٧  
 ان کاخ سليم

يکی از تاالرهای کاخ را جنگل لبنان          ٢.  سليمان کاخی برای خود ساخت که ساختن آن سيزده سال طول کشيد                 ١
ناميد که طول آن چهل و شش متر، عرض آن بيست و سه متر و ارتفاع آن سيزده متر و نيم و بر تيرهای سرو و                                

چهل و پنج . ها قرار داشتند، پوشيده شده بودسقف با تيرهای سرو که بر روی ستون٣. بر چهار ستون ساخته شده بود  
درها و  ٥.  در هريک از دو ديوار جانبی سه رديف پنجره بود           ٤.  تير در سقف قرار داشت، پانزده تير در هر رديف           
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 . پنجره ها چهارچوب چهارگوش داشتند و سه رديف پنجره در هر ديوار روبه روی يکديگر بودند
ول آن بيست و پنج متر و عرض آن پانزده متر بود و جلوی آن ايوانی بود که                   سليمان تاالر ستونها را ساخت، ط     ٦

 . سايبانش روی ستونها قرار می گرفت
 . ديوارهای تاالر داوری از چوب سرو پوشيده بود. او تاالری برای تخت سلطنتی ساخت تا در آنجا داوری کند٧
همچنين سليمان  .  د ساختمانهای ديگر ساخته شد     خانٔه شخصی سليمان در حياطی ديگر، پشت تاالر داوری مانن             ٨

 . خانٔه مشابهی برای همسرش که دختر فرعون بود، ساخت
سنگها در  .  تمام اين ساختمانها و حياط بزرگ از پايه تا باالی ديوار، از سنگهای مرغوب ساخته شده بودند                            ٩

پايه ها از سنگهای بزرگی     ١٠.  زان شده بود  معدن آماده و طبق اندازه بريده و با اّره قسمت داخلی و خارجی آنها مي                   
روی آنها سنگهای   ١١.  که در معدن آماده شده بودند، به اندازه های چهار متر و نيم و سه متر و نيم ساخته شده بود                          

ديوارهای ١٢.  ديگری که به اندازٔه معّين بريده شده بودند، قرار داشت و روی آنها تيرهای سرو قرار گرفته بود                             
حياط داخلی معبد بزرگ و اتاق ورودی به معبد بزرگ از يک اليه الوار سرو و سه اليه سنگ تراشيده                     حياط کاخ،   

 . شده، تشکيل شده بود

 مأموريت حورام 
او صنعتگری بود که در شهر صور زندگی می کرد و در             .  سليمان پادشاه به دنبال مردی به نام حورام فرستاد          ١٣

. پسر بيوه زنی از طايفٔه نفتالی و پدرش که ديگر زنده نبود از شهر صور بود                او  ١٤.  ريخته گری برنز مهارت داشت   
 . او دعوت سليمان پادشاه را برای انجام کارهای او پذيرفت. حورام صنعتگری باهوش و پرتجربه بود

 دو ستون برنزی 
 ) ١٧-١٥:٣دوم تواريخ (

او ١٦.  و پيرامون آنها پنج متر و نيم بود           حيرام دو ستون برنزی ريخت که طول هر ستون در حدود ُنه متر                      ١٥
سر ستونها با زنجيرهای به      ١٧.  همچنين دو سرستون برنزی به ارتفاع دو متر و سی سانتيمتر برای ستونها ساخت                 

 . و با دو رديف انار برنزی تزئين شده بودند١٨هم بافته شده، 
و روی قسمت گردِی      ٢٠ ساخته شده بودند       سرستونها به شکل نيلوفر و به ارتفاع يک متر و هشتاد سانتيمتر                  ١٩

 . دويست انار در دو رديف در گرداگرد هر سر ستون بود. باالی زنجيرها نصب شده بودند
. ستون سمت جنوب را ياکين و ستون سمت شمال را بوعز ناميد           .  بعد ستونها را در داالن معبد بزرگ قرار داد        ٢١
 . ونها قرار گرفتند و ساختن ستونها پايان يافتسر ستونهايی که به شکل نيلوفر بود، روی ست٢٢

 حوض برنزی 
 ) ٥-٢:٤دوم تواريخ (

حيرام حوض گردی از برنز، به عمق چهار و نيم متر و به قطر دو متر و بيست و پنج سانتيمتر و پيرامون                                ٢٣
خود حوض يک   پيرامون لبٔه خارجی حوض دو رديف کدوی برنزی بود که هم زمان با               ٢٤.  سيزده و نيم متر ساخت    

سه گاو به طرف    .  حوض بر پشِت دوازده گاو برنزی که به سمت بيرون بودند، قرار داشت               ٢٥.  تّكه ساخته شده بود   
ضخامت ديوارٔه حوض به     ٢٦.  شمال، سه گاو به طرف غرب، سه گاو به طرف جنوب و سه گاو به طرف شرق                        

گنجايش آن معادل    .   به طرف بيرون باز می شد       اندازٔه کف دست و لبٔه آن به شکل جام بود و مانند گلبرگ سوسن                   
 . چهل هزار ليتر بود

 گاری های برنزی 
حيرام همچنين ده گاری برنزی به درازای يک متر و هشتاد سانتيمتر به پهنای يک متر و هشتاد سانتيمتر و                            ٢٧

در روی  ٢٩.  ه بود چهارچوب اطراف گاری ها با ورقه هايی پوشانده شد         ٢٨.  ارتفاع يک متر و سی سانتيمتر ساخت         
ورقه ها شکلهای شير، گاو و فرشتٔه نگهبان، و روی چهار چوب باال و پايين شيرها و گاوها و نقشهايی از دسته های 

در چهارگوشه آن پايه های برنزی با نقش            .  هر گاری چهار چرخ برنزی با محورهای برنزی داشت              ٣٠.  گل بود 
اندازٔه آن از روی      .  در روی هر گاری قاب گردی بود          ٣١.  يردمارپيچ تزئين شده بود تا حوض روی آن قرار بگ               

چهارچرخ ٣٢.  گاری به باال چهل و پنج سانتيمتر و به طرف پايين هفده سانتيمتر بود و دور آن کنده کاری شده بود                          
به چرخها مانند چرخ اّرا    ٣٣.  در زير ورقه ها به ارتفاع هفتاد سانتيمتر و محورهای چرخها و گاری يک پارچه بود                   

چهار دستگيره در ٣٤.  ساخته شده بودند و محورها، قاب چرخها، پره ها، توپی چرخها همه از برنز ساخته شده بودند               
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پيرامون باالی هرگاری تسمه ای به ارتفاع      ٣٥.  چهار گوشٔه گاری بود که با خود گاری ها يک پارچه ريخته شده بودند           
پايه ها و ورقه ها با اشکال موجودات       ٣٦.  رقه ها همه يک پارچه بودند   بيست و دو سانتيمتر کشيده شده بود، پايه ها و و           

به اين ترتيب او ده گاری ساخت       ٣٧.  بالدار، شيرها و درختان خرما تزئين شده و با نقش های مارپيچ پوشيده شده بود              
 . که همه مشابه و يک اندازه و يک شکل بودند

برای گاری ها ساخت و ظرفّيت هر حوضچه معادل هشتصد         حيرام همچنين ده حوضچٔه برنزی به قطر دو متر          ٣٨
او پنج گاری و حوضچه را در سمت جنوب و پنج عدد ديگر را در سمت شمال و حوض اصلی را در                          ٣٩.  ليتر بود 

 . گوشٔه جنوب شرقی جای داد

 خالصٔه فهرست وسايل معبد بزرگ 
 ) ١:٥-١١:٤دوم تواريخ (

او تمام کارهايش را برای سليمان پادشاه در معبد بزرگ خداوند            .   ها ساخت حيرام همچنين، ديگها، بيلها و کاسه     ٤٠
 . تمام کرد

 : وسايلی که او ساخت عبارت بودند از٤٥-٤١
 دو ستون، 

 دو سر ستون به شکل کاسه به روی ستونها، 
 دو رشته زنجير بر روی سر ستونها، 

 چهارصد انار برنزی در دو رديف صدتايی برای هر سر ستون، 
 ه گاری با ده حوضچه روی آنها، د

 يک حوض بزرگ با دوازده گاو زير آن از برنز، 
 ديگها، بيلها و کاسه  ها، 

تمام اين وسايل، به دستور پادشاه در کارگاه ريخته گری واقع در دشت اردن بين سوکوت و صرطان ساخته                            ٤٦
 . وزن آنها هرگز محاسبه نشدسليمان اين ظروف را وزن نکرد، زيرا تعداد آنها زياد بود و ٤٧. شد

ده چراغدان که در      ٤٩قربانگاه و ميز نان مقّدس،         :  سليمان همچنين وسايلی از طال برای معبد بزرگ ساخت             ٤٨
روبه روی مقّدس ترين مکان قرار داشت، پنج عدد در سمت جنوب و پنج عدد در سمت شمال، ُگلها چراغها و                                    

 ها، ظروف جای ُبخور، آتشدانها لوالهای مقّدسترين مکان و دِر خارجی      جامها، چراغ خاموش کن ها، کاسه   ٥٠.  انبرها
 . معبد بزرگ، همه از طال ساخته شده بودند

هنگامی که سليمان پادشاه کارهای معبد بزرگ را به پايان رساند، تمام ظروف نقره و طال را که پدرش داوود،                     ٥١
 . وقف کرده بود، به خزانٔه معبد بزرگ آورد

٨  
 صندوق پيمان خداوند به معبد بزرگ آوردن 

 ) ٢:٦-٢:٥دوم تواريخ (
آنگاه سليمان تمام رهبران طايفه     ها و خاندانهای  اسرائيل را در اورشليم جمع کرد تا صندوق پيمان خداوند را از                     ١

 است، در عيد     همٔه مردان اسرائيل در ماه ايتانيم که ماه هفتم           ٢.  شهر داوود، يعنی صيهون، به معبد بزرگ بياورند         
هنگامی که همٔه رهبران اسرائيل آمدند، کاهنان صندوق پيمان را بلند کردند             ٣.  خيمه ها نزد سليمان پادشاه جمع شدند      

الويان و کاهنان، همچنين خيمٔه مقّدس خداوند و همٔه ظروف مقّدسی را نيز که داخل آن                  .  و به معبد بزرگ آوردند    ٤
ٔه مردم اسرائيل در مقابل صندوق پيمان جمع شدند و تعداد بی شماری گوسفند و                  سليمان پادشاه و هم    ٥.  بود، آوردند 

کاهنان صندوق پيمان خداوند را در جای خود در داخل معبد بزرگ و در مقّدسترين مکان زير                  ٦.  گاو قربانی کردند  
يمان، چوبهايی را که    بالهای گستردٔه فرشتگان نگهبان روی صندوق پ       ٧.  بالهای مجسمٔه فرشتگان نگهبان قرار دادند      

اين چوبها آن قدر بلند بودند که از مقّدسترين مکان که قبل از محراب بود                  ٨.  با آنها صندوق حمل می شد، می پوشاند      
در صندوق پيمان چيزی جز دو لوح         ٩.  ديده می شدند، اّما از خارج ديده نمی شدند و تا به امروز در همان جا هستند                 

 در آن    - جايی که خداوند با قوم اسرائيل هنگام خروجشان از مصر پيمان بست                     -سنگی که موسی در کوه سينا            
 . گذاشته بود، نبود

به طوری که کاهنان        ١١هنگامی که کاهنان از جايگاه مقّدس خارج شدند، ابری معبد بزرگ را ُپر کرد،                                ١٠
 . د آنجا را ُپر کرده بودنتوانستند وظايف خود را انجام دهند، زيرا نور درخشان و خيره کنندٔه حضور خداون
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 : آنگاه سليمان گفت١٢
 . خداوند فرموده است که در تاريکی غليظ ساکن خواهد شد«

 اکنون من معبد با شکوهی برای تو ساخته ام، ١٣
 » .مکانی که تو تا ابد در آن ساکن شوی

 سخنرانی سليمان 
 ) ١١-٣:٦دوم تواريخ (

سپاس «:  گفت١٥ تمام جماعتی را که در آنجا ايستاده بودند برکت داد و               آنگاه سليمان پادشاه به آنها روی کرد و        ١٤
از ١٦به او فرموده بود،     .  بر خداوند خدای اسرائيل که هرچه به پدرم داوود وعده داده بود، با دستهای خود انجام داد                  

که در آن معبدی    زمانی که قوم خود اسرائيل را از مصر بيرون آوردم، شهری را در سرتاسر اسرائيل برنگزيدم                      
 . ساخته شود تا من در آن ستايش شوم، اّما داوود را برگزيدم تا بر قوم من حکومت کند

اّما خداوند به پدرم داوود ١٨. آرزوی پدرم داوود اين بود که معبدی برای پرستش خداوند خدای اسرائيل بسازد           «١٧
ولی تو اين معبد را برای من بنا نخواهی             ١٩خواست تو خوب بود که می خواستی معبدی برای من بنا کنی                  ':  گفت

 ' .کرد، بلکه پسری که برای تو به دنيا خواهد آمد، معبدی به نام من خواهد ساخت
اکنون خداوند به وعدٔه خود وفا کرده است، زيرا من به جای پدرم داوود برخاسته ام و بر تخت سلطنت                                     «٢٠

.  بود و من معبد بزرگ را برای پرستش خدای اسرائيل ساخته ام              اسرائيل نشسته ام، همان طور که خداوند وعده داده       
در آنجا مکانی برای صندوق پيمان فراهم آورده ام، پيمانی آه خداوند، هنگامی که نياکان ما را از مصر بيرون                           ٢١

 » .آورد، با آنها بست

 دعای سليمان 
 ) ٤٢-١٢:٦دوم تواريخ (

دستهای .  ل حاضر بودند، در مقابل قربانگاه در حضور خداوند ايستاد            آنگاه سليمان درحالی که تمام قوم اسرائي       ٢٢
ای خداوند خدای اسرائيل، هيچ خدايی چون تو در آسمان و در روی                 «:  و گفت ٢٣خود را به سوی آسمان بلند کرد          

می کنند، تو پيمان خود را با قوم خويش نگاه می داری و هنگامی که با تمام دل در زندگی از تو پيروی                      !  زمين نيست 
تو وعدٔه خود را با پدرم داوود، نگاه داشتی؛ امروز همٔه سخنان تو به حقيقت       ٢٤.  محّبت خود را به آنها نشان می دهی      

اکنون ای خداوند خدای اسرائيل، وعده ای را که به بندٔه خود، پدرم داوود داده ای، نگاه دار که                                ٢٥.  پيوسته است  
٢٦.   تخت پادشاهی اسرائيل خواهد نشست، اگر مانند او از تو پيروی کنند              همواره يکی از فرزندان او بر      :  فرمودی

 . پس اکنون ای خدای اسرائيل، بگذار هرآنچه را به بنده ات، پدرم داوود وعده داده بودی، به حقيقت بپيوندد
، پس چگونه   اّما ای خدا، آيا براستی تو در زمين ساکن خواهی شد؟ حّتی همٔه آسمانها گنجايش تو را ندارند                        «٢٧

ای خداوند، خدا، من بندٔه تو هستم، به نيايش من گوش فرا ده و                ٢٨اين معبد بزرگ، تو را در خود جای خواهد داد؟             
باشد که چشمان تو روز و شب بر اين معبد بزرگ باشد، مکانی که تو                            ٢٩.  درخواست امروز مرا برآورده کن       

نيايش های مرا بشنو،    ٣٠.  بد بزرگ نيايش می کنم مرا بشنو        برگزيده ای تا ستايش شوی، هنگامی که به سوی اين مع            
نيايش های قوم خود را، هنگامی که به سوی اين مکان روی می کنند، بشنو؛ از جايگاه خود در آسمانها ما را بشنو و                       

 . ما را ببخش
وگند ياد کند که     هرگاه کسی مّتهم به جرمی عليه ديگری گردد و به قربانگاه اين معبد بزرگ آورده شود تا س                     «٣١

ای خداوند، در آسمانها بشنو و عمل کن و بندگان خود را داوری کن، گناهکار را مجازات و آنچه                       ٣٢بی گناه است،   
 . کرده است بر سر او فرود آور و بی گناهان را طبق نيکوکاری ايشان پاداش بده

ست می خورند، آنگاه که به سوی تو باز          هنگامی که قوم تو اسرائيل، به خاطر گناه عليه تو از دشمنانشان شک              «٣٣
از آسمانها آنها را بشنو،      ٣٤می گردند و به اين معبد بزرگ می آيند و با فروتنی برای بخشش، تو را نيايش می کنند،                     

 . گناه قوم خود را ببخش و آنها را به سرزمينی که به نياکان ايشان دادی، بازگردان
 خاطر گناه عليه تو، باران نمی بارد، اگر آنها به سوی اين مکان دعا کنند                 هنگامی که آسمان بسته می شود و به      «٣٥

گناهان پادشاه و مردم اسرائيل را ببخش و به            .  از آسمانها آنها را بشنو     ٣٦و نام تو را بخوانند و از گناه بازگردند،              
مت بخشيده بودی، باران    پس ای خداوند، به آن سرزمينی که به عنوان ارث دايمی به قو                    .  آنها درستکاری بياموز   

 . بفرست
هرگاه اين سرزمين دچار خشکسالی يا طاعون شود يا محصوالت آن در اثر بادهای سوزان و هجوم ملخ از                       «٣٧

نيايش های آنها را   ٣٨.  بين رود، يا دشمن قوم تو را در هريک از شهرها محاصره کند، هر بال و مرضی که باشد                          



 اول پادشاهان
 

 با قلبی پر از اندوه دستهای خود را به سوی اين معبد بزرگ با نيايش بلند                        بشنو، اگر هرکس از قوم تو اسرائيل،         
ايشان را ببخشای و ياری کن، تنها        .  از جايگاه خود در آسمانها به آنها گوش فرا ده           .  نيايش های آنها را بشنو   ٣٩کند،  

 آنها در تمام مّدتی که در         تا٤٠.  با هرکس، هر آن گونه که سزاوار است، عمل کن            .  تو از انديشٔه قلب انسان آگاهی       
 . سرزمينی که تو به نياکانشان داده ای، هميشه زندگی کنند و از تو بترسند

همچنين وقتی بيگانه ای که در سرزمين دوردستی زندگی می کند، نام تو و کارهای عظيمی  که تو برای                          «٤٢-٤١
از آسمان که   .  نيايش او را بشنو   ٤٣بزرگ بيايد،   قوم خود انجام داده ای، بشنود و برای دعا و ستايش تو به اين معبد                  

جايگاه توست، او را بشنو و آنچه را از تو درخواست می کند، برآورده کن تا همٔه مردم جهان مانند قوم تو اسرائيل،                    
آنگاه آنها خواهند دانست اين معبد بزرگی که من ساخته ام، مکانی است که تو                   .  تو را بشناسند و از تو پيروی کنند         

 . بايد ستايش شوی
آنگاه که تو به مردم خود امر می کنی که به جنگ عليه دشمنانشان بروند و آنها به سوی اين شهر که تو                                      «٤٤

نيايش آنها را   ٤٥برگزيده ای و اين معبد بزرگ که من برای تو ساخته ام، به درگاه تو نيايش کنند، هرکجا که هستند،                       
 . روز گرداناز آسمانها ايشان را بشنو و پي. بشنو
 و تو در خشم خود اجازه        - زيرا هيچ کس نيست که گناه نکند      -هنگامی که قوم تو عليه تو مرتکب گناه می شود           «٤٦

. می دهی که دشمن آنها را شکست دهد و به اسارت به سرزمينی ديگر ببرد، حّتی اگر آن سرزمين دور دست باشد                        
مين توبه کنند و اعتراف نمايند که چه پليد و گناهکار هستند،                 اگر ايشان در آن سرز      .  نيايش مردم خود را بشنو      ٤٧

اگر ايشان با تمامی دل و جان خود، در سرزمين دشمنان خود که آنها را به اسارت                 ٤٨.  خداوندا نيايش ايشان را بشنو    
ه من به نام    برده اند، توبه کنند و به سوی سرزمينی که به نياکانشان دادی و شهری که تو برگزيدی و معبد بزرگی ک                    

از جايگاه خود در آسمانها نيايش ايشان را بشنو و نسبت به              .  آنگاه نيايش ايشان را بشنو    ٤٩تو ساخته ام، نيايش کنند،      
مردمی  را که عليه تو گناه و سرکشی کرده اند، ببخش و قلب کسانی که ايشان را به اسارت                             ٥٠.  آنها بخشنده باش   

چونکه ايشان قوم و ميراث تو هستند که از مصر، از ميان                 ٥١.  ن مهربانی کنند   گرفته اند، نرم ساز تا شايد بر ايشا         
 . کوره آهن بيرون آوردی

بگذار تا چشمان تو بر زاری خدمتکار تو و زاری قوم تو اسرائيل گشوده باشد و هنگامی که تو را می خوانند،                     «٥٢
زيدی تا ميراث تو باشند، همان گونه که به موسی   چون تو ايشان را از ميان تمامی  مردم جهان برگ         ٥٣.  ايشان را بشنو  

 » .خدمتگزار خود، هنگامی که نياکان ما را از مصر بيرون آوردی، اعالم کردی

 آخرين نيايش سليمان 
پس از آن که سليمان نيايش و زاری خود را به خداوند پايان داد از برابر قربانگاه که زانو زده و دستهای خود                         ٥٤

و ايستاد و با آوازی بلند همٔه کسانی را که در آنجا گرد آمده بودند،                    ٥٥برافراشته بود، برخاست     را به سوی آسمان      
 : برکت داد و گفت

سپاس بر خداوند باد که طبق همٔه وعده های خود به قوم خود اسرائيل آرامی بخشيد، و به همٔه وعده های                                  «٥٦
خداوند خدای ما، با ما باشد، همان طوری که با             ٥٧.  ردنيکويی که توسط موسی خدمتگزار او داده شده بود، وفا ک                

باشد که او دلهای ما را به سوی خود مايل گرداند تا در راه او گام                           ٥٨.  نياکان ما بود و ما را ترک و رها نکند                
ه ياد  تا خداوند خدای ما همواره اين نيايش را ب            ٥٩.  برداريم و فرمانها و قوانينی را که به نياکان ما داد بجا آوريم                   

تا همٔه مردم جهان بدانند      ٦٠.  داشته باشد و با بخشندگی، نياز روزانٔه مردم اسرائيل و پادشاه ايشان را برآورده کند                    
باشد که شما که قوم او هستيد، هميشه به خداوند خدای ما وفادار              ٦١.  که خداوند ما يکتاست و به جز او خدايی نيست          

 » .ر که امروز پيروی می کنيد بجا آوريدقوانين و فرامين او را همان طو. باشيد

 تقديس معبد بزرگ 
 ) ١٠-٤:٧دوم تواريخ (

سليمان بيست و دو هزار گاو و            ٦٣.  آنگاه سليمان پادشاه و تمام قوم اسرائيل در برابر خداوند قربانی کردند                    ٦٢
 قوم اسرائيل معبد بزرگ     پس پادشاه و همهٔ   .  يکصد و بيست هزار گوسفند برای قربانی سالمتی به خداوند تقديم کرد            

چون قربانگاه برنزی     .  در همان روز پادشاه وسط حياط جلوی معبد بزرگ را تقديس کرد                      ٦٤.  را تقديس کردند    
قربانی های سوختنی، هدايای آردی و چربی قربانی های سالمتی را در آنجا تقديم             .  گنجايش همٔه قربانی ها را نداشت    

 . کرد
ائيل در آن زمان به مّدت هفت روز عيد خيمه ها را برپا نمود و انبوهی از جمعّيت                      پس پادشاه با همٔه قوم اسر      ٦٥

در روز هشتم سليمان مردم را روانه کرد و    ٦٦.  از راه دور، از گذرگاه حمات تا مرز مصر در جنوب در آنجا بودند             
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د به داوود خدمتگزار خود و همٔه       آنها پادشاه را برکت دادند و با شادمانی و با دلی شاد از همٔه خوبی هايی که خداون                  
 . قوم اسرائيل نشان داد، به خانه های خود رفتند

٩  
 ظاهر شدن دوبارٔه خداوند بر سليمان 

 ) ٢٢-١١:٧دوم تواريخ(
خداوند ٢پس از آن که سليمان پادشاه ساختن معبد بزرگ و کاخ و هرآنچه را که خواسته بود، به پايان رساند،                             ١

من نيايش و خواهش    «:  خداوند به او گفت   ٣.  اهر شد، چنانکه در جيحون به او ظاهر شده بود           برای بار دوم به او ظ      
. تو را در برابر خود شنيدم و اين معبد بزرگ را که تو ساخته ای، تقديس کرده ام و نام خود را تا ابد بر آن نهاده ام                               

وود با قلبی راستين و پاک در برابر من            اگر تو مانند پدرت، دا     ٤.  چشمان و قلب من برای هميشه آنجا خواهند بود           
آنگاه من تخت سلطنت تو     ٥گام برداری و مطابق همٔه فرمانهايی که به تو داده ام، عمل کنی و احکام مرا بجا آوری،                   

همان طور که به پدرت داوود وعده دادم و گفتم که يک نفر از نسل               .  را برای هميشه در اسرائيل استوار خواهم کرد       
اّما اگر تو يا فرزندان تو از من پيروی نکنيد و فرمانها و احکامی را که                ٦.   اسرائيل سلطنت خواهد کرد    تو هميشه بر  

آنگاه من قوم اسرائيل را از سرزمينی که به           ٧به شما داده ام، بجا نياوريد و خدايان ديگر را خدمت و ستايش کنيد،                  
نام خود تقديس کرده بودم از نظر دور خواهم داشت و قوم  آنها داده بودم بيرون خواهم راند و معبد بزرگی را که به             

 اين معبد بزرگ ويرانه خواهد شد و همٔه کسانی که         ٨.  اسرائيل ضرب المثل و مورد ريشخند بين همٔه مردم خواهد شد         
٩چرا خداوند با اين سرزمين و اين خانه چنين کرده است؟               :  از آن می گذرند شگفت زده خواهند شد و خواهند گفت          

زيرا ايشان خداوند خدايی که نياکانشان را از سرزمين مصر بيرون آورد، ترک کردند و از                         :   آنگاه خواهند گفت   
 » .در نتيجه خداوند آنها را به اين بال دچار کرده است. خدايان ديگر پيروی کردند و آنها را پرستش نمودند

 موافقت نامٔه سليمان با حيرام 
 ) ٢-١:٨دوم تواريخ (

حيرام، پادشاه صور،   ١١ايان بيست سالی که سليمان دو ساختمان، معبد بزرگ و کاخ سلطنتی را ساخت،                    در پ ١٠
پس از پايان کار، سليمان پادشاه         .  تمام چوبهای سرو و صنوبر و طالی مورد نياز را برای اين کار فراهم آورد                      

رای بازديد شهرهايی که سليمان به او         اّما هنگامی که حيرام از صور ب       ١٢.  بيست شهر در سرزمين جليل به او داد          
و تا  »  ای برادر، اين چه شهرهايی است که تو به من داده ای؟          «:  پس به سليمان گفت   ١٣.  داده بود آمد، آنها را نپسنديد     

 . حيرام معادل پنج تن طال برای سليمان فرستاده بود١٤. خوانده می شود) يعنی بی حاصل(به امروز سرزمين کابول 

 ی سليمان ساير کارها
 ) ١٨-٣:٨دوم تواريخ (

سليمان پادشاه برای ساختن معبد بزرگ و کاخ و پرکردن گودی زمين در شرق شهر و ساختن ديوارهای                                 ١٥
جازر (١٦.  اورشليم و همچنين بازسازی شهرهای حاصور، مجدو و جازر از کارگران اجباری استفاده کرده بود                       

و بعد  .  آتش کشيد و کنعانيانی را که در آنجا زندگی می کردند ُکشت           شهری بود که فرعون، آن را تصّرف کرد و به            
و شهرهای  ١٨پس سليمان جازر، بيت حورون پايينی       ١٧.)  آن شهر را به عنوان جهزيه به دختر خود، زن سليمان داد           

ّرابه ها و  شهرهايی که انبار در آنها بودند و شهرهايی که ا             ١٩.  بعلت و َتدُمور را در سرزمين يهودا بازسازی کرد            
سواران در آنها بودند و هرآنچه را که او می خواست در اورشليم، در لبنان و در هر کجا در قلمرو خود بسازد                                   

و ٢١فرزندان، بازماندگان اموريان، ِحّتيان، َفِرِزيان، حويان و يبوسيان که از مردم اسرائيل نبودند،                              ٢٠.  ساخت
زمين باقيمانده بودند و مردم اسرائيل نتوانستند که آنها را بکّلی از بين              همچنين فرزندانشان که بعد از آنها در آن سر        

سليمان ٢٢.  ببرند، سليمان به عنوان برده، آنها را به کار می گرفت و تا به امروز برای مردم اسرائيل خدمت می کنند                    
 .  و سواران خدمت می کردندآنها به عنوان سرباز، افسران، فرماندهان، اّرابه رانان. مردم اسرائيل را برده نکرد

 . در کارهای ساختمانی سليمان، پانصد و پنجاه نفر سرکارگر بودند٢٣
سليمان پس از اينکه همسرش، دختر فرعون از شهر داوود به کاخی که او برايش ساخته بود رفت، گودی                               ٢٤

 . زمينهای شرق شهر را پر کرد
 سه بار قربانی های سوختنی و سالمتی بر قربانگاهی که               بعد از تکميل ساختمان معبد بزرگ، سليمان ساالنه          ٢٥

 . برای خداوند ساخته بود تقديم می نمود و همچنين ُبخور می سوزاند



 اول پادشاهان
 

سليمان پادشاه در عصيون جابر، که نزديک شهر ايلوت در ساحل خليج عقبه در سرزمين َادوم بود ناوگانی از                    ٢٦
آنها ٢٨.  انان ناوگانان خود را فرستاد تا به مردان سليمان خدمت کنند             حيرام پادشاه عّده ای از ملو     ٢٧.  کشتی ها ساخت 

 . به سرزمين اوفير رفتند و برای سليمان حدود شانزده تن طال آوردند

١٠  
 مالقات با ملکٔه َسَبا 

 ) ١٢-١:٩دوم تواريخ (
٢.  شوار، او را بيازمايد    ملکٔه سبا از شهرت سليمان پادشاه باخبر شد و به اورشليم سفر کرد تا با پرسش های د                      ١

ملکٔه سبا با گروه بزرگی از همراهان و همچنين شترهايی با بار ادويه، جواهرات و مقدار زيادی طال به اورشليم                          
سليمان به همٔه پرسش های وی     ٣.  آمد و هنگامی که به نزد سليمان آمد، هر آنچه در انديشٔه او بود با وی درميان نهاد                  

ملکٔه سبا هنگامی که دانش سليمان و کاخی را که            ٤.  ادشاه پوشيده نبود که نتواند پاسخ دهد        هيچ چيز از پ    .  پاسخ داد 
خوراکهای سفره او، محل سکونت مقامات، سازماندهی درباريان کاخ و لباسهايشان، خدمتکارانی که                ٥ساخته بود،   

او به  ٦.  رد ديد، شگفت زده شد    در هنگام جشن او خدمت می کردند و قربانی هايی را که در معبد بزرگ تقديم می ک                     
اّما تا  ٧هرآنچه در سرزمين خود در مورد کارهای شما و دانش شما شنيده بودم، درست بود،                  «:  سليمان پادشاه گفت  

دانش و ثروت شما    .  من با چشمهای خود نديدم، گزارشها را باور نداشتم؛ اّما من حّتی نيمی از آن را هم نشنيده بودم                   
خوشا به حال خدمتگزاران شما که هميشه با           !  خوشا به حال همسران شما     ٨.   من گفته بودند    بيش از آن است که به       

خداوند خدای شما را ستايش می کنم که از تو خشنود بود و تو را بر                       ٩!  شما هستند و خردمندی شما را می شنوند         
 بر آنان پادشاه ساخت تا با        تخت سلطنت اسرائيل نشانيد و چون محّبت خدا نسبت به قوم اسرائيل ابدی است، تو را                   

 » .عدل و انصاف بر آنها سلطنت نمايی
معادل پنج ُتن طال و سنگهای          :  ملکٔه سبا هدايای خود را به سليمان پادشاه تقديم کرد، آنها عبارت بودند از                       ١٠

 . گرانبها و مقدار زيادی ادويه به اندازه ای که او هرگز دريافت نکرده بود
و پادشاه برای    ١٢ز سرزمين اوفير طال و جواهرات و مقدار زيادی چوب صندل آورد                       ناوگان حيرام نيز ا     (١١

ستونهای معبد بزرگ، کاخ شاهی و ساختن چنگ و بربِط نوازندگان از همان چوب صندل استفاده کرد و به آن                                
 .) اندازه چوب صندل تا آن روز در آنجا ديده نشده بود

سته بود به او داد، به اضافٔه هدايای که سليمان با سخاوتمندی به او                           سليمان پادشاه، هرآنچه ملکٔه سبا خوا          ١٣
 . آنگاه ملکٔه سبا و همراهانش به سرزمين خود بازگشتند. بخشيد

 ثروت سليمان پادشاه 
 ) ٢٩-١٣:٩دوم تواريخ (

ن پرداخت  به اضافٔه مالياتی که توسط بازرگانا       ١٥.  سليمان پادشاه هرسال بيست و سه تن طال دريافت می کرد             ١٤
 . می شد و سود معامله ها و خراجی که توسط پادشاهان عرب و فرمانداران بخش های اسرائيل پرداخت می شد

او همچنين سيصد سپر       ١٧.  سليمان دويست سپر بزرگ که با حدود هفت کيلو طال روکش شده بود ساخت                           ١٦
 . تاالر جنگل لبنان گذاشتکوچكتر که با حدود دو کيلو طال روکش شده بودند، ساخت و آنها را در 

اين تخت شش پّله داشت و در          ١٩.  پادشاه تخت با شکوهی از عاج ساخت و آن را با طالی ناب روکش کرد                      ١٨
. پشت تخت مجسمه سر گوساله ای قرار داشت و در دو طرف تخت دسته ای بود که در کنار آنها دو مجسمٔه شير بود    

هرگز چنين تختی در هيچ سرزمينی ساخته نشده         .  ير ايستاده بودند  در دو طرف هريک از شش پّله دو مجسمٔه ش           ٢٠
 . بود

همٔه جامهای نوشيدنی سليمان از طال بود و همٔه ظروف تاالر جنگل لبنان از طالی خالص بود و از نقره                                  ٢١
 پيما سليمان ناوگانی از کشتيهای اقيانوس       ٢٢.  استفاده نشده بود، زيرا در زمان سليمان با ارزش محسوب نمی شد                    

هر سه سال يک بار ناوگان او بازمی گشت و طال، نقره، عاج، ميمون            .  داشت که با کشتيهای حيرام حرکت می کردند      
 . و طاووس می آوردند

و تمام مردم جهان خواستار آمدن و شنيدن دانش          ٢٤سليمان پادشاه ثروتمندتر و دانشمندتر از همٔه پادشاهان بود           ٢٣
بازديد کنندگان هرسال برای او هدايايی مانند ظروف طال و نقره، پارچه، اسلحه، ادويه،                 همٔه  ٢٥.  خدادادی او بودند  

 . اسب و قاطر می آوردند
تعدادی از آنها را در اورشليم و بقّيه        .  سليمان نيرويی شامل هزار و چهارصد اّرابه و دوازده هزار اسب داشت            ٢٦



 اول پادشاهان
 

هی سليمان، نقره در اورشليم مانند سنگ و چوب سرو               در زمان پادشا   ٢٧.  را در شهرهای ديگر مستقر کرده بود          
آنها اّرابه ها  ٢٩.  مأموران سليمان اسب را از مصر و قيليقيه وارد می کردند          ٢٨.  مانند چنار دشتهای غربی فراوان بود      

را از مصر به قيمت ششصد تّکه نقره و هر اسب را به قيمت صد و پنجاه تّکه به پادشاهان سوريه و ِحّتی                                                
 . ختندمی فرو

١١  
 روی برگرداندن سليمان از خداوند 

او با زنانی از موآب، عمونيان،             .  سليمان به جز دختر فرعون، زنان بيگانٔه فراوانی را دوست می داشت                        ١
يعنی از مّلتهايی که خداوند به قوم اسرائيل گفته بود، با آنها ازدواج                     ٢َادوميان، صيدونيان و ِحّتيان ازدواج کرد،           

او ٣.  ها نيز با شما ازدواج نکنند، زيرا آنها به يقين قلبهای شما را به سوی خدايان خويش خواهند گردانيد                      نکنيد و آن  
هفتصد همسر آه همه از شاهزادگان بودند و سيصد صيغه برای خود گرفت و همسرانش قلب او را از خداوند                                 

او به خداوند خدای      .  دايان بيگانه کشاندند   هنگامی که سليمان پير شد، ايشان او را به سوی ستايش خ                ٤.  برگرداندند
سليمان َعشتوَرت، خدای صيدونيان و ِملکوم خدای منفور عمونيان را ستايش             ٥.  خود مانند پدرش داوود وفادار نبود      

پس سليمان آنچه را که در چشم خداوند پليد بود، انجام داد و مانند پدرش داوود، کامًال خداوند را پيروی                          ٦.  می کرد
در کوه شرق اورشليم مکانی برای پرستش کموش، خدای نفرت انگيز موآب، و مکانی برای پرستش                                ٧.  نکرد

او همچنين برای همسران بيگانه خود پرستشگاههايی ساخت که در                ٨.  مولک، خدای نفرت انگيز عمونيان ساخت      
 . آنها برای خدايان خود ُبخور می سوزاندند و قربانی می کردند

يمان خشمگين شد، زيرا دل او از خداوند خدای اسرائيل، خدايی که دو بار بر او ظاهر گشته                    آنگاه خداوند از سل   ٩
به او در اين موارد فرمان داده بود که نبايد به دنبال خدايان ديگر باشد، اّما او فرمان خداوند را                     ١٠.  بود، منحرف شد  

ده است و پيمان و فرمانهای مرا که به تو داده             چون انديشٔه تو چنين بو     «:  پس خداوند به سليمان گفت     ١١.  بجا نياورد 
ولی به خاطر پدرت    ١٢.  بودم، نگاه نداشتی، سلطنت را از تو خواهم گرفت و به يكی از خدمتگزارانت خواهم داد                        

اّما ١٣.  داوود اين کار را در زمان حيات تو نخواهم کرد، بلکه در زمان سلطنت پسرت اين کار را عملی خواهم کرد                    
طنت را از تو نخواهم گرفت؛ بلکه به خاطر بنده ام داوود و شهر برگزيدٔه اورشليم يک طايفه را به پسر                        من همٔه سل  
 » .تو خواهم داد

 دشمنان سليمان 
هنگامی که داوود در ١٥. خداوند اجداد َادومی  را که از شاهزادگان َادوم بودند، به دشمنی عليه سليمان برانگيخت         ١٤

يوآب ١٦.  ارتش، برای به خاک سپردن کشته شدگان به َادوم رفت و همٔه مردان َادوم را کشت     َادوم بود، يوآب فرماندهٔ   
اّما هدد و گروهی از خدمتکاران       ١٧.  و همٔه اسرائيل به مّدت شش ماه در آنجا ماندند تا همٔه مردان َادومی  را کشتند                  

 مديان به فاران رفتند، در آنجا گروهی از      آنها از ١٨.  پدرش به مصر گريختند، در آن زمان هدد کودکی خردسال بود          
آنگاه به مصر سفر کردند و به نزد فرعون پادشاه مصر رفتند، پادشاه به هدد، خانه، زمين و                  .  مردان به آنها پيوستند   

هدد دوستی فرعون را جلب کرد و فرعون خواهر زن خود، خواهر ملکٔه َتحَفنيس را به همسری هدد در                   ١٩.  غذا داد 
واهر َتحَفنيس پسری به نام َجُنوَبت برای او به دنيا آورد و َتحَفنيس او را در خانٔه فرعون از شير گرفت                         خ٢٠.  آورد

 . و َجُنوَبت در کاخ فرعون با پسران او زندگی می کرد
اجازه بدهيد تا به    «:  هنگامی که خبر درگذشت داوود و خبر مرگ يوآب در مصر به هدد رسيد، به فرعون گفت                ٢١

 » .ود بازگردمسرزمين خ
 » مگر در نزد من چه کمبودی داری که حاال می خواهی به سرزمين خود بازگردی؟«: فرعون از او پرسيد٢٢

 » .فقط اجازه بدهيد بروم«: او پاسخ داد
او از نزد سرور خويش هدد عزر،        .  خداوند همچنين َرُزون، پسر الياداع را به دشمنی عليه سليمان برانگيخت             ٢٣

او پيروانی گردهم آورد و رهبر گروهی چپاولگر شد، بعد از کشتار توسط داوود،                       ٢٤.  گريخته بود پادشاه صوبه    
در طول حيات سليمان او دشمن         ٢٥.  ايشان به دمشق رفتند و در آنجا ساکن شدند و پيروانش او را پادشاه کردند                         
 .  حکومت می کرداسرائيل بود و مانند هدد باعث آزار بود و از اسرائيل نفرت داشت و در سوريه

 وعدٔه خدا به َيُرَبعام 
يربعام پسر نباط افرايمی  از اهالی صرده، از درباريان سليمان، نام مادر بيوه اش صروعه بود، همچنين دست                     ٢٦

 . خود را عليه پادشاه بلند کرد
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. تعمير می کرد داستان شورش از اين قرار بود که سليمان زمينهای شرق اورشليم را ُپر و ديوارهای شهر را                       ٢٧
يربعام مرد جوان توانايی بود و هنگامی که سليمان ديد، با چه سختی کار می کند، او را مسئول همٔه کارگران                                ٢٨

در هنگامی که يربعام از اورشليم خارج می شد، اخيا، نبی شيلون در           ٢٩اجباری منطقٔه طايفه های منسی و افرايم کرد        
اخيا ردای خود را به     ٣٠.  ازه ای به تن داشت و ايشان هر دو در صحرا تنها بودند             اخيا جامٔه ت  .  راه با او روبه رو شد    

ده تّكه را برای خود بگير، زيرا خداوند خدای اسرائيل به تو                        «:  و به يربعام گفت      ٣١دوازده قسمت پاره کرد،         
يمان به خاطر داوود    سل٣٢.  من پادشاهی را از سليمان خواهم گرفت و من به تو ده طايفٔه خواهم داد                           ':  می فرمايد

زيرا او مرا ترک کرده است و             ٣٣.  خدمتگزارم، و اورشليم شهر برگزيدٔه من يک طايفه را نگاه خواهد داشت                      
عشتورت، الهٔه صيدونيان، کموش خدای موآب و ملکوم خدای عمونيان را پرستش کرد و در راههای من گام                                 

ه و احکام و دستورات مرا مانند پدرش، داوود پيروی نکرده            برنداشته و آنچه را از ديدگاه من نيکوست، بجا نياورد          
اّما با اين وجود همٔه سرزمين را از دست او خارج نخواهم کرد، ولی به خاطر داوود خدمتگزار برگزيدٔه                         ٣٤.  است

سر اّما من پادشاهی را از پ      ٣٥.  من که فرمانها و احکام مرا بجا آورد او را در طول حياتش فرمانروا خواهم ساخت                  
ولی به پسر سليمان يک طايفه خواهم داد تا هميشه يکی از فرزندان              ٣٦.  سليمان می گيرم و به تو ده طايفٔه خواهم داد         

پس يربعام، من تو    ٣٧.  خدمتگزارم داوود در اورشليم، شهر برگزيده ام که نام خود را بر آن گذاشته ام، حکومت کنند                 
اگر تو مانند   ٣٨.   سرزمينی که خواستٔه توست حکومت خواهی کرد          را پادشاه اسرائيل خواهم کرد و تو بر سراسر            

بندٔه من داوود، از همٔه احکام من پيروی کنی و در راه من گام برداری و هرآنچه را آه در نظر من راست است،                              
هم بجا آوری و همٔه احکام و دستورات مرا انجام دهی، من همواره با تو خواهم بود و خانٔه مستحکمی برايت خوا                            

به خاطر گناه سليمان، من فرزندان      ٣٩.  ساخت، همان طور که برای داوود ساختم و من اسرائيل را به تو خواهم داد                   
 » '.داوود را مجازات خواهم کرد، اّما نه برای هميشه

 . سليمان تالش کرد تا يربعام را بکشد، اّما او به نزد شيشق، فرعون گريخت و تا هنگام مرگ سليمان آنجا ماند٤٠

 مرگ سليمان 
 ) ٣١-٢٩:٩دوم تواريخ (

اّما بقّئه کارهای سليمان و کارهايی که انجام داد و دانش او، آيا آنها همه در کتاب کارهای سليمان نوشته                                      ٤١
هنگامی که سليمان در گذشت او را در شهر پدرش           ٤٣.  سليمان مّدت چهل سال در اورشليم حکومت کرد         ٤٢نشده اند؟  

 . ند و فرزندش رحبعام جانشين او شدداوود به خاک سپرد

١٢  
 شورش طايفه های شمالی 

 ) ١٩-١:١٠دوم تواريخ (
هنگامی که ٢.  رحبعام به شکيم رفت، در آنجا تمام طايفه های شمالی گرد آمده بودند تا او را به پادشاهی برگزينند                   ١

مردم ٣.  شنيد از مصر بازگشت       يربعام پسر نباط، که از دست سليمان به مصر فرار کرده بود، اين خبر را                                   
سليمان پدر تو با خشونت با      ٤:  طايفه های شمالی به دنبال او فرستادند و همه با هم به نزد رحبعام رفتند و به او گفتند                  

ما رفتار کرد و بار سنگينی بر دوش ما نهاد، شما اين بار را سبکتر کنيد و زندگی را برای ما آسانتر کنيد و ما                                     
 . و خواهيم بودبندگان وفادار ت

 . پس آنها رفتند» .برويد و بعد از سه روز بازگرديد تا به شما پاسخ دهم«: او به ايشان گفت٥
به نظر شما به اين مردم      «:  رحبعام پادشاه با ريش سفيدانی که مشاور پدرش سليمان بودند مشورت کرد و پرسيد             ٦

 » چه پاسخی بدهم؟
ين مردم خوب خدمت کنی، به درخواست آنها پاسخ مساعد بده و آنها                    اگر می خواهی به ا    «:  ايشان پاسخ دادند   ٧

 » .برای هميشه خدمتگزار وفادار تو خواهند بود
اّما او پند بزرگ ساالن را نديده گرفت و در عوض نزد جوانانی که با او پرورش يافته بودند و حاال مشاور او                             ٨

د؟ به اين مردم که می گويند بار ما را سبکتر کن چه                        شما چه پيشنهادی داري      «:  از ايشان پرسيد    ٩.  بودند، رفت  
 » بگويم؟
انگشت کوچک من از کمر پدرم           'به ايشان چنين بگو         «:  جوانانی که با او پرورش يافته بودند پاسخ دادند                ١٠

پدرم شما را با شالق تنبيه          .  اگر پدرم بار سنگين بر شما نهاده بود من آن را سنگين تر می کنم                      ١١.  کلفت تر است 
 » '.می کرد، من شما را با شالق چرمی تنبيه خواهم کرد
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او راهنمايی  .  پادشاه با خشونت به مردم پاسخ داد        ١٣.  بعد از سه روز يربعام و قوم اسرائيل نزد رحبعام آمدند              ١٢
 پدرم بار سنگين بر شما نهاد، اّما      «:  او مطابق مشورت مردان جوان به ايشان گفت       ١٤.  بزرگ ساالن را نشنيده گرفت   

١٥»  .پدرم شما را با شالق تنبيه کرد، ولی من شما را با شالق چرمی تنبيه خواهم کرد                   .  من آن را سنگين تر می کنم    

پس پادشاه به مردم گوش نداد، زيرا خواست خداوند چنين بود تا وعده ای را که توسط اخيای نبی به يربعام داده                                 
 . بود، عملی سازد

ما چه سهمی  در    «:  ه پادشاه به آنها گوش نمی دهد، به فرياد پادشاه پاسخ دادند             هنگامی که مردم اسرائيل ديدند ک     ١٦
و بگذاريد رحبعام اکنون    .  داوود داريم؟ ما ميراثی از پسر َيسی نداريم، ای مردم اسرائيل به خانه های خود بازگرديد               

 » .به خانٔه خود بنگرد
بر مردم اسرائيل که در شهرهای يهودا ساکن بودند                   اّما رحبعام     ١٧.  پس بنی اسرائيل به خانه های خود رفتند           

 . حکومت کرد
رحبعام پادشاه، ادونيرام را که سرپرست کارگران اجباری بود فرستاد و همٔه مردم اسرائيل او را سنگسار                             ١٨

ه های پس تا به امروز طايف    ١٩.  کردند تا مرد و رحبعام پادشاه با شتاب بر ارابٔه خود سوار شد و به اورشليم گريخت                   
 . شمالی اسرائيل، بضد خاندان داوود سرکشی می کنند

هنگامی که همٔه مردم اسرائيل شنيدند که يربعام از مصر بازگشته است، به دور يكديگر جمع شدند و او را                               ٢٠
 . تنها مردم طايفٔه يهودا به خاندان داوود وفادار ماندند. پادشاه اسرائيل کردند

 نبّوت شمعيا 
 ) ٤-١:١١دوم تواريخ (

هنگامی که رحبعام به اورشليم آمد، همٔه افراد طايفه های يهودا و بنيامين را که يکصد و هشتاد هزار نفر                                     ٢١
اّما ٢٢. جنگاور برگزيده بودند، جمع کرد تا به جنگ اسرائيل بروند و پادشاهی را به رحبعام، پسر سليمان بازگرداند          

خداوند ٢٤به رحبعام، پسر سليمان، و تمام مردم يهودا و بنيامين بگو                ٢٣:  کالم خدا بر شمعيا مرد خدا، آمد و فرمود           
هرکس به خانه خود بازگردد، زيرا اين            .  شما نبايد برويد و با برادران اسرائيلی خود بجنگيد              «:  چنين می فرمايد 
 . همٔه آنها فرمان خداوند را پيروی کردند و به خانٔه خود رفتند» .خواست من است

  از خداوند دور شدن يربعام
پس از چندی به شهر     .  آنگاه يربعام شهر شکيم را در کوهپايه های افرايم بازسازی نمود و در آنجا زندگی کرد                 ٢٥

طولی نمی کشد که پادشاهی به خاندان داوود باز خواهد            «:  يربعام با خود انديشيد    ٢٦.  فنوئيل رفت و آنجا را ساخت       
بانی ها در معبد بزرگ در اورشليم به آنجا بروند، دوباره به سوی                    اگر اين مردم پيوسته برای تقديم قر           ٢٧.  گشت

 » .سرورشان، رحبعام، پادشاه يهودا بازگشت می کنند و با رحبعام پادشاه يهودا مّتحد گشته مرا خواهند کشت
ايد، اينان  شما به اندازٔه کافی به اورشليم رفته       «:  پادشاه بعد از بررسی دو گوسالٔه طاليی ساخت و به مردم گفت           ٢٨

آنگاه يکی از آن دو بت را در بيت ئيل و ديگری             ٢٩»  .خدايان شما هستند که شما را از سرزمين مصر خارج کردند            
يربعام همچنين در باالی     ٣١.  مردم با رفتن و پرستش در بيت ئيل و دان مرتکب گناه شدند                 ٣٠.  را در دان قرار داد      

 . ز طايفٔه الوی نبودند، برگزيدتّپه ها پرستشگاههايی ساخت و کاهنانی را که ا
يربعام جشنی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مانند جشنی که در يهودا بود برگزار کرد و در قربانگاه،                                    ٣٢

قربانی تقديم می کرد همچنين در بيت ئيل نيز در برابر گوساله هايی که ساخته بود، چنين کرد و در بيت ئيل در                                    
در پانزدهم روز ماه هشتم، ماهی که خودش               ٣٣.  تّپه ها ساخته بود کاهنانی گماشت        پرستشگاههايی که بر باالی         

او برای قوم اسرائيل جشنی قرار داد و به سوی                   .  برگزيده بود، به قربانگاهی که در بيت ئيل ساخته بود رفت                  
 . قربانگاه رفت تا ُبخور بسوزاند

١٣  
 پيشگويی نبی خدا 

 به بيت ئيل رفت و هنگامی که يربعام در برابر قربانگاه ايستاده بود تا قربانی                    به فرمان خداوند نبی ای از يهودا       ١
ای قربانگاه، ای قربانگاه، خداوند چنين           «:  او بنا به فرمان خداوند به قربانگاه گفت              ٢.  تقديم کند، به آنجا رسيد        

را که بر روی تو ُبخور می سوزانند،       او کاهنانی   .  کودکی به نام يوشيا در خاندان داوود به دنيا خواهد آمد          :  می فرمايد
اين قربانگاه ويران   «:  سپس ادامه داده گفت   ٣»  .قربانی خواهد کرد و استخوان انسان را در روی تو خواهد سوزانيد            
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 » .آنگاه خواهيد دانست آه آنچه می گويم از جانب خداوند است. خواهد شد و خاکسترهای آن پراکنده خواهند گشت
او را دستگير   «:  اين سخنان را شنيد دست خود را از قربانگاه به طرف او دراز کرد و گفت                    هنگامی که پادشاه   ٤
قربانگاه ٥.  دستی را که دراز کرده بود، چنان خشک شد که او نمی توانست آن را به سوی خود جمع کند                              »  .کنيد

 پادشاه به  ٦.  ی کرده بود  ويران شد و خاکسترهای آن بيرون ريخت همان طور که مرد خدا طبق کالم خداوند پيشگوي                 
 » .خواهش می کنم برای من نزد خداوند خدای خود دعا کن تا دست مرا شفا دهد«: نبی گفت

با من به   «:  آنگاه پادشاه به مرد خدا گفت     ٧.  مرد خدا در نزد خداوند دعا کرد و دست او شفا يافت و مانند سابق شد                
 » .دخانه بيا و غذايی بخور و من پاداش تو را خواهم دا

اگر نيمی از خانٔه خود را به من بدهی من با تو وارد آن نخواهم شد و من در                            «:  مرد خدا به پادشاه پاسخ داد       ٨
خداوند به من فرمان داده است که در اينجا نان نخورم و آب ننوشم و                ٩.  اينجا نان نخواهم خورد و آب نخواهم نوشيد       

 .  ديگری رفت و از راهی که به بيت ئيل آمده بود بازنگشتپس او از راه١٠» .از راهی که آمده ام باز نگردم

 نبی پير بيت ئيل 
پسرهايش آمدند و برای او تعريف آردند که نبی يهودا در               .  در آن زمان نبی پيری در بيت ئيل زندگی می کرد           ١١

پسرانش »  هی رفت؟ از چه را  «:  پدر ايشان پرسيد  ١٢.  آن روز در بيت ئيل چه کرده و به يربعام پادشاه چه گفته است             
االغ مرا حاضر    «:  پس به پسرانش گفت    ١٣.  به او نشان دادند نبی ای که از يهودا آمده بود، از چه راهی بازگشت                    

و به دنبال مرد خدا به راه افتاد و او را که در زير درخت                  ١٤پسرانش االغ را حاضر آردند و او سوار شده            »  آنيد
 » آيا تو مرد خدا اهل يهودا هستی؟«يد، بلوطی نشسته بود، پيدا کرد و از او پرس

 » .من هستم«: او پاسخ داد
 » .به خانٔه با من بيا و غذا بخور«: به او گفت١٥
زيرا ١٧.  من نمی توانم بر گردم و به خانٔه تو بيايم و نمی  توانم آنجا نان بخورم و آب بنوشم                            «:  مرد خدا گفت   ١٦

 » .ان بخوری يا آب بنوشی و از راهی که آمده ای بازگردیتو نبايد آنجا ن: خداوند به من امر کرده است
من نيز مانند تو نبی هستم و فرشته از طرف خداوند به من گفت که تو را با                   «:  آنگاه نبی پير بيت ئيل به او گفت      ١٨

 . اّما نبی پير دروغ می گفت» .خود به خانه ببرم و از تو پذيرايی کنم
هنگامی که آنها بر سفره نشسته بودند،        ٢٠.  ر خانه اش نان خورد و آب نوشيد         پس او به خانٔه نبی پير رفت و د            ١٩

خداوند «:  نبی پير فرياد برآورد و به نبی اهل يهودا گفت           ٢١.  کالم خداوند بر نبی پيری که او را بازگردانده بود آمد            
چون تو بازگشتی   ٢٢تی،  می فرمايد چون تو از کالم خداوند سرپيچی کردی و دستورات خداوند خدايت را نگاه نداش                 

پس بدن تو در گورستان       '  نان نخور و آب ننوش      ':  و در آنجا نان خوردی و آب نوشيدی درحالی که او به تو گفت                  
 » .نياکانت به خاک سپرده نخواهد شد

اّما در راه   .  نبی يهودا سوار شده به راه خود رفت       ٢٤.  بعد از صرف غذا، نبی پير االغ نبی يهودا را حاضر کرد           ٢٣
مردمی ٢٥.  جسد او در جاده افتاده بود و االغ و شير در کنارش ايستاده بودند                .  شيری به او حمله کرد و او را کشت         

پس به شهری که نبی پير زندگی می کرد،        .  که از آنجا می گذشتند، جسد را در راه و شيری که در کنارش بود، ديدند               
 . خبر آوردند

نبی از فرمان خداوند سرپيچی کرد، پس خداوند شير را فرستاد تا به او                  اين  «:  هنگامی که نبی پير شنيد، گفت     ٢٦
االغی را برای من حاضر     «:  آنگاه به پسران خود گفت    ٢٧»  .حمله کند و او را بکشد، همان طور که خداوند گفته بود           

و شير کنارش    سپس او رفت و جسد را که در راه افتاده بود، يافت درحالی که االغ                        ٢٨.  و آنها چنين کردند     »  کنيد
نبی پير جسد را برداشت و بر روی االغ          ٢٩.  شير نه جسد را خورده بود و نه به االغ حمله کرده بود              .  ايستاده بودند 

او جسد را در گورستان خانواد گی اش به       ٣٠.  گذاشت و به بيت ئيل بازگشت تا سوگواری کند و او را به خاک بسپارد               
بعد از به خاک      ٣١»  وای ای برادر من، وای ای برادر من            «:   گفتندخاک سپرد و برای او سوگواری کرده و می              

هنگامی که من ُمردم مرا در گوری که مرد خدا به خاک سپرده شد، دفن کنيد و        «:  سپردن، مرد خدا به پسرانش گفت     
ئيل و عليه   سخنانی که او به فرمان خداوند عليه قربانگاه در بيت           ٣٢.  استخوانهای مرا پهلوی استخوانهای او بگذاريد      

 » .همٔه پرستشگاهها در شهرهای سامره گفت، به حقيقت خواهند پيوست

 گناه پليد يربعام 
بعد از اين وقايع، يربعام از کارهای پليد خود دست برنداشت و از ميان همٔه مردم، کاهنان برای                                                       ٣٣

 اين گناه او ٣٤.  هانت می گماشت او هرکسی را که می خواست کاهن شود، به ک        .  پرستشگاههای باالی تّپه ها می گماشت   
 . باعث ويرانی و نابودی کامل خاندان او شد



 اول پادشاهان
 

١٤  
 مرگ پسر يربعام 

برخيز و قيافه ات را تغيير بده تا کسی تو          «:  يربعام به همسر خود گفت    ٢.  در آن زمان ابيا، پسر يربعام بيمار شد        ١
ده ٣.  به من گفته بود که پادشاه اسرائيل می شوم        او  .  را نشناسد که همسر من هستی و به شيلوه، نزد اخيای نبی برو               

نان، مقداری کلوچه و يک کوزٔه عسل بردار و به نزد او برو، او به تو خواهد گفت که برای کودک چه اّتفاقی                                     
 » .خواهد افتاد

٥.  بوداخيا به عّلت پيری قادر به ديدن ن       .  همسر يربعام چنين کرد، برخاست و به خانٔه اخيای نبی در شيلوه رفت             ٤

خداوند به اخيا گفته بود که همسر يربعام می آيد تا در مورد پسر بيمارش پرسش کند و خداوند به اخيا گفت که چه                             
 . پاسخی بدهد

اّما هنگامی که اخيا صدای پای او را که از         ٦.  هنگامی که همسر يربعام رسيد، وانمود کرد که شخص ديگری است         
 ای همسر يربعام، چرا وانمود می کنی شخص ديگری هستی؟ من خبر بدی              وارد شو، «:  در وارد می شد، شنيد گفت    

من تو را از همٔه مردم برتر ساختم        ':  برو و به يربعام بگو که خداوند خدای اسرائيل چنين می فرمايد          ٧.  برای تو دارم  
 اّما تو مانند       من پادشاهی را از خاندان داوود گرفتم و به تو دادم،                      ٨.  و به رهبری قوم خود اسرائيل برگزيدم             

خدمتگزار من داوود نبودی که کامًال به من وفادار بود و از فرمانهای من پيروی می کرد و تنها آنچه را در نظر                               
تو از من روی گردان      .  تو مرتکب گناهان بزرگتری از فرمانروايان پيشين شده ای            ٩.  من درست بود انجام می داد       

به اين دليل، من بر سر خاندان          ١٠.  تهای فلزی برای پرستش ساخته ای      گشته ای و خشم مرا بر افروخته ای، زيرا بُ           
يربعام بال خواهم آورد و از خاندان يربعام هر مردی را چه آزاد و چه اسير در اسرائيل خواهم کشت و خاندان تو                            

دٔه تو که در    هريک از اعضای خانوا   ١١.  را خواهم سوزاند، همان گونه که سرگين طويله را می سوزانند تا تمام شود              
شهر بميرد، سگها ايشان را خواهند خورد و اگر در صحرا، الشخورها آنها را خواهند خورد؛ چون خداوند چنين                         

 » '.گفته است
تمام مردم اسرائيل برای    ١٣.  هنگامی که  پايت به شهر برسد کودک تو خواهد مرد         .  پس برخيز و به خانه ات برو      ١٢

او تنها عضو خانوادٔه يربعام است که دفن شايسته ای               .  ه خاک خواهند سپرد     او سوگواری خواهند کرد و او را ب            
خداوند پادشاه ديگری بر اسرائيل خواهد گماشت تا         ١٤.  خواهد داشت زيرا خداوند خدای اسرائيل از او خشنود است           

 ای در رودخانه    خداوند اسرائيل را مجازات خواهد کرد و او مانند نی                «١٥.  به پادشاهی خاندان يربعام پايان دهد         
او قوم اسرائيل را از اين سرزمين خوبی که به نياکانشان داده بود، ريشه کن خواهد کرد و ايشان را                       .  خواهد لرزيد 

خداوند ١٦.  در آن  سوی رود فرات پراکنده خواهد ساخت، زيرا ايشان با ساختن الهٔه اشره خشم او را برانگيخته اند                        
 » .که اسرائيل را به گناه کشيد، ترک خواهد کرداسرائيل را به خاطر گناه يربعام 

مردم اسرائيل برای   ١٨.  به محض ورود به خانه، کودک او مرد       .  آنگاه همسر يربعام برخاست و به ترصه رفت        ١٧
او سوگواری کردند و او را به خاک سپردند، همان طور که خداوند به وسيلٔه خدمتگزار خود اخيای نبی بيان کرده                         

 . بود

 عام مرگ يرب
کارهای ديگر يربعام پادشاه، جنگها و چگونگی سلطنت او همه در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته                                 ١٩

يربعام بيست و دو سال پادشاهی کرد و بعد از مرگش به خاک سپرده شد و پسرش ناداب جانشين او                            ٢٠.  شده است
 . شد

 رحبعام، پادشاه يهودا 
 ) ١٥:١٢-٥:١١دوم تواريخ (

، پسر سليمان، هنگامی که پادشاه يهودا شد، چهل و يک سال داشت و هفده سال در اورشليم حکومت                           رحبعام٢١
مادر رحبعام نعمه نام    .  کرد، شهری که خداوند در تمام سرزمين اسرائيل آن را برگزيده بود تا در آن پرستش شود                    

 . داشت و از اهالی عمون بود
ايشان پرستشگاههايی  ٢٣.   خود گناه ورزيدند و خشم او را برانگيختند           مردم يهودا عليه خداوند بيشتر از نياکان        ٢٢

الهٔه اشره را برفراز تّپه ها و زير سائه درختان                  .  برای خدايان دروغين ساختند و ستونهای سنگی برپا نمودند                 
دا تمام   مردم يهو  .  حّتی لواط گران و روسپيانی بودند که در اين پرستشگاهها خدمت می کردند                    ٢٤.  پرستش کردند  

 . کارهای شرم آور مردمانی را که خداوند از آن سرزمين بيرون راند، انجام می دادند
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او همٔه خزانٔه معبد بزرگ و کاخ       ٢٦.  در سال پنجم سلطنت رحبعام، شيشق، فرعون مصر به اورشليم حمله کرد           ٢٥
رحبعام پادشاه به جای     ٢٧.  د برد او همچنين سپرهای طاليی را که سليمان ساخته بود، با خو              .  پادشاه را غارت کرد    

هرگاه پادشاه به معبد بزرگ می رفت،           ٢٨.  آنها سپرهايی از برنز ساخت و آنها را به نگهبانان دروازٔه کاخ داد                        
 . نگهبان ها سپرها را حمل می کردند و سپس به اتاق نگهبان ها باز می گرداندند

همواره بين رحبعام و يربعام       ٣٠.  يهودا نوشته شده است    همٔه کارهای رحبعام پادشاه در کتاب تاريخ پادشاهان             ٢٩
 . رحبعام درگذشت و در گورستان سلطنتی به خاک سپرده شد و پسرش، ابيا جانشين او شد٣١. جنگ بود

١٥  
 ابيا، پادشاه يهودا 

 ) ١:١٤-١:١٣دوم تواريخ (
.  سال در اورشليم پادشاهی کرد        و مّدت سه   ٢در سال هجدهم سلطنت يربعام، پسر نباط، ابيا پادشاه يهودا شد                    ١

او مانند جدش داوود کامًال به خداوند خدای خود وفادار نبود و مرتکب همٔه                        ٣.  مادرش معکه، دختر ابشالوم بود       
اّما به خاطر داوود، خداوند خدای او به ابيا پسری داد تا بعد از او در اورشليم                    ٤.  گناهانی که پدرش شده بود، گشت      

زيرا داوود آنچه را که به چشم خداوند نيک بود، انجام می داد و از فرمانهای                 ٥.  من نگاه دارد  حکومت کند و آن را ا     
در تمام طول زندگی ابيا جنگی که بين رحبعام و ٦. او در طول حياتش سرپيچی نکرد؛ به جز در مورد اوريای ِحّتی

 . ودا ثبت شده استبقّئه کارهای ابيا در کتاب پادشاهان يه٧. يربعام شروع شد، ادامه داشت
 . ابيا درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش آسا جانشين او شد٨

 آسا، پادشاه يهودا 
 ) ٦:١٦-١٦:١٥دوم تواريخ (

و مّدت چهل و يک سال در اورشليم           ١٠در بيستمين سال سلطنت يربعام، پادشاه اسرائيل، آسا پادشاه يهودا شد                  ٩
 .  معکه، دختر ابشالوم بودمادر بزرگ او. پادشاهی کرد

او تمام روسپيان و لواط گران را ١٢. آسا هرآنچه را که در چشم خداوند نيکو بود، مانند جدش داوود بجا می آورد       ١١
او ١٣.  در پرستشگاههای بت پرستان از سرزمين اخراج کرد و همٔه ُبتهايی را که نياکانش ساخته بودند، برداشت                          

آسا .  مقام ملکٔه مادر بر کنار کرد، زيرا او بت زننده ای به شکل الهٔه اشره ساخته بود                 مادر بزرگ خود معکه را از       
با وجودی که آسا همٔه پرستشگاههای باالی تّپه  ها را نابود نکرد، ولی             ١٤.  بت را شکست و در وادی قدرون سوزاند        
به خداوند وقف کرده بود در معبد بزرگ        او تمام وسايلی را که پدرش       ١٥.  تا پايان زندگی خود به خداوند وفادار ماند       

 . قرار داد
بعشا يهودا ١٧. آسا، پادشاه يهودا و بعشا، پادشاه اسرائيل در تمام دوران حکومت خود با يکديگر در جنگ بودند               ١٦

پس آسای پادشاه تمام نقره و       ١٨.  را تصّرف کرد و شهر رامه را مستحکم نمود تا رفت و آمد به يهودا را قطع کند                       
يی را که در معبد بزرگ و کاخ باقی مانده بود برداشت و با عّده ای از مقامات خود با اين پيام به دمشق نزد                                   طال

اين طال و نقره     .  بگذار تا مانند پدرانمان مّتحد شويم       «١٩.  بنهدد، پسر طبرمون، نؤه حزيون، پادشاه سوريه فرستاد          
 » .دشاه بشکن تا نيروهای خود را از سرزمين من خارج کنداکنون پيمان خود را با بعشا، پا. هديه ای برای توست

. بنهدد با آسای پادشاه موافقت کرد و افسران فرمانده و ارتش آنها را فرستاد تا به شهرهای اسرائيل حمله کنند                        ٢٠
گامی که هن٢١. آنها شهرهای عيون، دان، آبل بيت معکه، منطقٔه درياچٔه جليل و تمام سرزمين نفتالی را تسخير کردند     

 . بعشای پادشاه اين را شنيد از مستحکم کردن رامه دست کشيد و به شهر ترصه رفت
آنگاه آسای پادشاه دستور صادر کرد که همه در سراسر يهودا، بدون استثناء سنگها و الوار رامه را که بعشا                          ٢٢

شهر مصفه و َجَبع در سرزمين          آسای پادشاه با اين مصالح          .  برای ساختمان استفاده کرده بود، بردارند و ببرند             
 . بنيامين را مستحکم کرد

بقّئه وقايع دوران سلطنت آسا، شجاعت و همٔه کارهای ديگر او و شهرهايی که ساخته بود، در کتاب تاريخ                              ٢٣
آسا درگذشت و در گورستان        ٢٤.  اّما در زمان پيری اش بيماری پا، او را فلج کرد                .  پادشاهان يهودا نوشته شده اند     

 . تی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش يهوشافاط جانشين او شدسلطن

 ناداب پادشاه اسرائيل 
آنچه را در نظر    ٢٦.  در سال دوم سلطنت آسا، پادشاه يهودا ناداب، پسر يربعام بر تخت سلطنت اسرائيل نشست                 ٢٥
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 . د مردم اسرائيل را وادار به گناه کردخداوند پليد بود، بجا می آورد و در راه نياکان خود گام برداشت و با گناه خو
بعشا، پسر اخيا که از خاندان يساکار بود، عليه ناداب دسيسه کرد و هنگامی که ارتش ناداب، شهر ِجبتون در                          ٢٧

بعشا، ناداب را در سال سوم پادشاهی آسا بر يهودا ُکشت و                  ٢٨.  فلسطين را محاصره کرده بودند، ناداب را کشت           
 . جانشين او شد

طبق کالم خداوند که براخيای شيلونی سخن گفته           .  ه مجّردی که بعشا پادشاه شد تمام خاندان يربعام را کشت              ب٢٩
به خاطر گناهی که يربعام مرتکب شد و قوم اسرائيل را وادار به گناه کرد، خشم خداوند خدای اسرائيل                                 ٣٠.  بود

 . برافروخته شد
آسا و بعشا   ٣٢.   کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است       ساير وقايع حکومت ناداب و همٔه کارهای او در          ٣١

 . پادشاه اسرائيل همواره در جنگ بودند

 بعشا پادشاه اسرائيل 
بعشا، پسر اخيا در سال سوم سلطنت آسا پادشاه يهودا، سلطنت خود را آغاز کرد و مّدت بيست و چهار سال                             ٣٣

 در چشم خداوند پليد بود، انجام می داد و در راه يربعام گام                     آنچه را ٣٤.  در ترصه بر همٔه اسرائيل حکومت کرد          
 . برداشت و با گناه خويش مردم اسرائيل را به گناه کشاند

١٦  
چون من تو را از خاک برداشتم و رهبر مردم               «٢:  کالم خداوند بر َييُهو، پسر حنانی عليه بعشا آمد که فرمود               ١

شتی و قوم من اسرائيل را به گناه کشاندی، گناه ايشان مرا خشمگين کرده              اسرائيل کردم و تو در راه يربعام گام بردا        
هرکس از  ٤.  پس من همان گونه که با خاندان يربعام رفتار نمودم با تو و خاندان تو هم رفتار خواهم کرد                            ٣.  است

 » .ها خواهند شدخاندان تو در شهر بميرد، سگها وی را خواهند خورد و آنانی که در بيابان بميرند، طعمٔه الشخور
بعشا درگذشت و در شهر ٦. بقّئه کارهای بعشا و شجاعتهای او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است            ٥

 . ترصه به خاک سپرده شد و پسرش، ايله جانشين او شد
خداوند را   او خشم     .  به سبب گناه بعشا عليه خداوند، پيام خداوند به ييهوی نبی، پسر حنانی عليه بعشا آمد                                ٧

برانگيخت نه تنها به دليل کارهای پليد خود، که مانند يربعام پادشاه رفتار کرد و بلکه همچنين به خاطر کشتار همٔه                         
 . خاندان يربعام

 سلطنت ايله بر اسرائيل 
در سال بيست و ششم پادشاهی آسا بر يهودا، ايله، پسر بعشا در ترصه پادشاه اسرائيل شد و دو سال سلطنت                               ٨
روزی ايله در   .  َزمِری، يکی از افسران او که فرماندٔه نيمی از اّرابه های پادشاه بود، عليه پادشاه توطئه چيد                   ٩.  دکر

زمری وارد خانه شد، ايله را زد و کشت و جانشين پادشاه             ١٠.  ترصه، در خانٔه ارصا که مسئول کاخ بود، مست  شد          
 . ، پادشاه يهودا رخ داداين واقعه در بيست و هفتمين سال سلطنت آسا. گرديد
به محض اينکه زمری پادشاه شد، همٔه اعضای خانوادٔه بعشا را ُکشت و همٔه مردان خويشاوند و دوستان او را                     ١١

به اين ترتيب، زمری تمام خاندان بعشا را طبق کالم خداوند که به ييهوی نبی فرموده بود هالک کرد،                     ١٢.  نيز کشت 
پرستی کردند و اسرائيل را به گناه کشيدند و خشم خداوند خدای اسرائيل را                               زيرا بعشا و پسرش، ايله بت             ١٣

 . بقّئه رويدادهای سلطنت ايله در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است١٤. برانگيختند

 پادشاهی زمری بر اسرائيل 
يل شد و هفت روز حکومت       زمری در بيست و هفتمين سال سلطنت آسا، پادشاه يهودا، در ترصه پادشاه اسرائ                ١٥
هنگامی که آنها شنيدند که زمری     ١٦.  در اين هنگام سپاه اسرائيل شهر جبتون را در فلسطين محاصره کرده بود             .  کرد

ُعمری با  ١٧.  توطئه کرده و پادشاه را کشته است در همان جا فرماندٔه خود ُعمِری را به پادشاهی اسرائيل برگزيدند                     
. هنگامی که زمری ديد که شهر تسخير شده است         ١٨.  ترصه رفت و آن را محاصره کرد        سپاه اسرائيل از جبتون به       

. اين رويداد به خاطر گناه او عليه خداوند بود       ١٩.  به قلعٔه داخلی کاخ رفت و کاخ را به آتش کشيد و در ميان آتش مرد               
بقّئه رويدادهای سلطنت ٢٠. اراحت کرداو نيز مانند يربعام با گناهان خود و به گناه کشاندن قوم اسرائيل، خداوند را ن     

 . زمری و توطئه او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است

 پادشاهی ُعمری در اسرائيل 
ميان مردم اسرائيل دوگانگی افتاد گروهی خواستار پادشاهی ِتبنی، پسر ِجيَنت شدند و گروه ديگر از ُعمری                         ٢١



 اول پادشاهان
 

. فدار ُعمری بودند بر مردمی که طرفدار تبنی، پسر جينت بودند، چيره گشتند                اّما گروهی که طر    ٢٢.  پيروی کردند 
ُعمری در سال سی و يکم سلطنت آسا، پادشاه يهودا، پادشاه شد و دوازده               ٢٣.  پس تبنی درگذشت و عمری پادشاه شد      

 به هفتاد کيلو     ُعمری تّپٔه سامره را از شخصی به نام سامر           ٢٤.  سال که شش سال آن در ترصه بود، پادشاهی کرد             
 . نقره خريد و روی آن شهری ساخت و آن را به نام صاحبش، سامره ناميد

در راه يربعام، پسر نباط گام برداشت و با گناه خود               ٢٦.  ُعمری بيش از پيشينيان خود عليه خداوند گناه ورزيد           ٢٥
بازماندٔه رويدادهای پادشاهی   ٢٧.  ختاسرائيل را به گناه کشيد و با ُبتهای خود خشم خداوند خدای اسرائيل را برانگي                 

ُعمری در گذشت و در سامره به خاک          ٢٨.  ُعمری و کارهای او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است              
 . سپرده شد و پسرش اخاب جانشين او گشت

 اخاب پادشاه اسرائيل 
اسرائيل شد و بيست و دو سال در           اخاب پسر ُعمری در سال سی و هشتم سلطنت آسا، پادشاه يهودا، پادشاه                     ٢٩

گويا گام برداشتن در راه گناه آلود           ٣١.  او بيش از پيشينيان خود عليه خداوند گناه ورزيد                 ٣٠.  سامره سلطنت کرد    
يربعام، پسر نباط برايش کافی نبود که با ايزابل دختر َاتَبعل، پادشاه صيدون هم ازدواج کرد و بت بعل را خدمت و                         

او بيش  .  همچنين او الهٔه اشره را ساخت     ٣٣.  رستشگاه و قربانگاهی برای بعل در سامره ساخت        او پ ٣٢.  پرستش نمود 
در زمان اخاب، مردی از بيت ئيل به نام      ٣٤.  از پادشاهان پيشين گناه کرد و خشم خداوند خدای اسرائيل را برانگيخت           

 نون گفته بود، پايه های شهر را به            همان طور که خداوند به وسيلٔه يوشع پسر          .  حيئيل شهر اريحا را بازسای کرد        
 . قيمت جان پسر اولش ابيرام بنا نهاد و دروازٔه شهر را به قيمت جان ُسُجوب، کوچکترين فرزندش بنا کرد

١٧  
 ايليا و خشکسالی 

به نام خداوند خدای زندٔه اسرائيل، که من خدمتگزار او               «:  ايليای تشبی، از اهالی جلعاد به اخاب پادشاه گفت             ١
 » !تم، به شما می گويم در چند سال آينده، نه شبنمی خواهد بود و نه باران خواهد باريد، مگر من بگويمهس
از اينجا به سوی شرق برو و در نزديکی وادی َکريت که در شرق  رود اردن  «٣:  کالم خداوند بر وی آمد و گفت      ٢

 » .برای تو خوراک بياورنداز آب جوی بنوش و من به زاغها فرمان داده ام تا ٤. است پنهان شو
او از جوی، آب      ٦.  پس ايليا طبق فرمان خداوند رفت و در نزديکی وادی کريت، در شرق اردن به سر برد                            ٥

 . بعد از مّدتی به عّلت نبودن باران نهر خشک شد٧. می نوشيد و زاغها صبح و شام برايش نان و گوشت می آوردند

 ايليا و بيوه زنی در صرفه 
من .  اکنون به شهر َصَرفه که در نزديکی شهر صيدون است برو و در آنجا بمان              «٩:   به ايليا فرمود   سپس خداوند ٨

هنگامی که به  .  پس او برخاست و به صرفه رفت           ١٠»  .به بيوه زنی در آنجا فرمان داده ام تا به تو خوراک دهد                     
خواهش می کنم کمی  آب به من        «:  فتاو به بيوه زن گ    .  دروازٔه شهر رسيد، بيوه زنی را ديد که هيزم جمع می کرد               

خواهش می کنم تّكه نانی هم برای من        «:  هنگامی که زن برای آوردن آب می رفت او را صدا کرد و گفت             ١١»  .بدهيد
 » .بياور
آنچه دارم يک مشت آرد در کاسه و              .  به خداوند زنده، خدای تو سوگند، که من نانی ندارم                  «:  او پاسخ داد    ١٢

من به اينجا آمدم تا کمی هيزم جمع کنم و به خانه ببرم تا برای پسرم و خودم آن                      .  وزه است کمی روغن زيتون در ک   
 » .را بپزم و اين آخرين خوراک ما خواهد بود و ما از گرسنگی خواهيم ُمرد

 به خانه برو و آنچه را که گفتی انجام بده، اّما ابتدا يک نان کوچک از آنچه                        .  نگران نباش «:  ايليا به او گفت    ١٣
چون خداوند خدای   ١٤.  داری برای من بپز و برای من بياور و پس از آن برای خودت و پسرت خوراکی آماده کن                        

 » '.تا زمانی که خداوند باران بفرستد نه کاسٔه تو از آرد خالی خواهد شد و نه کوزٔه تو از روغن': اسرائيل می گويد
همان گونه ١٦.  و همٔه آنها برای چندين روز غذای کافی داشتند          بيوه زن رفت و آنچه را ايليا گفته بود، انجام داد              ١٥

 . که خداوند به وسيلٔه ايليا وعده داده بود، نه کاسه از آرد خالی شد و نه کوزه از روغن تهی گشت

 ايليا پسر بيوه زن را شفا می دهد 
ای مرد  «:  يوه زن به ايليا گفت    ب١٨.  حال او بدتر و بدتر شد و عاقبت مرد           .  چند روز بعد پسر بيوه زن بيمار شد        ١٧

خدا، چرا با من چنين کردی؟ آيا تو به اينجا آمده ای که گناهان مرا به خداوند ياد آوری کنی و باعث مرگ پسرم                                  
 » شوی؟



 اول پادشاهان
 

ايليا پسرش را از آغوش او گرفت و او را به باال خانه، در اتاقی که                    »  .پسرت را به من بده     «:  ايليا به او گفت   ١٩
چرا چنين بالی   !  ای خداوندا، خدای من   «:  آنگاه او با صدای بلند دعا کرد      ٢٠.  برد و در بستر خواباند    زندگی می کرد   

سپس ٢١» .وحشتناکی بر سر اين بيوه زن آورده ای؟ او مرا در خانه اش پناه داده و حاال تو باعث مرگ پسر او شده ای           
خداوند ٢٢»  .خدای من، اين کودک را زنده گردان       ای خداوند   «:  ايليا سه بار روی جسد دراز کشيد و چنين دعا کرد            

 . دعای ايليا را پاسخ داد، کودک حيات دوباره يافت و زنده شد
 » .ببين، پسر تو زنده است«: ايليا کودک را برداشت و پايين نزد مادرش برد و گفت٢٣
داوند است و حقيقت      حاال می دانم که تو مرد خدا هستی و هرچه می گويی، از جانب خ                       «:  زن به ايليا گفت     ٢٤
 » .دارد

١٨  
 پيام ايليا به اخاب 

نزد پادشاه برو و خود را معّرفی کن و من بر              «:  پس از مّدتی، در سال سوم خشکسالی، خداوند به ايليا فرمود             ١
 . پس ايليا به نزد اخاب رفت تا با او مالقات کند٢» .زمين باران خواهم فرستاد

اخاب عوبديا را که مسئول کاخ پادشاه بود، به نزد خويش                  ٣.  امره بود در آن هنگام قحطی بسيار سختی در س            
و هنگامی که ايزابل می خواست انبيای خداوند را بکشد، او يکصد             ٤عوبديا ايمان راسخی به خداوند داشت         .  (خواند

اخاب به  ٥.)  نفر از آنها را در دو غار در گروههای پنجاه نفری پنهان کرد و برای ايشان نان و آب تهّيه می کرد                               
شايد بتوانيم مقداری علف پيدا کنيم تا اسبها و             .  بياييد تا به تمام چشمه ها و واديهای سرزمين برويم            «:  عوبديا گفت 

پس آنها سرزمينی را که          ٦»  .قاطرها را زنده نگه داريم، شايد مجبور نباشيم، هيچ کدام از حيوانات را بکشيم                           
 . ند و هر کدام به تنهايی در جهتی رفتندمی بايست بررسی کنند بين خود تقسيم کرد

 » سرور من ايليا، شما هستيد؟«: او را شناخت و سر به خاک نهاد و گفت. عوبديا در بين راه ناگهان ايليا را ديد٧
 » .برو به سرورت پادشاه بگو که من اينجا هستم. بلی من ايليا هستم«: او پاسخ داد٨
به خداوند  ١٠ ام که می خواهی مرا به دست اخاب بدهی تا مرا بکشد؟                   مگر من چه گناهی کرده      «:  عوبديا گفت ٩

هرگاه فرمانروای  .  زنده، خدای تو سوگند ياد می کنم که پادشاه در همٔه سرزمينهای جهان در جستجوی تو بوده است                
ند که   سرزمينی خبر می داد که تو در سرزمين آنها نيستی، اخاب آن فرمانروا را مجبور می کرد سوگند ياد ک                                    

همين که از نزد تو       ١٢اکنون تو می خواهی من بروم و به او بگويم تو اينجا هستی؟                     ١١.  نمی توانند تو را پيدا کنند      
بروم، روح خداوند تو را به جای ناشناخته ای خواهد برد و اگر من بروم و به اخاب بگويم آه تو اينجا هستی و او                             

آيا کسی به    ١٣.  ن از کودکی خداوند را با وفاداری پرستش می کنم              هرچند که م   .  تو را نيابد، او مرا خواهد کشت          
سرورم نگفته، هنگامی که ايزابل انبيای خداوند را می کشت من چگونه صد نفر از آنها را در دو گروه پنجاه نفری                         

ليا برو و به سرورت بگو که اي            ':  حاال به من می گويی      ١٤در دو غار پنهان کردم و به ايشان نان و آب دادم؟                          
 » .او مرا خواهد کشت' .اينجاست

به خداوند زنده، خدای متعالی که خدمتگزارش هستم، امروز خود را به اخاب نشان خواهم                        «:  ايليا پاسخ داد   ١٥
 » .داد

: هنگامی که اخاب ايليا را ديد، به او گفت       ١٧.  پس عوبديا نزد اخاب رفت و به او گفت و اخاب به ديدن ايليا رفت              ١٦
 » ، خرابکار اسرائيل؟اين تو هستی«

شما از فرمان خداوند سرپيچی کرده ايد . تو و خاندان پدرت خرابکار هستيد.  من خرابکار نيستم  «:  ايليا پاسخ داد  ١٨
اکنون همٔه مردم اسرائيل را گردهم آور و نزد من در کوه کرمل بفرست و همچنين ١٩. و بت بعل را پرستش می کنيد

 » .چهارصد نبی الهٔه اشره را که در سفره ايزابل می خورند نيز بفرستچهارصد و پنجاه نبی بت بعل و 

 ايليا و انبيای بعل 
ايليا نزد مردم رفت و      ٢١.  پس اخاب به تمام مردم اسرائيل پيام فرستاد تا همراه انبيا در کوه کرمل گردهم آيند                     ٢٠
» .د و اگر بت بعل، پس از او پيروی کنيد         تا به کی دو دل خواهيد ماند؟ اگر خداوند خداست از او پيروی کني              «:  گفت

من تنها نبی خدا هستم که باقی مانده، ولی انبيای بت            «:  آنگاه ايليا به ايشان گفت    ٢٢.  مردم حّتی يک کلمه پاسخ ندادند     
دو گاو نر بياوريد، يک گاو را انبيای بعل برگزينند، آن را بکشند، تکه تکه کنند                ٢٣.  بعل چهارصد و پنجاه نفر هستند     

آنگاه شما نام خدای خود را      ٢٤.  من نيز با گاو ديگر چنين خواهم کرد        .  و روی هيزم بگذارند، ولی آتش روشن نکنند        
 » .بخوانيد و من نام خداوند را، و خدايی که با آتش پاسخ دهد خدای حقيقی است



 اول پادشاهان
 

 » !بسيار خوب«: همٔه مردم پاسخ دادند
شما بيشتر است گاو نری را برگزينيد و آن را نخست آماده کنيد و چون تعداد «: پس ايليا به انبيای بت بعل گفت    ٢٥

 » .نام خدای خود را بخوانيد ولی هيزم را آتش نزنيد
ای بعل، به   «:  ايشان گاو نری را که آورده بودند، آماده کردند و نام بعل را از صبح تا ظهر خواندند و می گفتند                    ٢٦

 . اّما پاسخی نيامد. هی که ساخته بودند، ادامه دادندو به پايکوبی در اطراف قربانگا» ما پاسخ ده
بلندتر او را صدا کنيد، او خداست؛ شايد در انديشٔه عميق فرو              «:  هنگام ظهر ايليا به ايشان می خنديد و می گفت        ٢٧

 بلندتر دعا   پس انبيای بعل  ٢٨»  .رفته يا مشغول باشد، يا شايد به سفر رفته، شايد خوابيده باشد و بايد او را بيدار کنيد                    
آنها به هياهوی خود تا نيمروز      ٢٩.  کردند و طبق مراسم خود خويشتن را با چاقو و خنجر بريدند تا خون جاری شود                

 . ادامه دادند، ولی پاسخی نيامد و هيچ صدايی شنيده نشد
ند را که ويران     او قربانگاه خداو   .  و همٔه مردم به او نزديک شدند         »  .نزديک بياييد «:  آنگاه ايليا به مردم گفت      ٣٠

ايليا دوازده سنگ برداشت، هر سنگ به نشانه يک طايفٔه پسران يعقوب، کسی که                          ٣١.  شده بود، بازسازی کرد      
با اين دوازده سنگ او قربانگاهی به نام خداوند              ٣٢»  .نام تو پس از اين اسرائيل خواهد بود            «:  خداوند به او گفت     

سپس هيزم را روی قربانگاه گذاشت و گاو          ٣٣.  ليتر داشت، َکند  ساخت و دور آن جويی که گنجايشی معادل شانزده            
» .چهار کوزه از آب پر کنيد و روی قربانی و هيزمها بريزيد             «:  نر را تکه تکه کرد و روی هيزمها گذاشت و گفت           

آب ٣٥.  و چنين کردند  »  برای سومين بار  «:  و آنها برای بار دوم چنين کردند و گفت         »  دوباره چنين کنيد  «:  او گفت ٣٤
 . از روی قربانگاه جاری شد و جوی را پر کرد

خداوندا، خدای ابراهيم،    «:  در هنگام انجام قربانی عصر ايليای نبی به سمت قربانگاه رفت و چنين دعا کرد                      ٣٦
اسحاق و اسرائيل، بگذار امروز آشکار گردد که تو خدای اسرائيل هستی و من خدمتگزار تو هستم و من همٔه اين                          

مرا پاسخ بده ای خداوند، مرا پاسخ بده تا اين مردم بدانند که تو ای خداوند،                     ٣٧.  فرمان تو بجا آورده ام    کارها را به     
 » .خدا هستی و آنها را به سوی خود بازمی گردانی

هنگامی که ٣٩.  آنگاه آتش خداوند فرود آمد و قربانی، هيزم، سنگ و خاک را سوزاند و آب جوی را خشک کرد                   ٣٨
 » !خداوند، خداست! خداوند، خداست«: ند، خود را به روی زمين افکندند و فرياد برآوردندمردم اين را ديد

مردم همه را دستگير کردند، و       »  .انبيای بت بعل را دستگير کنيد؛ نگذاريد هيچ کس بگريزد          «:  ايليا دستور داد  ٤٠
 . ايليا آنها را به کنار وادی قيشون برد و در آنجا ايشان را کشت

 الی پايان خشکس
٤٢»  .برو، بخور و بنوش، من صدای غّرش باران را که نزديک می شود می شنوم                          «:  ايليا به اخاب گفت      ٤١

در آنجا به روی زمين خم شد و سرش را بين                 .  درحالی که اخاب رفت تا بخورد، ايليا باالی قّلٔه کوه کرمل رفت                
 » .ا نگاه کنبرو و به سوی دري«: او به خدمتکار خود گفت٤٣. زانوهايش قرار داد

در مرتبٔه هفتم او    ٤٤»  .هفت مرتبٔه ديگر برو   «:  ايليا گفت »  .من چيزی نديدم  «:  خدمتکار رفت و بازگشت و گفت      
 » .نگاه کن ابر کوچکی به اندازٔه دست آدمی  از دريا برمی خيزد«: گفت

ا از رفتن بازدارد به خانٔه        برو به اخاب بگو سوار اّرابه اش شود و پيش از اينکه باران او ر                   «:  ايليا به او گفت    
 » .خود بازگرد

اخاب سوار بر    .  باد شروع به وزيدن کرد و باران سنگينی باريد            .  در اندک زمانی ابر سياه آسمان را پوشاند          ٤٥
دست خداوند بر ايليا بود، کمر خود را بست و در پيشاپيش اخاب دويد و                    ٤٦.  ارابٔه خود شد و به يزرعيل بازگشت        

 . وازٔه يزرعيل وارد شدقبل از او به در

١٩  
 ايليا در کوه سينا 

اخاب همٔه کارهايی را که ايليا کرده بود، برای همسرش ايزابل تعريف کرد که چگونه ايليا همٔه انبيای بت بعل                        ١
 مگر خدايان مرا بکشند، وگرنه تا فردا همين موقع، همان        «:  آنگاه ايزابل برای ايليا پيام فرستاد     ٢.  را با شمشير کشت   

ايليا از ترس جانش گريخت و با خدمتکارش به شهر بئرشبع             ٣»  .کاری را که با انبيای من کردی با تو خواهم کرد            
اّما خودش يک روز در بيابان راه پيمود و زير سائه درختی                   ٤.  در يهودا رفت و خدمتکارش را در آنجا گذاشت             

 » .مرا بگير، زيرا من از نياکانم بهتر نيستمجان . خدايا، ديگر مرا بس است«: نشست و آرزوی مرگ کرد و گفت
به ٦» !برخيز و بخور«: ناگهان فرشته ای او را لمس کرد و گفت     .  سپس زير درخت دراز کشيد و به خواب رفت        ٥
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او .  اطراف نگاه کرد و يک قرص نان، آه روی سنگهای داغ پخته شده بود و يک کوزٔه آب نزديک سر خود ديد                            
برخيز و  «:  فرشتٔه خداوند برای دومين بار آمد و او را لمس کرد و به او گفت              ٧.  دراز کشيد خورد و نوشيد و دوباره      

او برخاست و خورد و نوشيد و چهل شبانه روز با نيروی آن                      ٨»  .بخور، زيرا سفر برای تو دشوار خواهد بود             
 . وارد غاری شد تا شب را در آنجا سپری کند٩. خوراک تا به کوه سينا، کوه خدا رفت

 » ايليا، اينجا چه می کنی؟«: اگهان خداوند به او گفتن
ای خداوند خدای متعال، من هميشه تو را خدمت کرده ام، تنها تو را، اّما مردم اسرائيل پيمان                          «:  او پاسخ داد   ١٠

م و اينک    من تنها باقی مانده ا    .  خود را با تو شکسته اند، قربانگاههای تو را ويران کرده اند و انبيای تو را کشته اند                      
 » .آنان قصد جان مرا دارند

آنگاه خداوند از آنجا گذشت و باد شديدی            »  .بيرون برو و در باالی کوه نزد من بايست            «:  خداوند به او گفت    ١١
باد از وزيدن ايستاد، آنگاه زلزله شد،       .  فرستاد که کوه را شکافت و صخره ها را فرو ريخت، اّما خداوند در باد نبود               

 .  زلزله نبوداّما خداوند در
 . بعد از زلزله آتش بود، اّما خداوند در آتش نبود و بعد از آتش صدای ماليمی شنيده شد١٢
آنگاه .  هنگامی که  ايليا صدا را شنيد، صورت خود را با ردای خويش پوشاند و رفت و در دهانٔه غار ايستاد                             ١٣

 » ايليا، اينجا چه می کنی؟«: صدايی به او گفت
اّما مردم اسرائيل پيمان     .  ای خداوند خدای متعال، من هميشه تو را خدمت کرده ام، تنها تو را                   «:  او پاسخ داد   ١٤

من تنها باقيمانده ام و اينک آنان       .  خود را با تو شکسته اند، قربانگاههای تو را ويران کرده اند و انبيای تو را کشته اند                 
 » .قصد جان مرا دارند

ن نزديک دمشق بازگرد، سپس وارد شهر شو و حزائيل را به پادشاهی سوريه                      به بيابا «:   خداوند به او گفت     ١٥
همچنين ييهو، پسر ِنمشی را برای پادشاهی اسرائيل مسح کن و اليشع، پسر شافاط از اهالی آبل محوله                     ١٦.  مسح کن 

 و آن کس که     هرکس که از شمشير حزائيل بگريزد ييهو او را خواهد کشت           ١٧.  را تدهين کن تا به جای تو نبی گردد         
با اين وجود هفت هزار نفر را آه هنوز به من وفادارند و در                ١٨.  از شمشير ييهو بگريزد، اليشع او را خواهد کشت         

 » .مقابل بت بعل تعظيم نكرده اند و آن را نبوسيده اند در اسرائيل زنده خواهم گذاشت

 خواندن اليشع 
دوازده جفت گاو نر در جلوی او بودند و او . فت که شخم می زد پس ايليا از آنجا رفت و اليشع، پسر شافاط را يا          ١٩

اليشع گاوها را رها کرد و       ٢٠.  ايليا از کنار او گذشت و ردای خود را روی دوش او انداخت                .  با جفت دوازدهم بود    
 » .اجازه بدهيد تا پدر و مادرم را ببوسم، آنگاه به دنبال تو می آيم«: به دنبال او دويد و گفت

 » بازگرد، مانع تو نمی شوم«: ه او گفتايليا ب
آنگاه .  پس بازگشت و يک جفت گاو را سر بريد و آنها را با چوب گاوآهن پخت و به مردم داد و آنها خوردند                           ٢١

 . برخاست و به دنبال ايليا رفت و به خدمت او پرداخت

٢٠  
 جنگ اخاب با سوريه 

او .  رد، سی و دو پادشاه و اسبها و اّرابه ها همراه او بودند                بنهدد، پادشاه سوريه تمام ارتش خود را گرد هم آو             ١
٣:  او قاصدان را به شهر، نزد اخاب پادشاه اسرائيل فرستاده، چنين پيام داد             ٢.  سامره را محاصره و به آن حمله کرد       

 » .نقره و طالی تو و بهترين زنان و فرزندان تو از آن من هستند«
 » .شما بگوييد، ای سرور من، ای پادشاه من و آنچه دارم از آن شماستهرچه «: پادشاه اسرائيل پاسخ داد٤
من فردا  ٦.  بنهدد چنين می گويد، نقره و طال و همسران و فرزندان خود را تحويل بده              «:  قاصد دوباره آمد و گفت    ٥

آرد و هرچه را    در همين موقع درباريان خود را می فرستم، آنها خانٔه تو و تمام خدمتگزاران تو را جستجو خواهند                    
 » .آه دلشان بخواهد بر خواهند داشت

او خواستار  .  ببينيد، اين مرد می خواهد ما را نابود کند          «:  اخاب پادشاه، رهبران سرزمين را فرا خواند و گفت            ٧
 » .نقره و طال و زنها و بّچه های من بود و من موافقت کردم

 » .م نشوبه او توّجه نکن و تسلي«: رهبران و مردم پاسخ دادند٨
من درخواست اول تو را می پذيرم اّما نمی توانم        :  به سرورم، پادشاه بگوييد   «:  پس اخاب به پيام آوران بنهدد گفت      ٩

 » .با پيشنهاد دوم موافقت کنم
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من نيروی کافی می آورم تا شهر شما را           «:  بنهدد چنين می گويد   ١٠:  قاصدان رفتند و با پيام ديگری بازگشتند که          
 » .خدايان مرا بکشند، اگر چنين نکنم.  خاک آن را در دست خود حمل کنندنابود کنند و

 » .به بنهدد پادشاه بگوييد که سرباز واقعی بعد از نبرد افتخار می کند نه قبل از آن«: اخاب پادشاه پاسخ داد١١
:  مردان خود گفت    او به .  هنگامی که بنهدد اين پيام را شنيد در چادر با پادشاهان ديگر مشغول ميگساری بود                    ١٢

 . و آنها در مواضع خود مستقر شدند» در جای خود مستقر شويد و آمادٔه حمله به شهر باشيد«

 شکست بنهدد توسط اخاب 
من امروز  !  اين ارتش بزرگ را می بينی    ':  خداوند می گويد «:  در اين هنگام نبی ای نزد اخاب پادشاه آمد و گفت          ١٣

چه کسی اين کار را     «:  اخاب پرسيد ١٤»  '.تو خواهی دانست که من خداوند هستم       تو را بر آنان پيروز خواهم کرد و          
 » .خداوند می گويد به وسيلٔه سربازان جوانی آه تحت نظر فرمانداران اسرائيل هستند«: نبی پاسخ داد» خواهد کرد؟

 » چه آسی حمله را آغاز خواهد آرد؟«: سپس او پرسيد
 » !خود تو«: او پاسخ داد

سپس او ارتش   .  آنها دويست و سی و دو نفر بودند        .  سربازان جوان فرمانداران استانها را فرا خواند       پس اخاب   ١٥
 . اسرائيل را که هفت هزار نفر بودند، فراخواند

در اين زمان بنهدد و سی و دو پادشاه مّتحد او در چادرهای خود ميگساری                   .  هنگام ظهر از شهر خارج شدند      ١٦
ديده بانان بنهدد خبر دادند که گروهی سرباز از                .   فرمانداران استانها بيرون رفتند        نخست سربازان  ١٧.  می کردند

 » .برای جنگ و چه برای صلح می آيند آنها را زنده دستگير کنيد«: بنهدد گفت١٨. سامره بيرون می آيند
هريک از ايشان   ٢٠.  اپس سربازاِن فرمانداراِن استانها ابتدا از شهر خارج شدند و ارتش اسرائيل به دنبال آنه                     ١٩

حريف خود را کشت، سربازان سوری گريختند و اسرائيلی ها ايشان را دنبال کردند ولی بنهدد سوار بر اسب همراه                    
پادشاه اسرائيل بيرون رفت و اسبها و اّرابه ها را گرفت و سوری ها را در                          ٢١.  گروهی از سواره نظام گريخت       

 . کشتاری بزرگ شکست داد
بازگرد و نيروهای خود را بازسازی کن و آنچه را الزم است انجام              «:   اخاب پادشاه رفت و گفت     آنگاه نبی نزد  ٢٢

 » .بده، زيرا در بهار پادشاه سوريه دوباره به تو حمله خواهد کرد

 دومين حملٔه سوريه 
نها از ما نيرومندتر    خدايان اسرائيل، خدايان تّپه ها هستند، به همين دليل آ         «:  درباريان پادشاه سوريه به او گفتند      ٢٣
اکنون آن سی و دو پادشاه را بر         ٢٤.  اجازه بدهيد تا ما در دشت با آنها بجنگيم، يقينًا ما نيرومندتر خواهيم بود               .  بودند

و ارتشی مانند سپاهی که از دست دادی آماده کن، اسب به جای              ٢٥کنار کن و به جای آنان فرماندهان نظامی  بگمار           
 » .يقينًا نيرومندتر از آنان خواهيم بود. ّرابه، آنگاه ما در دشت نبرد خواهيم کرداسب و اّرابه به جای ا

در بهار، بنهدد سربازان خود را فرا خواند و به               ٢٦.  بنهدد پادشاه موافقت کرد و طبق پيشنهاد ايشان عمل نمود              
و به مقابلٔه ايشان رفتند و            مردم اسرائيل نيز آماده و مجّهز بودند                ٢٧.  شهر افيق رفت تا به اسرائيل حمله کند               

 . اسرائيلی ها مانند دو گّلٔه کوچک ُبز در برابر سوری ها بودند، درصورتی که سوری ها همه جا را پر کرده بودند
چون سوری ها می گويند من خدای تّپه ها هستم        :  خداوند چنين می فرمايد  «:  نبی ای نزد اخاب پادشاه رفت و گفت       ٢٨

ا را بر ارتش بزرگ آنها پيروز خواهم کرد و تو و مردمانت خواهيد دانست که من                              و نه خدای دشتها، من شم         
 » .خداوند هستم

در روز هفتم نبرد آغاز شد و اسرائيلی ها         .  مّدت هفت روز سپاه سوريه و اسرائيل در مقابل يکديگر اردو زدند            ٢٩
 و ديوار شهر به روی بيست و هفت هزار           بازماندگان به شهر افيق گريختند    ٣٠.  صد هزار نفر از سوری ها را کشتند      

 . نفر از ايشان خراب شد
ما شنيده ايم که     «:  درباريان بنهدد به او گفتند        ٣١.  بنهدد نيز به شهر گريخت و در پستوی خانه ای پناه گرفت                      

 و به نزد    اجازه بدهيد تا پالس دور کمر خود ببنديم و طناب به گردن خود بيندازيم              .  پادشاهان اسرائيل بخشنده هستند   
پس آنها پالس به کمر خود بستند و طناب به گردن خود نهادند و            ٣٢»  .پادشاه اسرائيل برويم، شايد تو را زنده بگذارد       

 » '.اجازه دهيد من زنده بمانم': خدمتگزار تو بنهدد می گويد«: نزد اخاب رفتند و گفتند
 » .آيا او هنوز زنده است؟ او برادر من است«: اخاب پرسيد

بله، برادر تو   «:  رباريان بنهدد اين را نشانه خوبی دانستند و بی درنگ حرف خودش را تکرار کردند و گفتند                  د٣٣
 » .بنهدد

هنگامی که بنهدد رسيد اخاب از او دعوت کرد که سوار ارابٔه او                    »  .او را نزد من بياوريد       «:  اخاب فرمان داد   
تو می توانی در دمشق مرکز      .  تو گرفت به تو بازمی گردانم     تمام شهرهايی را که پدرم از پدر         «:  بنهدد گفت ٣٤.  شود



 اول پادشاهان
 

 » .تجاری برپا کنی، همان طور که پدرم در سامره کرد
 . پس از اينکه پيمان بستند بنهدد را رها کرد» .تحت اين شرايط تو را آزاد می کنم«: اخاب پاسخ داد

 محکوم شدن اخاب توسط يک نبی 
پس به او    ٣٦.  اّما آن مرد چنين نکرد      »  مرا بزن «:  بيا به دوست خود گفت      به فرمان خداوند مردی از گروه ان         ٣٥
و چون  »  .چون تو از فرمان خداوند سرپيچی کردی پس از اينکه مرا ترک کنی، شيری تو را خواهد کشت                    «:  گفت

 . او را ترک کرد شيری آمد و او را کشت
نبی صورت خود   ٣٨.   را زد و زخمی  نمود      پس آن مرد او   »  مرا بزن «:  نبی مرد ديگری را يافت و به او گفت          ٣٧

هنگامی که ٣٩.  را با پارچه ای پوشاند تا ناشناس باشد و در کنار جاده رفت و منتظر عبور پادشاه اسرائيل ايستاد                              
بندٔه تو در ميدان جنگ بود که سربازی، اسيری را نزد من آورد             «:  پادشاه از آنجا می گذشت او را صدا کرد و گفت          

٤٠.  اين مرد باش اگر فرار آند تو بايد به جای او آشته شوی و يا سه هزار سّکٔه نقره جريمه بدهی                     مواظب  :  و گفت 

 » .اّما من به کارهای ديگر مشغول شدم و آن مرد گريخت
 » .تو مقّصر هستی و بايد تاوان آن را بپردازی«: پادشاه پاسخ داد

نبی به پادشاه   ٤٢.  ل او را شناخت که يکی از انبياست        آنگاه نبی پارچه از صورت خود کنار زد و پادشاه اسرائي            ٤١
چون مردی را که من به مرگ محکوم کرده ام، گذاشتی تا از دست تو رها                    ':  خداوند چنين می فرمايد  «:  چنين گفت 

 » '.شود در نتيجه جان تو به جای جان او و جان مردم تو به جای مردم او خواهد بود
 . انٔه خود در سامره بازگشتپادشاه اندوهناک و پريشان به خ٤٣

٢١  
 تاکستان نابوت 

روزی ٢.  در نزديکی کاخ اخاب پادشاه در يزرعيل، تاکستانی بود که به نابوت از اهالی يزرعيل تعّلق داشت                          ١
تاکستان خود را به من بده تا در آن سبزيکاری کنم، زيرا آن نزديک خانٔه من است و به                            «:  اخاب به نابوت گفت    

 » .ن، بهتری به تو خواهم داد يا اگر بخواهی بهای عادالنٔه آن را پرداخت می کنمعوض آن تاکستا
 » .حاشا، خداوند روا نمی دارد که ارث نياکانم را به تو بدهم«: ولی نابوت به اخاب پاسخ داد٣
ر دراز  اخاب از جوابی که نابوت به او داد، اندوهگين و خشمناک به کاخ خود رفت و در بستر خود رو به ديوا                        ٤

چرا اين قدر ناراحت هستی و خوراک                «:  همسرش ايزابل نزد او رفت و گفت                  ٥.  کشيد و خوراک نخورد         
 » نمی خوری؟

من به او پيشنهاد کردم که تاکستانش را بخرم يا            .  به خاطر حرفی که نابوت به من گفته است        «:  اخاب به او گفت   ٦
 » .گفت من تاآستانم را به تو نمی دهماگر ترجيح می دهد، تاکستان ديگری به او بدهم، ولی او 

من تاکستان  .  مگر تو پادشاه اسرائيل نيستی؟ برخيز و غذا بخور و خوشحال باش                «:  ايزابل همسرش پاسخ داد    ٧
 » .نابوت يزرعيلی را به تو خواهم داد

که نابوت  پس ايزابل نامه ای از طرف اخاب نوشت و با ُمهر وی ُمهر کرد و برای بزرگان و درباريان شهری                        ٨
اعالم يک روز روزه نماييد، مردم را جمع کنيد و              «:  ايزابل در نامه چنين نوشت      ٩.  در آن زندگی می کرد فرستاد      

دو نفر از ولگردها را وادار کنيد تا او را مّتهم کنند و بگويند که او به خدا و                        ١٠.  نابوت را در باالی مجلس بنشانيد      
 » .ارج ببريد و سنگسار کنيد تا بميردآنگاه او را به خ. پادشاه کفر گفته است

اعالم کردند که همٔه مردم روزه بگيرند و يک  جا           ١٢.  مسئوالن و بزرگان شهر طبق دستور ايزابل عمل کردند          ١١
سپس دو نفر ولگرد آمدند و در برابر او نشستند و او را در                ١٣.  سپس نابوت را در باالی مجلس نشاندند       .  جمع شوند 

پس او را به خارج از شهر بردند و              »  .نابوت به خدا و پادشاه کفر گفته است           «:  ردند و گفتند   برابر مردم مّتهم ک     
 » .نابوت سنگسار شده و مرده است«: آنگاه برای ايزابل پيام فرستادند و گفتند١٤. سنگسارش کردند تا جان داد

 تاکستان نابوت را که او         برخيز و «:  چون ايزابل شنيد که نابوت سنگسار شده و مرده است، به اخاب گفت                     ١٥
 . اخاب بی درنگ روانٔه تاکستان شد تا آن را تصّرف کند١٦» .نخواست به تو بفروشد تصّرف کن چون او مرده است

برخيز و به ديدن اخاب پادشاه اسرائيل که در سامره است برو،              «١٨:  کالم خداوند بر ايليای ِتشبی آمد و فرمود        ١٧
تو هم آدم می کشی و هم مال او        ':  به او بگو خداوند چنين می گويد     ١٩.  ن را تصّرف کند   او در تاکستان نابوت است تا آ      

در جايی که سگها خون نابوت را ليسيدند، سگها خون تو              ':  و به او بگو خداوند چنين می گويد        '  را غصب می کنی؟  
 » '.را نيز خواهند ليسيد



 اول پادشاهان
 

 » ای دشمن من، آيا مرا يافتی؟«: اخاب به ايليا گفت٢٠
پس خداوند به   ٢١.  بلی، زيرا تو خود را فروخته ای تا آنچه را در چشم خداوند پليد است بجا آوری                   «:   پاسخ داد  او

من تو را به بال دچار می کنم و تو را نابود می کنم و تمام مردان خاندان تو را در اسرائيل چه                               ':  تو چنين می گويد   
ند خاندان يربعام پسر نباط و مانند بعشا، پسر اخيا خواهم                    خاندان تو را مان     ٢٢.  آزاد و چه بنده محو خواهم کرد           

سگها ':  خداوند دربارٔه ايزابل فرمود     ٢٣'  .ساخت، زيرا تو خشم مرا برافروخته ای و اسرائيل را به گناه کشانده ای                   
ند هرکس از خاندان اخاب در شهر بميرد سگها او را خواه     ٢٤.  جسد ايزابل را در درون شهر يزرعيل خواهند خورد        

 » '.خورد و اگر در بيابان بميرد طعمٔه الشخوران خواهد شد
در واقع هيچ آسی نبود آه مانند اخاب خود را فروخته باشد تا آنچه را در چشم خداوند پليد بود، به جا  آورد                              (٢٥

 اسرائيل  او با پرستش ُبتها به شيؤه آموری ها که خداوند از برابر قوم                 ٢٦.  زيرا توسط زنش ايزابل تحريک می شد        
 .) بيرون رانده بود به شرم آورترين گناهان دست زد

هنگامی که اخاب اين سخنان را شنيد، جامٔه خود پاره کرد و پالس بر تن کرد و روزه گرفت و بر پالس                                       ٢٧
 . می خوابيد و اندوهگين و افسرده راه می رفت

چگونه در برابر من فروتن شده است؟ چون او         آيا اخاب را ديدی که      «٢٩:  کالم خداوند بر ايليا تشبی آمد و گفت       ٢٨
خود را در برابر من فروتن کرده است مادامی  که زنده است اين بال را به سرش نمی آورم، اّما در زمان پسرش بر                         

 » .خاندان او بال خواهم فرستاد

٢٢  
 اخطار ميکای نبی به اخاب 

 ) ٢٧-٢:١٨دوم تواريخ (
اّما در سال سوم يهوشافاط، پادشاه يهودا نزد اخاب، پادشاه               ٢.   جنگ نبود   مّدت سه سال بين سوريه و اسرائيل         ١

 . اسرائيل آمد
آيا می دانيد که راموت جلعاد از آن ماست و ما ساکت نشسته ايم و آن را                   «:  پادشاه اسرائيل به افسران خود گفت      ٣

مراه من به راموت جلعاد         آيا برای جنگ ه      «:  پس به يهوشافاط گفت      ٤»  از دست پادشاه سوريه پس نمی گيريم؟          
 » خواهی آمد؟

 » .من، چون تو و مردم من، چون مردم تو و سواران من چون سواران تو هستند«: يهوشافاط پاسخ داد
 » .اّما بهتر است ابتدا از خداوند راهنمايی بخواهيم«٥
موت جلعاد حمله کنيم يا      آيا به را  «:  پس پادشاه اسرائيل حدود چهارصد نفر نبی را گرد آورد و از ايشان پرسيد                ٦
 » نه؟

 » .حمله کنيد، خداوند شما را پيروز خواهد کرد«: ايشان پاسخ دادند
 » آيا نبی ديگری نيست که به وسيلٔه او نظر خداوند را بدانيم؟«: اّما يهوشافاط پرسيد٧
يرا او هرگز در مورد من      اّما من از او بيزار هستم، ز      .  يک نفر ديگر به نام ميکايا، پسر ِيمله        «:  اخاب پاسخ داد  ٨

 » .پيشگويی خوبی نکرده است و هميشه بد می گويد
 » .نبايد چنين بگويی«: يهوشافاط پاسخ داد

 » .برو و بی درنگ ميکايا، پسر يمله را نزد من بياور«: پس پادشاه اسرائيل به يکی از مأموران دربار خود گفت٩
اه يهودا در خرمنگاه در خارج دروازٔه شهر سامره بر تختهای              در اين زمان، پادشاه اسرائيل و يهوشافاط پادش         ١٠

ِصَدَقيا، پسر َکَنعَنه   ١١.  خود نشسته و ردای شاهی برتن کرده بودند و تمام انبيا در حضور ايشان پيشگويی می کردند                 
 خواهيد  خداوند چنين می فرمايد، با اين شاخها سوری ها را عقب           «:  که شاخهای آهنينی برای خود ساخته بود گفت          

. به راموت جلعاد برويد و پيروز شويد«:   همٔه انبيا نيز چنين پيشگويی می کردند و می گفتند       ١٢»  .راند و نابود می کنيد   
 » .خداوند آن را به دست پادشاه خواهد داد

 تو هم   همٔه انبيا پيروزی پادشاه را پيشگويی کرده اند، بهتر است که           «:  آن مأمور نزد ميکايا رفت و به او گفت          ١٣
 » .چنين کنی

 » .به خداوند زنده سوگند که هرچه خداوند بفرمايد آن را خواهم گفت«: اّما ميکايا پاسخ داد١٤
ميکايا، آيا برای جنگ به راموت جلعاد بروم يا           «:  هنگامی که  ميکايا نزد اخاب پادشاه آمد، پادشاه از او پرسيد           ١٥
 » نه؟

 » . کند که پيروز شویبرو خداوند به تو کمک می«: او جواب داد



 اول پادشاهان
 

چند بار اين را به تو          .  هنگامی که به نام خداوند با من سخن می گويی حقيقت را بگو                   «:  اّما اخاب پاسخ داد     ١٦
 » بگويم؟
من قوم اسرائيل را ديدم که مانند گوسفندان بدون شبان در تّپه ها پراکنده شده اند و خداوند                         «:  ميکايا پاسخ داد   ١٧
 » .بگذاريد هريک به سالمتی به خانٔه خود بازگردند. ری ندارنداين مردم رهب: فرمود
آيا به تو نگفتم که او دربارٔه من به نيکی پيشگويی نخواهد کرد بلکه به                       «:  پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت      ١٨
 » .بدی
م فرشتگان در   من خداوند را ديدم که بر تخت خود نشسته بود و تما            :  پس سخنان خداوند را بشنو    «:  ميکايا گفت ١٩

چه کسی اخاب را فريب خواهد داد تا او به راموت جلعاد رود و کشته                        ':  خداوند پرسيد ٢٠.  کنار او ايستاده بودند     
سرانجام روحی جلو آمد و در برابر خداوند ايستاد و           ٢١.  بعضی از فرشتگان گفتند چنين و ديگری گفت چنان         '  شود؟
من بيرون می روم و روح دروغ در        ':  روح پاسخ داد  '  چگونه؟':   پرسيد خداوند٢٢'  .من او را فريب خواهم داد      ':  گفت

 » '.تو موّفق خواهی شد. برو و او را بفريب': خداوند فرمود' .دهان همٔه انبيای او خواهم گذاشت
اين است آن چيزی آه واقع شده، خداوند روح دروغ را در دهان انبيای تو گذاشته                 «:  پس ميكايا ادامه داده گفت    ٢٣
 » . به تو دروغ بگويند ولی او تو را به بال دچار خواهد ساختتا

روح خداوند چگونه مرا ترک کرد تا با تو سخن          «:  سپس صدقيا، پسر کنعنه به صورت ميکايا سيلی زد و گفت          ٢٤
 » بگويد؟
 » .روزی که داخل پستو بروی و پنهان شوی خواهی ديد«: ميکايا پاسخ داد٢٥
به ايشان  ٢٧.  کايا را بازداشت کنيد و نزد فرماندار شهر و يوآش، پسر پادشاه ببرند                   مي«:  پادشاه اسرائيل گفت   ٢٦

 » .بگوييد او را در زندان بيندازند و فقط به او آب و نان بدهند تا من به سالمت بازگردم
 سخن  همه بشنويد و سخنان مرا به ياد داشته باشيد، اگر تو بسالمت بازگردی، خداوند توسط من                 «:  ميکايا گفت ٢٨

 » .نگفته است

 شکست و مرگ اخاب 
 ) ٣٤-٢٨:١٨دوم تواريخ (

من به صورت     «:  اخاب به يهوشافاط گفت      ٣٠.  پس اخاب و يهوشافاط، پادشاه يهودا به راموت جلعاد رفتند                   ٢٩
 . و پادشاه اسرائيل با لباس مبدل وارد نبرد شد» !ناشناس وارد نبرد می شوم ولی تو لباس شاهانه بپوش

٣٢.  وريه به سی و دو افسر اّرابه های خود فرمان داد تا به هيچ کس به جز پادشاه اسرائيل حمله نکنند                       پادشاه س ٣١

هنگامی  افسران اّرابه ها، يهوشافاط را ديدند گمان کردند که پادشاه اسرائيل است و خواستند که به او حمله کنند، اّما                      
نستند که او پادشاه اسرائيل نيست، از دنبال کردن او دست                     هنگامی که افسران اّرابه ها دا      ٣٣.  يهوشافاط فرياد زد    

: او به اّرابه ران خود گفت. سربازی سوری پيکانی اّتفاقی پرتاپ کرد و به درز زره اخاب پادشاه خورد         ٣٤.  برداشتند
 » .من زخمی شده ام، بازگرد و مرا از ميدان جنگ خارج کن«

در اّرابه اش در برابر سوری ها برپا نگاهداشته بودند، در غروب   در آن روز جنگ شّدت گرفت و پادشاه را که           ٣٥
 نزديکی غروب آفتاب، به سربازان دستور داده شد که به شهر و                ٣٦.  مرد و خون زخمش در کف اّرابه جاری بود           

 . سرزمين خود بازگردند
آنها ارابٔه او را در     ٣٨.  دند پس پادشاه در گذشت و به سامره برده شد و ايشان پادشاه را در سامره به خاک سپر                    ٣٧

برکٔه سامره شستند و سگها خون او را ليسيدند و روسپيان خود را در آن شستند، همان گونه که کالم خداوند گفته                              
 . بود

 همٔه کارهای اخاب و آنچه کرد و کاخی که با عاج ساخت و همٔه شهرهايی که ساخت در کتاب تاريخ پادشاهان                      ٣٩
 . پس اخاب در گذشت و به اجداد خود پيوست، پس از او پسرش اخزيا پادشاه شد٤٠. تاسرائيل نوشته شده اس

 يهوشافاط، پادشاه يهودا 
 ) ١:٢١-٣١:٢٠دوم تواريخ (

يهوشافاط سی و پنج     ٤٢.  يهوشافاط، پسر آسا در سال چهارم پادشاهی اخاب، پادشاه اسرائيل، پادشاه يهودا شد                  ٤١
نام مادرش َعُزوَبه، دختر شلحی      .   بيست و پنج سال در اورشليم پادشاهی کرد          ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت         

او در همٔه راههای پدرش، آسا گام برداشت و به بيراهه نرفت و آنچه را که در نظر خداوند درست بود،                               ٤٣.  بود
می کردند و ُبخور      اّما پرستشگاههای باالی تّپه ها را نابود نکرد و مردم هنوز در آنها قربانی                                  .  انجام می داد  
 . يهوشافاط همچنين با پادشاه اسرائيل صلح کرد٤٤. می سوزاندند
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همٔه کارهای ديگر يهوشافاط و دالوری او و چگونگی جنگها همه در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته                           ٤٥
 . ی کرداو ساير لواطيان و روسپيانی را که از زمان پدرش آسا باقی مانده بودند پاکساز٤٦. شده است

 . َادوم پادشاهی نداشت و توسط فرمانداری که پادشاه يهودا معّين می کرد اداره می شد٤٧
يهوشافاط ناوگان تجاری ساخت تا برای آوردن طال از اوفير بروند؛ ولی هرگز نرفتند زيرا کشتی ها در                                   ٤٨

خادمان من با خادمان تو در          بگذار  «:  آنگاه اخزيا، پسر اخاب به يهوشافاط گفت           ٤٩.  عصبون جابر شکسته شدند     
 . اّما يهوشافاط نپذيرفت» .کشتی ها بروند

 . يهوشافاط درگذشت و در گورستان سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش يهورام جانشين او شد٥٠

 اخزيا، پادشاه اسرائيل 
ه تخت نشست و دو سال سلطنت       اخزيا، پسر اخاب در سال هفدهم سلطنت يهوشافاط، پادشاه يهودا، در سامره ب             ٥١
او آنچه را در نظر خداوند پليد بود بجا آورد و در راه پدرش و در راه مادرش و در راه يربعام پسر نباط که        ٥٢.  کرد

او بت بعل را پرستش و خدمت کرد و مانند پدرش خشم خداوند خدای                      ٥٣.  اسرائيل را به گناه کشاند گام برداشت         
 . اسرائيل را برانگيخت
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  کتاب دوم پادشاهان
  معّرفی کتاب

 : مت می باشداين کتاب دارای دو قس. کتاب دوم پادشاهان، ادامٔه تاريخ دو پادشاهی اسرائيل است
تاريخ دو پادشاهی از اواسط قرن نهم قبل از ميالد تا سقوط سامره در سال هفتصد و بيست و دو قبل از                                       -١
 . ميالد
تاريخ سلطنت يهودا، از زمان سقوط پادشاهی اسرائيل تا تسخير و ويرانی اورشليم به دست نبوکدنصر پادشاه                    -٢

 . الدبابل در سال پانصد و هشتاد و شش قبل از مي
اين کتاب با به حکومت رسيدن جدليا، تحت نظر بابلی ها، و همچنين آزاد کردن يهوياکين از زندان به پايان                                   

 . می رسد
انهدام .  اين وقايع به خاطر عدم اطاعت و بی وفايی در ايمان، توسط پادشاهان و قوم بنی اسرائيل اّتفاق می افتد                             

نبی ای که در    .  هودا، نکتٔه عطف مهمی در تاريخ بنی اسرائيل می باشد           اورشليم و اسارت عّدٔه زيادی از مردمان ي           
 . کتاب دوم پادشاهان جانشين ايليا می شود، اليشع می باشد

  تقسيم بندی کتاب
  ٤١:١٧-١:١تقسيم شدن پادشاهی 

  ١٥:٨ -١:١ اليشع نبی -الف
  ٤:١٧-١٦:٨ پادشاهان يهودا و اسرائيل -ب
  ٤١-٥:١٧ سقوط سامره -ج
  ٣٠:٢٥ -١:١٨شاهی يهودا پاد
  ٢٦:٢١ -١:١٨ از حزقيا تا يوشيا -الف
  ٣٠:٢٣-١:٢٢ حکمرانی يوشيا -ب
  ٢٠:٢٤ -٣١:٢٣ آخرين پادشاهان يهودا -ج
  ٣٠-١:٢٥ سقوط اورشليم -د

١  
  سرزنش اخزيا توسط ايليا

 . پس از مرگ اخاب، قوم موآب عليه اسرائيل شورش کرد١
پس چند نفر را نزد بعل زبوب، خدای عقرون             .   کاخ خود افتاده و زخمی شده بود            اخزيا از ايوان طبقٔه باالی       ٢

 شهری در فلسطين فرستاد و گفت برويد و از او بپرسيد که آيا من از اين مرض شفا می يابم يا نه؟ 
و که چرا   برخيز و به مالقات قاصدان پادشاه سامره برو و به آنها بگ               «:  اّما فرشتٔه خداوند به ايليای تشبی گفت        ٣

پس ٤آيا فکر می کنيد که در اسرائيل خدايی وجود ندارد؟                  .  نزد بعل زبوب می روند و از او راهنمايی می خواهند             
 » '.تو بستری را که به آن رفته ای ترک نخواهی کرد و حتمًا خواهی مرد': اکنون خداوند می فرمايد

 » چرا بازگشتيد؟«: شتند و پادشاه از آنها پرسيدقاصدان نزد پادشاه بازگ٥. پس ايليا رفت و به آنها خبر داد
برگرديد و به پادشاه خود که شما را           :  در بين راه مردی را مالقات کرديم و او به ما گفت                 «:  آنها جواب دادند   ٦

آيا در اسرائيل خدايی نيست که تو از بعل زبوب، خدای عقرون                         ':  فرستاده است بگوييد که خداوند می فرمايد            
 » '.خواهی؟ پس از بستر بيماری برنمی خيزی و حتمًا می ميریراهنمايی می 

 » او چگونه شخصی بود؟«: پادشاه پرسيد٧
او ايليای  «:  پادشاه گفت »  .او ردايی پوستين پوشيده بود و کمربندی چرمی به  کمر داشت                 «:  آنها جواب دادند   ٨

 » .تشبی است
او به راه افتاد و ايليا را ديد که بر تّپه ای                .   ايليا فرستاد   آنگاه پادشاه سرداری را با پنجاه نفر از سپاهيانش نزد              ٩

 » .ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که نزد او بروی«: نشسته است و به او گفت
اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود آيد و تو را با پنجاه نفر                                 «:  ايليا در جواب سردار گفت        ١٠

 . ن آتشی از آسمان فرود آمد و آن سردار و سپاهيانش را هالک کردناگها» .همراهانت نابود کند
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ای مرد خدا، پادشاه امر      «:  او رفت و به ايليا گفت      .  پادشاه بار ديگر سرداری را با پنجاه نفر پيش ايليا فرستاد             ١١
 » .کرده است که فورًا نزد او بروی

» . آيد و تو را با پنجاه نفر سپاهيانت از بين ببرد             اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود           «:  ايليا گفت ١٢
 . ناگهان آتشی از جانب خداوند پايين آمد و او را با همراهانش نابود کرد

سردار رفت و در برابر ايليا زانو زد و با زاری                 .  پادشاه بار سوم سرداری را با پنجاه نفر نزد ايليا فرستاد                ١٣
آن دو سرداری که با سپاهيان خود پيشتر        ١٤.  م که به من و همراهانم رحم کنی        ای مرد خدا، از تو تمّنا می کن      «:  گفت

 » .از من به حضور تو آمدند، با آتش آسمانی هالک شدند، اّما بر ما رحم داشته باش
١٦  پس ايليا برخاست و با او نزد پادشاه رفت        »  .همراه او برو و نترس    «:  آنگاه فرشتٔه خداوند آمد و به ايليا گفت       ١٥

خداوند می فرمايد که تو قاصدانت را پيش بعل زبوب، خدای عقرون فرستادی و فکر کردی که                           «:  ه او گفت   و ب 
 » .خدايی در اسرائيل وجود ندارد، بنابراين از بستر بيماری زنده برنمی خيزی و حتمًا می ميری

  مرگ اخزيا
يهورام پادشاه اسرائيل شد، زيرا اخزيا          پس او مطابق کالم خدا، که توسط ايليا گفته شده بود، مرد و برادرش                  ١٧

 . شروع سلطنت او در سال دوم سلطنت يهورام، پسر يهوشافاط، پادشاه يهودا بود. پسری نداشت
 . بقّئه وقايع دوران سلطنت اخزيا و کارهای او، در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده  است١٨

٢  
  ايليا به آسمان برده می شود

 رسيده بود که خداوند می خواست ايليا را با گردبادی به آسمان ببرد، ايليا و اليشع در راه بازگشت از                       زمانی فرا ١
 » .تو اينجا بمان، زيرا خداوند به من امر فرموده است که به بيت ئيل بروم«: ايليا به اليشع گفت٢. جلجال بودند

پس آنها رهسپار    »  .د، که تو را ترک نخواهم کرد          به حيات خداوند و به زندگی تو سوگن           «:  اّما اليشع پاسخ داد     
 . بيت ئيل شدند

آيا می دانی، امروز خداوند سرورت      «:  گروهی از انبيا که در آنجا زندگی می کردند نزد اليشع رفتند و پرسيدند                ٣
 » را از تو خواهد گرفت؟

 » .بله می دانم، ساکت باشيد«: اليشع پاسخ داد
 » .جا بمان، زيرا خداوند به من امر فرموده است که به اريحا برومتو اين«: ايليا به اليشع گفت٤

پس آنها رهسپار اريحا » .به حيات خداوند و به زندگی تو سوگند که تو را ترک نخواهم کرد             «:  اّما اليشع پاسخ داد   
 . شدند
مروز خداوند سرورت را    آيا می دانی ا  «:  گروهی از انبيا که در آنجا زندگی می کردند نزد اليشع رفتند و پرسيدند            ٥

 » از تو خواهد گرفت؟
 » .بله می دانم، ساکت باشيد«: اليشع پاسخ داد

 » .تو اينجا بمان زيرا خداوند مرا امر فرموده که به رود اردن بروم«: ايليا به اليشع گفت٦
ی ايشان روانه   پس هردو »  .به حيات خداوند و به زندگی تو سوگند که تو را ترک نخواهم کرد               «:  اليشع پاسخ داد  

ايليا و اليشع در کنار رود اردن ايستادند و پنجاه نبی در             .  پنجاه نفر از انبيا به دنبال ايشان تا رود اردن آمدند           ٧.  شدند
ايليا ردای خويش را گرفت و آن را پيچيد و آب را زد، آب شکافته شد و آنها از                         ٨.  فاصلٔه کوتاهی از آنها ايستادند     
به من بگو قبل از اينکه من برداشته شوم، چه                «:  آنجا ايليا به اليشع گفت       ٩.  د رفتند روی خشکی به آن سوی رو        

 » کاری می خواهی برای تو انجام دهم؟
 » .لطفًا دو برابر روح خود را به من بده«: اليشع پاسخ داد

را ببينی   تو درخواست دشواری کرده ای، با اين وجود اگر هنگامی که من برداشته می شوم، م                          «:  ايليا گفت  ١٠
 » .درخواست تو عملی خواهد شد و اگر مرا نبينی چنين نخواهد شد

همچنان که به راه رفتن و گفت وگو ادامه می دادند، ارابٔه آتشين و اسبهای آتشين، ايشان را از هم جدا کردند و                           ١١
ی پدرم، ای مدافع نيرومند      ای پدرم، ا  «:  اليشع اين را بديد و فرياد برآورد        ١٢.  ايليا در گردبادی به آسمان برده شد         

 . و پس از آن ايليا را ديگر هرگز نديد» !اسرائيل، تو رفتی
آنگاه ردای ايليا را که افتاده بود، برداشت و به کنار رود               ١٣.  اليشع از اندوه ردای خود را دريد و به دو نيم کرد              

سپس دوباره آب را    »  داوند خدای ايليا؟  کجاست خ «:  و با ردای ايليا آب را زد و گفت        ١٤  اردن بازگشت و آنجا ايستاد    
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روح ايليا «: پنجاه نفر نبی اهل اريحا که او را تماشا می کردند، گفتند١٥. زد و آب کنار رفت و به آن  سوی رود رفت
درميان خدمتکاران ما پنجاه     «:  و به او گفتند    ١٦.  و به مالقات او رفتند و به او تعظيم کردند            »  .بر اليشع ساکن است    

شايد روح خداوند او را بر کوهی يا در دّره ای            .  رومند است، لطفًا اجازه بدهيد بروند و سرور شما را بيابند             مرد ني 
 » .گذاشته باشد

 » .نه، آنها را نفرستيد«: او پاسخ داد
آنها پنجاه مرد را فرستادند و سه روز به جستجوی           »  .بفرستيد«:  اّما آن قدر اصرار کردند تا مجبور شد و گفت         ١٧

مگر «:  آنگاه ايشان نزد اليشع که در اريحا منتظر بود، بازگشتند او به ايشان گفت                ١٨.  و پرداختند ولی او را نيافتند      ا
 » به شما نگفتم که نرويد؟

  معجزٔه اليشع
همان طور که می بينيد اين شهر در جای خوبی قرار دارد، اّما آب آن بد و زمين آن                  «:  مردم شهر به اليشع گفتند    ١٩
 » .صل استبی حا
آنگاه اليشع به چشمٔه آب       ٢١.  پس برايش آوردند   »  .در کاسه ای نو، نمک بريزيد و نزد من بياوريد             «:  او گفت ٢٠

پس از اين، مرگ و        .  من اين آب را گوارا ساختم         ':  خداوند می فرمايد «:  رفت و نمک را در آب ريخت و گفت               
 . يشع تا به امروز گوارا شده استپس آب آنجا طبق گفته ال٢٢» '.بی حاصلی از آن پديد نيايد

ای کچل برو گمشو، ای     «:  در راه، پسران خردسال او را مسخره کردند و گفتند          .  اليشع از آنجا به بيت ئيل رفت     ٢٣
 » !کچل برو گمشو

آنگاه دو خرس ماده از جنگل بيرون         .  اليشع به عقب برگشت و آنها را ديد و همه را به نام خداوند لعنت کرد                     ٢٤
 .  چهل و دو نفر از آنها را دريدندآمدند و
 . اليشع از آنجا به کوه کرمل رفت و سپس به سامره برگشت٢٥

٣  
  جنگ بين اسرائيل و موآب

يورام، پسر اخاب، در هجدهمين سال سلطنت يهوشافاط، پادشاه يهودا، سلطنت خود را بر اسرائيل در سامره                          ١
 در نظر خداوند پليد بود، بجا آورد، اّما نه به بدی پدر و مادرش                او آنچه را  ٢.  آغاز کرد و دوازده سال حکومت کرد      

اّما او نيز مانند يربعام پادشاه، پسر نباط، مردم اسرائيل را به            ٣.  زيرا او بت بعل را که پدرش ساخته بود، نابود کرد          
 . گناه کشيد و از کار خود دست برنداشت

ل صد هزار بّره و پشم صد هزار قوچ، به اسرائيل خراج                  ِميشا، پادشاه موآب گوسفند پرورش می داد و هرسا           ٤
پس يورام پادشاه از سامره     ٦.  اّما هنگامی که اخاب درگذشت، پادشاه موآب عليه پادشاه اسرائيل شورش کرد          ٥.  می داد

من او برای يهوشافاط، پادشاه يهودا پيام فرستاد که پادشاه موآب عليه               ٧.  خارج شد و تمام لشکر خود را بسيج کرد          
 آيا در نبرد عليه او به من کمک خواهی کرد؟ . شورش کرده است

از کدام  ٨.  بله، چنين خواهم کرد، من و همٔه مردان و اسبهای من در اختيار شما هستيم                        «:  يهوشافاط پاسخ داد   
 » جهت بايد حمله کنيم؟

 » .ما از راه طوالنی صحرای َادوم خواهيم رفت«: يورام پاسخ داد
رائيل، َادوم و يهودا حرکت کردند و بعد از هفت روز، آب تمام شد و هيچ آبی برای آنان و                               پس پادشاهان اس   ٩

افسوس که خداوند اين سه پادشاه را خوانده که آنها را به            «:  آنگاه پادشاه اسرائيل گفت   ١٠.  حيواناتشان باقی نمانده بود   
 » .دست موآب بسپارد

 »  به واسطٔه او از خداوند راهنمايی بخواهيم؟آيا نبی ای هست که«: يهوشافاط پادشاه پرسيد١١
 » .اليشع، پسر شافات که شاگرد ايليا بود اينجاست«: يکی از افسران پادشاه اسرائيل پاسخ داد

 . پس هرسه پادشاه نزد اليشع رفتند» .او يک نبی واقعی است«: يهوشافاط گفت١٢
 » .نزد انبيای پدر و مادر خود برويد .من با شما کاری ندارم«: اليشع به پادشاه اسرائيل گفت١٣

 » .خير، زيرا خداوند ما، سه پادشاه را به اينجا آورد تا به دست موآبيان تسليم کند«: اّما پادشاه اسرائيل جواب داد
به خداوند زندٔه متعال که خدمتگزار او هستم سوگند، که اگر به خاطر احترام به يهوشافاط                       «:  اليشع پاسخ داد   ١٤

 » .اکنون نوازنده ای نزد من بياوريد١٥. هودا نبود، حّتی به تو نگاه هم نمی کردمپادشاه ي
خداوند چنين می گويد در همٔه      «:  و او گفت  ١٦.  هنگامی که نوازنده چنگ می نواخت قدرت خداوند بر او فرود آمد            
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ن وادی پر از آب می شود و        با وجودی که شما نه باران و نه بادی خواهيد ديد، اي             ١٧.  واديهای خشک، گودالی بَکنيد   
اين کار آسانی   «:  اليشع ادامه داد و گفت    ١٨»  .شما و چهارپايان شما به اندازٔه کافی آب برای آشاميدن خواهيد داشت              
شما همٔه شهرهای زيبا و مستحکم آنها را        ١٩.  برای خداوند است، او همچنين شما را بر موآب پيروز خواهد گردانيد            

 درختان ميؤه آنها را خواهيد بريد و چشمه های آب آنها را خشک خواهيد کرد و همٔه                              تسخير خواهيد کرد، همهٔ     
 » .کشتزارهای حاصلخيز آنها را با سنگ خواهيد پوشاند و نابود خواهيد کرد

 . صبح روز بعد، در هنگام قربانی عادی صبحگاهی، آب از طرف َادوم جاری شد و زمين را پوشاند٢٠
نيدند که پادشاهان به جنگ ايشان آمده اند، همٔه کسانی را  که می توانستند اسلحه به دست                      هنگامی که موآبيان ش   ٢١

هنگامی که بامداد روز بعد برخاستند، خورشيد بر         ٢٢.  بگيرند، از پير تا جوان، جمع کرده و در مرز مستقر گشتند                
اين خون است، حتمًا    «:  ايشان گفتند ٢٣.  روی آب می درخشيد و به نظر موآبيان، آب مانند خون قرمز به نظر می آمد               

 » .پادشاهان با يکديگر جنگيده اند و يکديگر را کشته اند، برويم و اردوی آنها را تاراج کنيم
اّما هنگامی که به اردوگاه رسيدند، اسرائيلی ها به ايشان حمله کردند و آنها را وادار به عقب نشينی کردند و                               ٢٤

همچنين هنگام عبور از       .  و شهرهای ايشان را نابود ساختند          ٢٥ا دنبال کردند       موآبيان را کشتند و سپس ايشان ر            
آنها چشمه ها  .  زمين های حاصلخيز هر اسرائيلی سنگی در آن پرتاب می کرد تا تمام آن زمينها از سنگ پوشيده شد                    

ن اندازان آن را محاصره تنها شهر پايتخت، قيرحارست باقی مانده بود و فالخ   .  را بستند و درختان ميوه دار را بريدند      
 . کردند و به آن حمله نمودند

هنگامی که پادشاه موآب فهميد که شکست خواهد خورد، هفتصد مرد شمشيرزن را با خود برد و کوشيد از خط                    ٢٦
آنگاه او پسر نخست خود را که بايد جانشين او می شد،                 ٢٧.  دشمن بگذرد و نزد پادشاه سوريه برود، اّما نتوانست             

اسرائيلی ها ترسيدند و از شهر عقب نشينی کردند و به سرزمين خود                  .  در روی ديوار شهر قربانی کرد          گرفت و 
 . بازگشتند

٤  
  کمک اليشع به بيوه زنی بينوا

ای سرورم همان طور که می دانيد شوهرم درگذشته         «:  همسر يکی از اعضای گروه انبيا نزد اليشع آمد و گفت              ١
 » .ا حاال طلبکار آمده تا دو فرزند مرا به غالمی ببرداو مردی خداترس بود، اّم. است
 » چه کاری می توانم برايت انجام دهم؟ به من بگو در خانه چه داری؟«: اليشع به او گفت٢

 » .خدمتکار تو به جز يک کوزٔه روغن زيتون چيز ديگری در خانه ندارد«: او پاسخ داد
آنگاه تو  ٤.  يگانت تا آنجا که می توانی کوزه های خالی قرض بگير         برو بيرون و از همٔه همسا     «:  اليشع به او گفت   ٣

و پسرانت داخل خانه شويد و در را ببنديد و شروع کنيد در کوزه ها روغن ريختن و هر کدام را که پر شد، کنار                                 
 » .بگذاريد

ا می آوردند و   پسرانش کوزه ها ر  .  پس آن زن از نزد او به خانه اش رفت و در را به روی خود و پسرانش بست                    ٥
او پاسخ  »  .کوزٔه ديگری بياور  «:  هنگامی که کوزه ها پر شدند، او به پسرش گفت       ٦.  او روغن را داخل آنها می ريخت     

برو، روغن  «:  او نزد اليشع نبی بازگشت و او به زن گفت            ٧.  آنگاه روغن باز ايستاد    »  .ديگر کوزه ای نيست  «:  داد
 » .و پسرانت می توانيد با باقيماندٔه آن زندگی کنيدرا بفروش و قرض هايت را پرداخت کن و تو 

  اليشع و زن ثروتمند شونمی
او با اصرار او را به غذا خوردن دعوت            .  در آنجا زن ثروتمندی زندگی می کرد       .  روزی اليشع به شونيم رفت     ٨
ن هستم اين مرد     من مطمئ «:  او به شوهرش گفت    ٩.  بعد از آن هرگاه به شونيم می رفت در آنجا غذا می خورد              .  کرد

بيا در روی بام اتاق کوچکی بسازيم و در آن تخت و ميز و                         ١٠.  که هميشه به اينجا می آيد، مرد مقّدس خداست             
 » .صندلی و چراغی بگذاريم، تا او هرگاه به اينجا می آيد بتواند در آنجا بماند

: به خدمتکار خود، جيَحزی گفت        او١٢.  روزی اليشع به شونيم بازگشت و به اتاق خود رفت تا استراحت کند                  ١١
از او بپرس در عوض زحماتی که           «:  اليشع به جيحزی گفت     ١٣،  هنگامی که زن آمد   »  .برو آن زن را صدا کن        «

 » برای ما متحّمل شده، چه کار می توانم برای او بکنم؟ آيا پيامی برای پادشاه يا فرماندٔه ارتش دارد؟
 » .ی می کنم و نيازی ندارممن در ميان اقوام خود زندگ«: زن پاسخ داد

او پسری ندارد و       «:  او پاسخ داد    »  پس برای او چه کاری می توانم انجام دهم؟              «:  اليشع از جيحزی پرسيد      ١٤
 » .شوهرش مرد پيری است
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سال آينده  «:  اليشع به او گفت   ١٦.  زن آمد و در ميان درگاه ايستاد      »  .به آن زن بگو اينجا بيايد     «:  اليشع دستور داد  ١٥
 » .ين وقت، پسری در آغوش خواهی داشتدر هم

 » .سرور من، ای مرد خدا، به کنيز خود دروغ نگوييد! نه«: زن پاسخ داد
 . اّما همان طور که اليشع گفته بود، آن زن حامله شد و در بهار سال بعد پسری به دنيا آورد١٧
 » !آه، سرم، سرم«: درش گفتو به پ١٩ هنگامی که کودک بزرگ شد، روزی به نزد پدرش نزد دروگران رفت١٨

کودک تا  .  خدمتکار او را برداشت و نزد مادرش برد           ٢٠»  .او را نزد مادرش ببر      «:  پدر به خدمتکار خود گفت      
در را بست و     .  مادر پسرش را باال برد و در بستر اليشع خواباند              ٢١.  ظهر روی پای مادرش نشست و آنگاه ُمرد           

خدمتکاری با االغ به اينجا بفرست تا من به سرعت نزد                  «:  ه او گفت   آنگاه شوهرش را خواند و ب        ٢٢.  پايين رفت 
 » .اليشع نبی بروم و بازگردم

 » .چرا امروز بايد نزد او بروی؟ نه ماه نو است و نه سبت«: شوهرش پرسيد٢٣
نی تند تا آنجا که می توا«: آنگاه زن االغ را پاالن کرد و به خدمتکار گفت٢٤» .جای نگرانی نيست«: زن پاسخ داد 

 . پس زن روانه شد و در کوه کرمل، به مرد خدا رسيد٢٥» .برو و تا وقتی که من نگفته ام آهسته نرو
عجله کن و   ٢٦.  نگاه کن زن شونمی می آيد    «:  هنگامی که مرد خدا ديد که او می آيد به خدمتکار خود جيحزی گفت             

 » .به استقبالش برو و ببين آيا حال خودش، شوهرش و فرزندش خوب است
جيحزی .  اّما وقتی به سر کوه نزد اليشع رسيد، به پاهايش چسبيد           ٢٧»  .همه چيز خوب است  «:  زن به جيحزی گفت   

او را رها کن، مگر نمی بينی او عميقًا ناراحت است؟ و خداوند در                 «:  آمد تا او را از پاهايش دور کند، اليشع گفت            
 » .مورد آن چيزی به من نگفته است

 » يا من از شما فرزندی خواستم؟ آيا از شما خواهش نکردم که مرا فريب ندهيد؟آ«: آنگاه زن گفت٢٨
اگر کسی را ديدی، سالم نکن و اگر به تو سالم            .  عجله کن، عصای مرا بردار و برو      «:  اليشع به جيحزی گفت   ٢٩

 » .عصای مرا روی صورت پسر بگذار. کردند، جواب نده
پس »  .و به جان تو سوگند که من بدون تو اينجا را ترک نمی کنم                       به خداوند زنده   «:  آنگاه مادر کودک گفت     ٣٠

اّما .  جيحزی جلوتر از ايشان رفت و عصا را روی صورت کودک گذاشت               ٣١.  اليشع برخاست و به دنبال او رفت        
 » .کودک بيدار نشد«: پس بازگشت و به اليشع گفت. هيچ صدا و عالمتی از حيات نبود

او در را بست و به درگاه        ٣٣.  شد، ديد که کودک مرده روی تخت او خوابيده است             هنگامی که اليشع وارد خانه   ٣٢
بعد برخاست در بستر به روی طفل دراز کشيد و دهان، چشمان و دستهای خود را بر دهان،                         ٣٤.  خداوند دعا کرد  

از بستر    سپس٣٥.  چشمان و دستهای طفل گذاشت و درحالی که روی او خميده، دراز کشيده بود، بدن او گرم شد                          
آنگاه کودک هفت بار     .  بعد دوباره آمد و به روی کودک خم شد             .  پايين آمد و در اتاق يک بار باال و پايين قدم زد                

پس او را   »  .اين زن شونمی را بخوان     «:  اليشع جيحزی را خواند و گفت       ٣٦.  عطسه زد و چشمان خود را باز کرد          
آن زن آمد و به پاهای او افتاد و در روی زمين               ٣٧»  .بردار  پسرت را «:  خواند و هنگامی که نزد او آمد اليشع گفت         

 . سپس پسرش را برداشت و بيرون رفت. تعظيم کرد

  دو معجزٔه ديگر اليشع
درحالی که به گروهی از انبيا تعليم می داد، او به خدمتکار                .  هنگامی که اليشع به جلجال بازگشت، قحطی بود          ٣٨

يکی از آنها برای آوردن سبزی به صحرا رفت و            ٣٩»  . ايشان آش بپز   ديگ بزرگ را بار کن و برای       «:  خود گفت 
بوتٔه وحشی کدو يافت و دامن خود را از کدو پر کرد و آمد و آنها را بدون آن که بداند چيست، ُخرد کرد و در ديگ                            

» می است اين س «:  برای مردان آش کشيدند که بخورند ولی به محض اينکه آن را چشيدند به اليشع گفتند                  ٤٠.  ريخت
برای مردان بکشيد تا      «:  و او آن را در ديگ ريخت و گفت              »  .آرد بياوريد «:  اليشع گفت ٤١.  و نتوانستند بخورند   

 . و چيز مضری در ديگ نبود» .بخورند
روزی مردی از بعل َشليشه آمد و برای اليشع بيست قرص نان جو از محصول َنوبر و خوشه های تازه در يک                     ٤٢

آيا فکر می کنی که اين     «:  اّما خادمش گفت  ٤٣»  .اينها را به مردم بده که بخورند      «:   خادمش گفت  اليشع به .  کيسه آورد 
 » چند قرص نان برای يکصد نفر کافی است؟

آنها را به مردم بده که بخورند، زيرا خداوند می فرمايد که همه سير می شوند و چيزی هم باقی                      «:  اليشع باز گفت  
 . لوی آنها گذاشت و همان طور که خداوند فرموده بود، خوردند و چيزی هم باقی ماندپس خادم نان را ج٤٤» .می ماند

٥  
  شفای نعمان
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زيرا توسط او خداوند به        .  پادشاه سوريه، برای نعمان فرماندٔه ارتش خود، ارزش و احترام فراوان قايل بود                      ١
 . از بيماری جذام رنج می برد با وجودی که او رزمنده ای مقتدر بود، ولی. سوريه پيروزی بخشيده بود

در اين هنگام سپاه سوريه در يکی از حمالت خود، دختر جوانی از سرزمين اسرائيل را اسير کرده برد و او                             ٢
اگر سرورم نزد نبی ای که در سامره است می بود، او               «:  او به بانوی خود گفت      ٣.  همسر نعمان را خدمت می کرد      

پس نعمان آنچه را که از دختر اسرائيلی شنيده بود، به پادشاه سوريه                     ٤»  .می توانست وی را از جذامش شفا دهد          
 » .برو و من نامه ای همراه تو به پادشاه اسرائيل خواهم فرستاد«: پادشاه گفت٥. گفت

او نامه را نزد پادشاه اسرائيل       ٦.  او رفت و با خود سی هزار تّکٔه نقره، شش هزار تّکٔه طال و ده دست لباس برد                     
به وسيلٔه اين نامه من خدمتگذار خود نعمان را به تو معّرفی می کنم تا او را از مرض                      «:  متن نامه چنين بود   ،  آورد

 » .جذام شفا دهی
مگر من خدا هستم که مرگ يا            «:  هنگامی که پادشاه اسرائيل نامه را خواند، جامه خود را پاره کرد و گفت                       ٧

 » . که نعمان را از جذام شفا دهم؟ ببينيد چگونه بهانه جويی می کندزندگی ببخشم که اين مرد برای من پيام می فرستد
: اّما هنگامی که اليشع مرد خدا شنيد که پادشاه اسرائيل جامٔه خود را پاره کرده است، پيامی برای پادشاه فرستاد                      ٨

 » .چرا جامه خود را پاره  کرده ای؟ بگذار نزد من بيايد تا بداند در اسرائيل نبی ای هست«
: اليشع خادم خود را فرستاد و به او گفت           ١٠.  پس نعمان با اسب و اّرابه اش رفت و در جلوی خانٔه اليشع ايستاد                 ٩

اّما نعمان با خشم آنجا را ترک کرد و         ١١»  .برو خود را هفت بار در رود اردون بشوی تا از مرض خود شفا بيابی               «
 خواهد ايستاد و نام خداوند خدای خود را خواهد خواند             من فکر کردم او حداقل نزد من بيرون خواهد آمد و            «:  گفت

آيا رودهای ابانه و َفرَفر دمشق، از         ١٢.  و دستش را روی زخم من تکان خواهد داد و جذام من شفا پيدا خواهد کرد                    
او بازگشت و با خشم        »  همٔه رودهای اسرائيل بهتر نيستند؟ آيا نمی توانستم در آنها شست وشو کنم و پاک گردم؟                       

 . فتر
اگر نبی از شما می خواست کار دشواری را انجام دهيد، آيا بجا                         «:  اّما خدمتکارانش نزد او آمده و گفتند             ١٣

پس نعمان به رود اردن رفت و        ١٤»  نمی آورديد؟ حاال چرا همان طور که او گفته خود را نمی شوييد تا شفا پيدا کنيد؟                
آنگاه او با   ١٥.  فت و بدنش مانند يک کودک سالم و پاک گرديد          هفت بار در آن فرو رفت و طبق کالم مرد خدا شفا يا             

اکنون می دانم که در تمام جهان خدايی به         «:  همٔه همراهانش نزد مرد خدا بازگشت و در حضور وی ايستاد و گفت               
 » .خواهشمندم اين هدايا را از خدمتکار خود بپذيريد. جز خدای اسرائيل نيست

 » .زنده ای که او را خدمت می کنم، سوگند که هديه ای از تو نخواهم پذيرفت به خداوند«: اّما اليشع گفت١٦
حاال که هدايای مرا نمی پذيری،        «:  پس نعمان گفت   ١٧  نعمان اصرار کرد که او آن را بپذيرد، اّما او نپذيرفت                  

ختنی به هيچ خدايی    اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اينجا به کشورم ببرم، زيرا پس از اين قربانی و هدايايی سو                     
اميدوارم که خدا هنگامی که همراه پادشاه به پرستشگاه رمون، خدای سوريه                  ١٨.  به جز خداوند تقديم نخواهم کرد        

می روم، مرا ببخشد زيرا پادشاه به بازوی من تکيه می کند و هنگامی که آنجا سجده می کنم خداوند مرا به اين خاطر                       
 » .ببخشد
 » . بروبه سالمت«: اليشع گفت١٩

  طمع جيحزی
سرورم بدون اينکه هدايا    «:  جيحزی، خدمتکار اليشع با خود انديشيد     ٢٠  هنگامی که نعمان فاصله کمی دور شده بود      

٢١»  .به خدای زنده سوگند که دنبال او خواهم دويد و چيزی از او خواهم گرفت                  !  را بپذيرد، اجازه داد نعمان برود      

امی که نعمان ديد که کسی به دنبال او می دود از ارابٔه خود پايين پريد و به                      هنگ.  پس جيحزی به  دنبال نعمان رفت       
 » آيا اّتفاق بدی افتاده است؟«: استقبالش آمد و گفت

نه، اّما سرورم مرا فرستاد تا به شما بگويم که دو نفر از گروه انبيای منطقٔه کوهستانی                         «:  جيحزی پاسخ داد   ٢٢
 » .که شما به آنها سه هزار تّکٔه نقره و دو دست لباس بدهيد افرايم رسيده اند و او می خواهد

و اصرار کرد و آنها را در دو کيسه گذاشت و با              »  .خواهش می کنم شش هزار تّکٔه نقره بگيريد       «:  نعمان گفت ٢٣
 ای که  هنگامی که آنها به تّپه   ٢٤.  دو دست لباس به دو نفر از خدمتکارانش داد و آنها را جلوتر از جيحزی روانه کرد                  

اليشع در آن زندگی می کرد رسيدند، جيحزی دو کيسٔه نقره به داخل خانه برد و سپس خدمتکاران نعمان را                                          
 » کجا بودی؟«: او به درون خانه رفت و اليشع از وی پرسيد٢٥. بازگرداند

 » .سرورم هيچ کجا«: او پاسخ داد
استقبال تو آمد روح من آنجا نبود؟ اکنون زمانی نيست               آيا هنگامی که آن مرد از اّرابه اش به        «:  اّما اليشع گفت  ٢٦

پس اکنون بيماری نعمان بر تو       ٢٧!  که پول و لباس، باغهای زيتون و تاکستانها، گوسفند و گّله و خدمتکار پذيرفت                  
 » .خواهد آمد و تو و فرزندانت برای هميشه به آن دچار خواهيد بود
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 . وستش مانند برف سفيد بودهنگامی که جيحزی رفت، به بيماری دچار شده پ

٦  
  پيدا شدن سر تبر

٢.  جايی که ما زير نظر تو در آن زندگی می کنيم برای ما کوچک است              «:  روزی گروهی از انبيا به اليشع گفتند      ١

 » .اجازه بدهيد ما به رود اردن برويم و الوار جمع کنيم و خانه ای برای خود در آنجا بسازيم تا در آن زندگی کنيم
 » .بسيار خوب«: ع پاسخ داداليش

پس اليشع با   ٤»  .خواهم آمد «:  و او پاسخ داد   »  خواهش می کنم همراه خدمتکارانت بيا    «:  آنگاه يکی از ايشان گفت    ٣
اّما زمانی که يک نفر از ايشان           ٥.  هنگامی که آنها به رود اردن آمدند، مشغول بريدن درختان شدند                .  ايشان رفت 

 » .ای سرورم، من اين تبر را امانت گرفته بودم«: او فرياد کرد و گفت.  در آب افتاددرختی را می بريد تيغٔه تبرش
 » کجا افتاد؟«: اليشع پرسيد٦

: اليشع گفت٧. هنگامی که جايش را به او نشان داد، اليشع چوبی بريد و در آنجا انداخت و تيغٔه تبر به روی آب آمد   
 . را برداشت پس او دستش را دراز کرد و آن» .آن را بردار«

  شکست ارتش سوريه
اّما اليشع  ٩.  پادشاه سوريه با اسرائيل در جنگ بود، با افسران خود مشورت کرد و محل اردوگاه را برگزيد                            ٨

١٠»  .مواظب باشيد و از اين محل عبور نکنيد زيرا ارتش سوريه در آنجاست             «برای پادشاه اسرائيل پيام فرستاد که       

 . اين رويداد چند بار تکرار شد.  آنجا بودند هشدار داد و آنها مراقب بودندپادشاه اسرائيل به افرادی که
: او افسران خود را فرا خواند و از ايشان پرسيد            .  به خاطر اين موضوع فکر پادشاه سوريه بسيار آشفته گشت           ١١

 » چه کسی در ميان شما طرفدار پادشاه اسرائيل است؟«
اين اليشع، نبی اسرائيل است که آنچه را شما حّتی در اتاق             .  س ای پادشاه  هيچ ک«:  آنگاه يکی از افسران او گفت     ١٢

 » .خواب خود می گوييد، به پادشاه اسرائيل می گويد
 » .برويد و ببينيد که او کجاست تا من بفرستم او را دستگير کنند«: او گفت١٣

آنها در شب آمدند    .   بزرگی به آنجا فرستاد    پس او سواران و اّرابه ها و سپاه      ١٤.  به او گفتند که اليشع در دوتان است       
 . و شهر را محاصره کردند

صبحگاه، هنگامی که خادم اليشع برخاست و بيرون رفت و ديد، سپاهی با اسبان و اّرابه ها شهر را محاصره                          ١٥
 » ای سرورم، چه بايد کرد؟«: کرده اند به اليشع گفت

ای «:  آنگاه او دعا کرد و گفت         ١٧»  . هستند بيشتر از آنهاست       نترس، تعداد کسانی که با ما       «:  اليشع پاسخ داد   ١٦
خداوند دعای او را پاسخ داد و خدمتکار اليشع نگاه کرد و ديد کوهها پر از                »  .خداوندا، چشمان او را باز کن تا ببيند       

 . اسبها و اّرابه های آتشين در اطراف اليشع هستند
خداوند پاسخ دعای او     »  .ای خداوند اين مردان را کور کن        «:  هنگامی که سوريها حمله کردند، اليشع دعا کرد        ١٨

راه اين نيست و اين شهری نيست که دنبال آن می گرديد، مرا               «:  اليشع به ايشان گفت    ١٩.  را داد و آنها را کور کرد        
 . او ايشان را به سامره برد» .دنبال کنيد و شما را نزد مردی که در جستجويش هستيد خواهم برد

خداوند »  .خداوندا، چشمان ايشان را باز کن تا ببينند        «:  رود به سامره اليشع بی درنگ دعا کرد و گفت         پس از و  ٢٠
 . ايشان را بينا ساخت و ديدند که در سامره هستند

 » ای پدر، آنها را بکشم؟ آنها را بکشم؟«: هنگامی که پادشاه اسرائيل ايشان را ديد از اليشع پرسيد٢١
آيا کسانی را که با شمشير و کمان اسير می کنی، می کشی؟ به آنها               .   آنها را نخواهی کشت    تو«:  اليشع پاسخ داد  ٢٢

پس او جشن بزرگی برای ايشان برگزار کرد         ٢٣»  .آب و نان بدهيد تا بخورند و بنوشند و نزد سرور خود بازگردند              
ارتش سوريه پس از آن     .  شتندو هنگامی که خوردند و نوشيدند ايشان را روانه ساخت و ايشان نزد سرور خود بازگ                 

 . به خاک اسرائيل حمله نکرد

  محاصره سامره
پس از مّدتی بنهدد، پادشاه سوريه، تمام ارتش خود را گرد آورد و به سامره يورش برد و آنجا را محاصره                               ٢٤
 فضلٔه  در اثر محاصره قحطی در شهر به حّدی بود که کّلٔه االغ، هشتاد تّکٔه نقره و ظرف کوچکی از                                  ٢٥.  کرد

 . کبوتر، به پنج تّکٔه نقره به فروش می رسيد
مرا کمک کنيد ای سرور، ای         «:  هنگامی که پادشاه اسرائيل روی ديوار شهر قدم می زد، زنی فرياد برآورد                 ٢٦
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 » .پادشاه
 اگر خداوند تو را کمک نکند، من چگونه می توانم تو را ياری کنم؟ از کدام خرمنگاه و چرخشت                 «:  او پاسخ داد  ٢٧

 » مشکل تو چيست؟٢٨چيزی به تو بدهم؟ 
پس ما  ٢٩'  .پسرت را بده تا امروز او را بخوريم و فردا پسر مرا می خوريم                ':  اين زن به من گفت     «:  او پاسخ داد  

روز بعد من به او گفتم پسرت را بده تا او را بخوريم، ولی او پسر خود را پنهان کرده                          .  پسرم را ُپختيم و خورديم     
 » .است
ادشاه سخن زن را شنيد جامٔه خود را پاره کرد و مردمی که نزديک ديوار بودند، ديدند که پادشاه در                              چون پ ٣٠

خداوند مرا بکشد، اگر تا پايان روز سر اليشع را از تنش جدا                 «:  پادشاه گفت ٣١.  زير لباس خود پالس به تن داشت        
 .  نزد او فرستاداليشع با بزرگان در خانه خود نشسته بود که پادشاه قاصدی٣٢» .نکنم

می بينيد که اين قاتل کسی را فرستاده تا سر از تن من جدا               «:  اّما قبل از اينکه قاصد برسد اليشع به بزرگان گفت           
٣٣»  .پادشاه خودش پشت سر او خواهد آمد         .  کند؟ هنگامی که قاصد آمد در را ببنديد و اجازه ندهيد که داخل شود                   

اين بال از طرف خداوند است، چرا بايد بيشتر برای              «:  نزد او آمد و گفت        هنگامی که هنوز سخن می گفت، پادشاه      
 » خداوند صبر کنم؟

٧  
فردا در همين زمان در دروازه های سامره پنج           :  کالم خداوند را بشنو، خداوند چنين می گويد        «:  اليشع پاسخ داد  ١

 » .خريد کيلو از بهترين گندم يا ده کيلو جو را به قيمت يک تّکٔه نقره می توان
مگر خود خدا از آسمان دريچه ای بگشايد تا اين           «:  افسری که پادشاه بر دست او تکيه می کرد به مرد خدا گفت              ٢

 » .وقايع روی دهند
 » .تو با چشمان خود خواهی ديد، اّما از آن نخواهی خورد«: اليشع گفت

  فرار ارتش سوريه
چه اينجا  ٤چرا اينجا بنشينيم تا بميريم؟        «:   يکديگر گفتند   چهار مرد جذامی در خارج دروازٔه سامره بودند و به             ٣

اگر ما را   .  پس بياييد به اردوی سوريان برويم     .  بمانيم يا داخل شهر بشويم، در هر صورت از گرسنگی خواهيم مرد           
 پس در شامگاه برخاستند تا به اردوی            ٥»  .زنده نگه دارند، زنده خواهيم ماند و اگر ما را بکشند، خواهيم مرد                        

زيرا خداوند موجب شده بود تا      ٦.  سوريان بروند، اّما هنگامی که در کنار اردوی سوريان رسيدند کسی در آنجا نبود              
پادشاه اسرائيل،   «:  ارتش سوريه صدای اّرابه ها و اسبها و ارتش بزرگی را بشنوند، پس آنها به يکديگر گفتند                              

بنابراين شامگاهان از ترس جان خود،       ٧»  .ا با ما بجنگند    پادشاهان ِحّتيان و مصريان را بضد ما اجير کرده است ت             
 . همٔه آنان گريختند و چادرها و اسبها و االغها و اردوی خود را همان طور که بود، رها کردند

هنگامی که جذاميان کنار اردو رسيدند وارد چادری شدند و خوردند و نوشيدند و از آنجا طال و نقره و لباس                                ٨
 . و آنها را پنهان کردند و بازگشتند و به چادر ديگری داخل شدند و از آن نيز بردند و پنهان کردند برداشتند و رفتند

اگر تا فردا صبر کنيم     .  امروز روز خبر خوش است    .  کاری که ما می کنيم درست نيست     «:  آنگاه به يکديگر گفتند   ٩
پس آنها رفتند و به       ١٠»  .ادشاه خبر دهيم   پس بياييد تا برويم و به افسران پ            .  و خاموش باشيم مجازات خواهيم شد        

اسبها و االغهای آنها بسته       .  ما به اردوی سوريان رفتيم و کسی در آنجا ديده نمی شد                 «:  دروازه بانهای شهر گفتند   
 » .بودند و چادرهايشان دست نخورده بود

ر شب برخاست و به افسران خود پادشاه د ١٢.  آنگاه دروازه بانها خبر را جار زدند و کاخ پادشاه را باخبر نمودند           ١١
پس آنها در دشت پنهان . من به شما می گويم که سوری ها چه نقشه ای دارند، آنها می دانند که ما گرسنه هستيم   «:  گفت

 » .شده اند و به اين فکر هستند، که ما از شهر خارج شويم و آنها ما را اسير کنند و وارد شهر شوند
. هر صورت مردم شهر محکوم به مرگ هستند، مانند آنانی که تا حاال مرده اند                   در«:  يکی از افسران او گفت     ١٣

ايشان مردانی  ١٤»  .اجازه بدهيد مردانی با پنج راس اسبی که باقيمانده اند بفرستيم تا بدانيم که چه رخ داده است                              
١٥.  تش سوريه چه آمده است      برگزيدند و پادشاه آنها را با دستورالعمل در دو اّرابه فرستاد تا ببينند که بر سر ار                         

پس .  مردان تا رود اردن رفتند و در جاده لباس و وسايلی را که سوری ها در هنگام فرار بجا گذاشته بودند، ديدند                           
مردم سامره با عجله بيرون آمدند و به اردوی سوری ها هجوم آوردند              ١٦.  ايشان بازگشتند و به پادشاه گزارش دادند       

ان طور که خداوند فرموده بود، پنج کيلو از بهترين گندم يا ده کيلو از بهترين جو را به                        و آن را تاراج کردند و هم        
 . قيمت يک تّکٔه نقره فروختند

پادشاه آن افسری را که بردست او تکيه می کرد، بر دروازه گماشت و او زير پای مردم لگدمال شد و ُمرد،                               ١٧
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اليشع به پادشاه گفته بود روز بعد       ١٨.  فته بود، پيش گويی کرده بود    همان طور که اليشع زمانی که پادشاه به ديدن او ر          
اّما آن  ١٩.  پنج کيلو از بهترين گندم يا ده کيلو از بهترين جو در سامره به قيمت يک تّکٔه نقره به فروش خواهد رفت                        

تو «:   اليشع گفته بود   ».مگر خود خدا از آسمان دريچه ای بگشايد تا اين وقايع روی دهند              «:  افسر به اليشع گفته بود     
پس برای او چنين رخ داد و مردم او را لگدکوب              ٢٠»  .آن را با چشمان خود خواهی ديد، اّما از آن نخواهی خورد               

 . کردند و او در دروازٔه شهر ُمرد

٨  
  بازگشت زن شونمی

زمين ديگری برو،   برخيز و با خانواده ات به سر       «:  اليشع به زن شونمی که پسرش را زنده کرده بود گفته بود                ١
پس آن زن برخاست و مطابق ٢» .زيرا خداوند اين سرزمين را برای مّدت هفت سال به خشکسالی دچار خواهد کرد            

 . کالم مرد خدا عمل کرد و با خانوادٔه خود به سرزمين فلسطين رفت و هفت سال در آنجا ماند
 درخواست کند که زمين و خانه اش به او باز              در پايان هفت سال او به اسرائيل بازگشت و نزد پادشاه رفت تا                  ٣

از کارهای بزرگی که    «:  در اين هنگام پادشاه با جيحزی، خدمتکار مرد خدا گفت وگو می کرد و می گفت             ٤.  داده شود 
زمانی که جيحزی به پادشاه می گفت چگونه اليشع مرده را زنده کرده بود، زنی که پسرش                  ٥»  .اليشع انجام داده بگو   

ای پادشاه اين همان زنی است که اليشع پسرش را             «:  جيحزی گفت .  ود، برای دادخواهی نزد پادشاه آمد      زنده شده ب  
در پاسخ سؤال پادشاه او داستان جيحزی را تأييد کرد و پادشاه مأموری را برای او گماشت و به او                            ٦»  .زنده کرد 

 » .دارايی و همٔه محصول هفت سال زمينش را به او بازگردانيد«: گفت

 ليشع و بنهدد پادشاه سوريه ا
پادشاه به  ٨.  هنگامی که اليشع به دمشق رفت، بنهدد، پادشاه سوريه بيمار بود و به او خبر دادند که اليشع آنجاست                   ٧

هديه ای با خود به نزد مرد خدا ببر و از طريق او از خداوند بپرس که آيا من بهبود خواهم يافت يا                           «:  حزائيل گفت 
هنگامی که حزائيل او را مالقات      .  تر از بهترين محصوالت دمشق بار کرد و نزد اليشع رفت            حزائيل چهل ش  ٩»  نه؟

 » بنده ات بنهدد، پادشاه سوريه مرا فرستاده تا از شما بپرسم که آيا بيماری او بهبود خواهد يافت يا نه؟«: کرد گفت
ا برو و به او بگو که بهبود خواهد              خداوند بر من آشکار کرده است که او خواهد مرد، امّ                «:  اليشع پاسخ داد   ١٠
: حزائيل پرسيد ١٢.  آنگاه اليشع با نگاهی ترسناک به او خيره شد تا او شرمگين شد و مرد خدا گريست                         ١١»  .يافت

 » ای سرورم، چرا گريه می کنی؟«
ای ايشان را   تو قلعه ه .  زيرا می دانم چه کارهای هولناکی عليه مردم اسرائيل انجام خواهی داد              «:  اليشع پاسخ داد  

به آتش خواهی کشيد، مردان جوان را با شمشير خواهی کشت و کودکان را تکه تکه خواهی کرد و شکم زنان آبستن           
 » .را خواهی دريد

 » من کسی نيستم، چگونه می توانم چنان قدرتی داشته باشم؟«: حزائيل گفت١٣
 » .واهی شدخداوند به من نشان داد که تو پادشاه سوريه خ«: اليشع پاسخ داد

 » اليشع به تو چه گفت؟«: پس حزائيل به نزد سرور خود برگشت، بنهدد پرسيد١٤
فردای آن روز لحاف را در آب فرو برد و روی صورت             ١٥»  .اليشع گفت يقينًا بهبود خواهی يافت     «:  او پاسخ داد  

 . بنهدد پهن کرد تا ُمرد و حزائيل پادشاه سوريه شد

  يهورام، پادشاه يهودا
 ) ٢٠-١:٢١تواريخ  دوم(

يهورام در سن   ١٧.  در سال پنجم پادشاهی يورام، پسر اخاب بر اسرائيل، يهورام پسر يهوشافاط پادشاه يهودا شد               ١٦
دختر اخاب، همسر او بود و يهورام در        ١٨.  سی و دو سالگی پادشاه شد و مّدت هشت سال در اورشليم حکومت کرد              

ند آنچه خاندان اخاب بجا آورده بودند و آنچه را از نظر خداوند پليد بود،                 راه پادشاهان اسرائيل گام برمی داشت، مان      
اّما خداوند به خاطر خدمتگزارش داوود، يهودا را نابود نکرد، زيرا خداوند قول داده بود که نسل او                    ١٩.  انجام می داد 

 . تا به ابد حکومت خواهند کرد
پس يهورام با تمام    ٢١.  کرد و برای خود پادشاهی برگزيد       در زمان يهورام، َادوم عليه حکومت اسرائيل شورش        ٢٠

شبانگاه او و فرماندهان اّرابه هايش،      .  اّرابه هايش به صعير رفتند، در آنجا ارتش َادوميان ايشان را محاصره کردند               
بعد   َادوم از آن به      ٢٢.  توانستند که محاصره را بشکنند و بگريزند و سربازانش در خانه های خود پراکنده شدند                          



 دوم پادشاهان
 

 . در اين زمان شهر لبنه نيز شورش کرد. استقالل خود را از يهودا حفظ کرده است
يورام ٢٤.  بقّئه وقايع دوران سلطنت يهورام و کارهای او در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا ثبت شده  است                                     ٢٣

 . دشاه شددرگذشت و در گورستان سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش اخزيا به جای او پا

  اخزيا، پادشاه يهودا
 ) ٦-١:٢٢دوم تواريخ (

او در سن بيست و دو        ٢٦.  در دوازدهمين سال پادشاهی يورام پسر اخاب، اخزيا پسر يهورام پادشاه يهودا شد                  ٢٥
نام مادرش َعَتليا، دختر ُعمری پادشاه اسرائيل        .  سالگی به سلطنت رسيد و مّدت يک سال در اورشليم پادشاهی کرد             

او نيز در راه خاندان اخاب گام برداشت و کارهايی کرد، که از نظر خداوند پليد بود همان گونه که خاندان                           ٢٧.  بود
 . اخاب عمل کرده بودند، زيرا او داماد خاندان اخاب بود

اخزيای پادشاه به يورام پادشاه اسرائيل پيوست و برای جنگ با حزائيل، پادشاه سوريه به راموت در جلعاد                            ٢٨
او به شهر يزرعيل بازگشت تا زخمهايش بهبود يابند و اخزيا به                 ٢٩.  کر کشيد و يورام در نبرد زخمی شده بود            لش

 . عيادتش رفت

٩  
  مسح کردن ييهو، به پادشاهی اسرائيل

آماده شو که به راموت جلعاد بروی، اين        «:  در اين هنگام اليشع نبی، يکی از انبيای جوان را خواند و به او گفت              ١
چون به آنجا رسيدی ييهو پسر يهوشافاط، پسر نمشی را پيدا کن، او را به اتاق                  ٢.  ٔه روغن زيتون را با خود ببر      کوز

تو را به   ':  آنگاه کوزٔه روغن را روی سرش بريز و به او بگو خداوند می فرمايد                 ٣.  خلوتی دور از همراهانش ببر      
 » .جا را ترک کنسپس با سرعت هرچه تمام آن' .پادشاهی اسرائيل مسح می کنم

: او گفت .  هنگامی که به آنجا رسيد افسران ارتش گرد هم نشسته بودند              ٥.  پس نبی جوان به راموت جلعاد رفت         ٤
 » .ای فرمانده، من برای شما پيامی دارم«

 » برای کدام يک از ما؟«: ييهو گفت
 نبی جوان روغن را بر سرش        پس او برخاست و به داخل خانه رفت و         ٦»  .برای شما، ای فرمانده   «:  او پاسخ داد  
تو ٧.  من تو را به پادشاهی قوم خدا در اسرائيل مسح می کنم            ':  خداوند خدای اسرائيل چنين می گويد    «:  ريخت و گفت  

بايد خاندان سرور خود، اخاب را نابود کنی تا من انتقام خون انبيای خدمتگزار خود و خون همٔه خدمتگزاران خدا                        
خاندان ٩.   خانوادٔه اخاب هالک می شوند و مرد، زن، برده و آزادشان را نابود می کنم                       تمام٨.  را از ايزابل بگيرم     

سگها ايزابل را در      ١٠.  اخاب را به سرنوشت خانوادٔه يربعام پسر نباط و خاندان بعشا پسر اخيا گرفتار می سازم                        
 . و گريختآنگاه نبی جوان در را باز کرد » '.زمين يزرعيل خواهند خورد و او دفن نخواهد شد

آيا همه چيز خوب است؟ آن مرد ديوانه از          «:  هنگامی که ييهو نزد افسران همراه خود بازگشت از وی پرسيدند           ١١
 » تو چه می خواست؟
 » .شما می دانيد او چه می خواست«: ييهو پاسخ داد

 » .به ما بگو او چه گفت. نه، ما نمی دانيم«: ايشان پاسخ دادند١٢
 » .د مرا به پادشاهی اسرائيل مسح کرده استخداون«: او به من گفت

ييهو پادشاه  «:  آنها با عجله ردای خود را در آوردند و روی پّله ها پهن کردند و شيپور نواختند و با فرياد گفتند                       ١٣
 » .است

  کشته شدن يورام
 حزائيل، پادشاه    يورام و همٔه مردم اسرائيل با         .  پس ييهو پسر يهوشافاط، نؤه نمشی عليه يورام دسيسه چيد                 ١٤

اّما يورام پادشاه به يزرعيل بازگشت تا زخمهايی که سوری ها در جنگ            ١٥.  سوريه در يزرعيل در حال جنگ بودند      
اگر با من هستيد، نگذاريد کسی       «:  پس ييهو به افسرانش گفت     .  با حزائيل پادشاه سوريه به او زده بودند، بهبود يابد           

پس او بر ارابٔه خود سوار شد و به سوی يزرعيل رفت، يورام                ١٦»  .سانداز شهر خارج شود و به يزرعيل خبر بر          
 . هنوز بهبود نيافته بود و اخزيا پادشاه يهودا، به آنجا برای ديدن يورام آمده بود

پس با  .  ديدبانی که بر ُبرجی ديده بانی در يزرعيل ايستاده بود، ييهو و مردانش را ديد که نزديک می شوند                              ١٧
 » .من سوارانی را می بينم که می آيند«: صدای بلند گفت
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 » .سواری را بفرست تا بپرسد که دوست هستند يا دشمن«: يورام پاسخ داد
 » پادشاه می خواهد بداند که آيا شما مانند دوست آمده ايد؟«: سوار بيرون رفت و به ييهو گفت١٨

 » .به تو مربوط نيست، به دنبال من بيا«: ييهو پاسخ داد
قاصد ديگری فرستاده شد و از        ١٩.  از روی ُبرج گزارش داد که قاصد به آن گروه رسيد ولی بازنگشت                   ديده بان

 » .به تو مربوط نيست، دنبال من بيا«: دوباره ييهو پاسخ داد. ييهو همان سؤال را پرسيد
اندٔه گروه اّرابه اش   فرم«:  و اضافه کرد  »  قاصد نزد آنها رسيد اّما بازنمی گردد      «ديده بان دوباره گزارش داد که       ٢٠

 » .را مانند ييهو، ديوانه وار می راند
سپس او و اخزيا پادشاه يهودا هريک بر اّرابه های خود سوار            »  .ارابٔه مرا آماده کنيد   «:  يورام پادشاه دستور داد   ٢١

م او را ديد،      هنگامی که يورا ٢٢.  ايشان در کشتزار نابوِت يزرعيلی به ييهو رسيدند             .  شدند و به ديدار ييهو رفتند         
 » ای ييهو آيا از در صلح آمده ای؟«: پرسيد

تا هنگامی که جادوگری و بت پرستی مادرت ايزابل ادامه داشته باشد، چگونه می توان در صلح                       «:  او پاسخ داد   
 » بود؟
ا با  ييهو کمان خود ر    ٢٤.  و ارابٔه خود را برگرداند و گريخت         »  !خيانت اخزيا «:  يورام با فرياد به اخزيا گفت       ٢٣

يورام در  .  تمام نيرو کشيد و تيری پرتاب کرد که از پشت در ميان کتف های يورام فرو رفت و قلب او را شکافت                          
. او را بردار و در کشتزار نابوت يزرعيلی بينداز         «:  ييهو به دستيار خود بدَقر گفت      ٢٥.  ارابٔه خود افتاد و جان سپرد      

من '٢٦:  خاب پدر او سواره می آمديم خداوند عليه او چنين گفت               بياد بياور هنگامی که ما دوش به دوش در عقب ا               
' .ديروز ريخته شدن خون نابوت و پسرانش را ديدم و قول می دهم تو را در اينجا در همين کشتزار مجازات کنم                              

 » .پس اکنون جسد او را بردار و مطابق کالم خداوند در آن زمين بينداز

  کشته شدن اخزيا، پادشاه يهودا
: ييهو او را دنبال کرد و فرياد زد         .  گامی که اخزيا، پادشاه يهودا چنين ديد، به سوی شهر بيت هگان گريخت              هن٢٧

او به شهر مجدو    .  و ايشان او را در اّرابه اش بر بلندهای جور در نزديکی شهر َيَبلعام زخمی کردند                »  او را بکشيد  «
ش به اورشليم بردند و او را در گور خودش در شهر داوود          افرادش او را در اّرابه ا    ٢٨.  گريخت و در آنجا جان سپرد     
 . با نياکانش به خاک سپردند

 . اخزيا در يازدهمين سال سلطنت يورام، پسر اخاب، پادشاهی خود را بر يهودا آغاز کرد٢٩

  کشته شدن ملکه ايزابل
ش کرد و از پنجره بيرون را        هنگامی که ييهو به يزرعيل آمد، ايزابل باخبر شد و چشمها و موی خود را آراي                   ٣٠

ای قاتل سرورت، ای زمری، آيا همه چيز          «:  زمانی که ييهو از دروازه وارد می شد، ايزابل گفت            ٣١.  نگاه می کرد 
 » خوب است؟

دو سه نفر از    »  چه کسی طرفدار من است؟ چه کسی؟       «:  ييهو سر خود را به سوی پنجره بلند کرد و فرياد زد              ٣٢
پس او را پايين انداختند و خونش به روی ديوار و           »  .او را پايين بيندازيد   «:  ييهو گفت ٣٣.  دخواجگان به او نگاه کردن    

: آنگاه او وارد شد و خورد و نوشيد و گفت         ٣٤.  اسبان پاشيده شد و ييهو با اسبها و اّرابه اش بدن او را لگدکوب کردند              
اّما هنگامی که بيرون رفتند    ٣٥»  .ختر پادشاه است  اکنون اين زن لعنتی را ببريد و او را به خاک بسپاريد، زيرا او د               «

هنگامی که بازگشتند و خبر دادند، ييهو       ٣٦.  تا او را دفن کنند، فقط کاسٔه سر و استخوانهای دست و پای او را يافتند                   
اين کالم خداوند است که توسط خدمتگزار خود ايليای تشبی پيشگويی کرده بود که جسد ايزابل را در زمين                     «:  گفت

و جسدش مانند سرگين در کشتزارهای زمين يزرعيل پراکنده خواهد شد تا کسی                    ٣٧زرعيل سگها خواهند خورد       ي
 » .نتواند بگويد، که اين ايزابل است

١٠  
  کشتار پسران اخاب

پس ييهو نامه هايی برای مقامات، بزرگان و سرپرستاِن پسران               .  هفتاد پسر از خاندان اخاب در سامره بودند             ١
شما سرپرستان بازماندگان پادشاه هستيد و اّرابه ها، اسبها و اسلحه و                  «٢:  خاب در سامره فرستاد و گفت        خاندان ا 

بايد شايسته ترين پسِر سرور خود را برگزينيد        ٣شهرهای مستحکم در اختيار داريد پس به محض دريافِت اين نامه،               
 » .تا جانشين پدرش شود و برای خاندان سرور خود بجنگيد

آنگاه ٥»  دو پادشاه نتوانستند در برابر او بايستند، ما چگونه می توانيم؟                  «:  يشان ترسيدند و با خود گفتند          اّما ا  ٤
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ما هر  .  ما بندگان تو هستيم   «:  مسئول کاخ، فرماندار شهر با بزرگان و سرپرستان، پيامی برای ييهو فرستاده و گفتند             
واهيم کرد، هرچه را که فکر می کنی درست است، انجام               ما کسی را پادشاه نخ      .  آنچه تو بگويی انجام خواهيم داد        

 » .بده
اگر شما طرفدار من و آمادٔه پيروی از من هستيد، سر پسران سرورتان            «:  آنگاه ييهو دومين نامه را چنين نوشت      ٦

 » .اخاب را تا فردا همين ساعت، با خود به يزرعيل نزد من بياوريد
هنگامی که نامه به آنها رسيد، ايشان         ٧.  بران شهر پرورش می يافتند     در آن وقت هفتاد پسر پادشاه زير نظر ره              

 . هفتاد پسر پادشاه را کشتند و سرهايشان را در سبدها گذاشتند و نزد ييهو به يزرعيل فرستادند
آنها را در دو توده تا صبح       «:  او گفت »  .آنها سرهای پسران پادشاه را آورده اند     «:  هنگامی که قاصد به ييهو گفت    ٨
اين من  .  شما بی گناه هستيد  «:  بامدادان بيرون رفت و ايستاد و به همٔه مردم گفت           ٩»  .ر کنار دروازٔه شهر بگذاريد     د

اين ثابت می کند که      ١٠بودم که عليه سرورم توطئه کردم و او را کشتم، اّما چه کسی همٔه ايشان را کشته است؟                               
خداوند هرچه را که توسط ايليای       .  حقيقت خواهد پيوست  هرچه خداوند در مورد بازماندگان اخاب فرموده است به             

آنگاه ييهو بقّئه خاندان اخاب و همٔه بزرگان، دوستان و کاهنان او را کشت تا ديگر                         ١١»  .نبی گفته بود، انجام داد      
 . کسی از آنها باقی نماند

  کشته شدن خويشاوندان اخزيا
به خويشاوندان اخزيا،    ١٣ه محل اجتماع چوپانها بود،          در بين راه به جايی ک         .  ييهو سپس رهسپار سامره شد       ١٢

 » شما کيستيد؟«: از ايشان پرسيد. پادشاه يهودا برخورد
ييهو به  ١٤»  .ما از خويشاوندان اخزيا هستيم و به ديدار شاهزاده ها و ملکه ايزابل می رويم                    «:  ايشان پاسخ دادند   

 آنها را که چهل و دو نفر بودند، دستگير کردند و در کنار              پس»  .آنها را زنده دستگير کنيد    «:  مردان خود دستور داد   
 . گودالی در آنجا کشتند و هيچ کدام از ايشان زنده نماند

  کشته شدن بازماندگان اخاب
: ييهو به او سالم کرد و گفت      .  هنگامی که آنجا را ترک کرد، يهوناداب پسر رکاب را ديد که به استقبالش می آمد              ١٥

 » ستيم، آيا از من حمايت می کنی؟من و تو هم فکر ه«
 » .بله، حمايت خواهم کرد«: يهوناداب پاسخ داد

و او دست خود را دراز کرد و ييهو دست او را گرفت و                 »  اگر چنين است دست خود را به من بده          «:  ييهو گفت 
آنها با يکديگر به » . ببينبا من بيا و غيرتی را که برای خداوند دارم        «:  ييهو گفت ١٦.  باال کشيد و بر اّرابه سوار کرد      

هنگامی که به آنجا رسيدند، ييهو مطابق کالمی که خداوند به ايليا گفته بود، تمام بازماندگان                    ١٧.  سوی سامره راندند  
 . اخاب را که در سامره بودند، کشت و از بين برد

  کشته شدن پرستندگان بت بعل
اخاب، بعل را اندکی خدمت کرد ولی ييهو او را خيلی                  «:ييهو تمام مردم سامره را گرد آورد و به آنها گفت               ١٨

پس اکنون همٔه انبيای بعل و تمام کسانی که او را پرستش می کنند و همٔه کاهنان او را گرد هم                     ١٩.  بيشتر خدمت نمود  
ری اّما ييهو حيله گ   »  .زيرا من قربانی بزرگی برای بعل دارم، هرکس که غايب باشد، زنده نخواهد ماند                     .  بياوريد

آنگاه ييهو فرمان داد تا روزی را برای پرستش بعل اعالم              ٢٠.  می کرد تا به اين وسيله پرستندگان بعل را نابود کند            
ييهو به سراسر اسرائيل پيام فرستاد و تمام کسانی که بعل را پرستش می کردند، آمدند و کسی                  ٢١.  کنند و چنين کردند   
او به کسی که مسئول لباسها بود      ٢٢.  بعل شدند و سرتاسر آن را پر کردند        ايشان وارد پرستشگاه    .  نبود که نيامده باشد   

او برای ايشان لباسها را بيرون        »  .لباسها را برای پرستش بعل بيرون بياور و به همٔه پرستندگان بعل بده                  «:  گفت
مطمئن شويد که   «:  آنگاه ييهو و يهوناداب پسر رکاب داخل پرستشگاه بعل شدند و به پرستندگان بعل گفت                  ٢٣.  آورد

آنگاه ايشان داخل پرستشگاه     ٢٤»  .فقط پرستندگان بعل حاضر باشند و کسی از پرستندگان خداوند داخل نشده باشد                   
: ييهو هشتاد نفر در خارج پرستشگاه گماشته بود و به ايشان دستور داد .  شدند تا قربانی و هدايای سوختنی تقديم کنند       

 » .ر کند، شما به جای او کشته خواهيد شداگر بگذاريد کسی فرا. همه را بکشيد«
داخل شويد و همه را بکشيد،       «:  پس از تقديم هدايای سوختنی، بی درنگ ييهو به محافظين و افسران خود گفت               ٢٥

آنگاه آنها را از لبٔه تيغ گذراندند و جسدهايشان را بيرون انداختند و به قسمت اندرونی                »  .اجازه ندهيد کسی فرار کند    
پس ايشان ستون و پرستشگاه بعل را ويران           ٢٧.  و ستون بعل را بيرون آوردند و سوزاندند          ٢٦  بعل رفتند   پرستشگاه

 . کردند و آنجا را به آبريزگاه تبديل نمودند که تا به امروز باقی است
رائيل را  اّما ييهو از گناهان يربعام پسر نباط که اس         ٢٩.  ييهو به اين گونه اسرائيل را از وجود بعل پاکسازی کرد           ٢٨
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: خداوند به ييهو فرمود    ٣٠.  به گناه کشيد، بازنگشت يعنی از پرستش گوساله های طاليی که در بيت ئيل و دان بودند                   
چون تو کارهايی را که در نظر من نيکو هستند، به خوبی انجام داده ای و آنچه که خواست من بود با خاندان اخاب         «

اّما ييهو با تمام دلش از قوانين خداوند خدای         ٣١»  .رائيل خواهند نشست  نمودی، فرزندان تو تا چهار نسل بر تخت اس         
 . اسرائيل پيروی نکرد و از گناهان يربعام که اسرائيل را به گناه کشانده بود، دوری ننمود

  مرگ ييهو
 حزائيل، پادشاه سوريه بر تمام سرزمين        .  در آن زمان خداوند خواست تا از وسعت سرزمين اسرائيل بکاهد                 ٣٢

از رود اردن به طرف شرق تمام سرزمين جلعاد، جاد، رئوبين و منسی از عروعير که در                      ٣٣.  اسرائيل پيروز شد  
 . نزديکی وادی ارنون تا جلعاد و باشان را تصّرف کرد

ييهو ٣٥.  بقّئه کارهای ييهو و هرچه انجام داد و تمام قدرت او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است                  ٣٤
ييهو مّدت  ٣٦.  پسرش، يهواخاز جانشين او شد      .  ذشت و به اجدادش پيوست و او را در سامره به خاک سپردند                  درگ

 . بيست و هشت سال در سامره بر اسرائيل پادشاهی کرد

١١  
  حکومت عتليا بر يهودا

 ) ١٥:٢٣-١٠:٢٢دوم تواريخ (
. مٔه افراد خانوادٔه سلطنتی را صادر کرد      چون عتليا مادر اخزيا از مرگ پسر خود باخبر گشت، دستور کشتار ه             ١
اّما َيُهوَشَبع، دختر يهورام پادشاه خواهر اخزيا، يوآش پسر اخزيا را برداشت و از ميان پسران پادشاه که در                                    ٢

يهوشع در ٣. انتظار مرگ بودند دزديد و با پرستارش در خوابگاه از عتليا پنهان کرد، به اين ترتيب يوآش کشته نشد               
 . سالی که عتليا بر سرزمين حکومت می کرد، يوآش را در معبد بزرگ پنهان کردمّدت شش 

او با ايشان   .  اّما در سال هفتم، يهوياداع کاهن، فرمانده محافظين سلطنتی را به معبد بزرگ خداوند دعوت کرد                    ٤
پس به ايشان چنين      س٥.  آنگاه پسر پادشاه را به ايشان نشان داد             .  پيمان بست و در معبد بزرگ سوگند ياد کردند               

يک سوم ديگر   ٦.  هنگامی که در روز سبت انجام وظيفه می کنيد، يک سوم شما بايد از کاخ حفاظت کند              «:  دستور داد 
دو گروه ديگر که روز       ٧.  از دروازٔه سور حفاظت کند و يک سوم ديگر در دروازٔه پشت سر محافظين، بايستند                       

هرکجا .  پادشاه را محافظت کنيد و مسّلح باشيد      ٨.  ه محافظت کنند  سبت در مّرخصی هستند، در معبد بزرگ از پادشا         
 » .هرکس به شما نزديک شد او را بکشيد. می رود، با او باشيد

افسران از دستورات يهوياداع پيروی کردند و افراد خود را نزد او آوردند آنهايی که روز سبت کار می کردند و                     ٩
ه ها و سپرهايی را که به داوود پادشاه تعّلق داشتند و در معبد بزرگ                         يهوياداع نيز ١٠.  کسانی که مّرخصی داشتند   

و او مردان را با شمشيرهای کشيده در اطراف و جلوی معبد بزرگ گماشت تا                ١١نگه داری می شدند، به افسران داد      
ی از قوانين    آنگاه او پسر پادشاه را بيرون آورد و تاج بر سرش نهاد و به او نسخه ا                            ١٢.  از پادشاه حفاظت کنند     

 » !زنده باد پادشاه«: مردم دست زدند و گفتند. پادشاهی داد و او را مسح نموده و پادشاه اعالم نمود
هنگامی که نگاه کرد، ديد    ١٤.  هنگامی که عتليا صدای محافظين و مردم را شنيد، نزد مردم به معبد بزرگ رفت                ١٣

 شيپورچی ها پادشاه را احاطه کرده بودند و همٔه مردم              که پادشاه نزديک ستون برحسب سّنت ايستاده و افسران و              
 » !خيانت، خيانت«: عتليا جامٔه خود را دريد و فرياد زد. سرزمين شادمانی می کنند و شيپور می نوازند

او را از ميان صف سربازان بيرون بياوريد و               «:  آنگاه يهوياداع کاهن به افسران فرمانده ارتش دستور داد              ١٥
پس او را دستگير    ١٦»  .او در معبد بزرگ کشته نشود     «:  زيرا کاهن گفته بود   »  .ل او آمد وی را بکشيد     هرکس به دنبا  

 . کردند و از دری که اسبها وارد کاخ پادشاه می شدند، رفت و در آنجا کشته شد

  اصالحات يهوياداع
 ) ٢١-١٦:٢٣دوم تواريخ (

 که قوم او باشند؛ او همچنين پيمانی بين پادشاه و مردم                  يهوياداع کاهن، پادشاه و مردم با خداوند پيمان بستند            ١٧
آنگاه مردم به پرستشگاه بعل رفتند و آن را ويران نمودند و قربانگاهها و ُبتهايش را شکستند و متان                        ١٨.  منعقد کرد 

 . کاهن بعل را به قتل رسانيدند
ه و محافظين کاخ، پادشاه را از          سپس افسران، محافظين پادشا    ١٩.  يهوياداع برای معبد بزرگ محافظين گماشت        

. يوآش از راه دروازٔه محافظين وارد کاخ شد و برتخت پادشاهی نشست           .  معبد بزرگ خداوند به کاخ همراهی کردند      
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 . همٔه مردم کشور شاد بودند و شهر پس از اينکه عتليا در کاخ سلطنتی کشته شد، آرام بود٢٠
 . يوآش در سن هفت سالگی پادشاه يهودا شد٢١

١٢  
  يوآش، پادشاه يهودا

 ) ١٦-١:٢٤دوم تواريخ (
نام مادرش ظبيه و از     .  در سال هفتم سلطنت ييهو، يوآش پادشاه شد و مّدت چهل سال در اورشليم پادشاهی کرد                  ١

او در طول زندگی خود کارهايی که خداوند را خشنود می کرد، انجام داد زيرا يهوياداع کاهن                  ٢.  ساکنان بئرشبع بود  
با وجود اين پرستشگاههای باالی تّپه ها نابود نشده بود و مردم در آنجا قربانی می کردند و                      ٣.  موزش می داد او را آ  

 . ُبخور می سوزاندند
يوآش کاهنان را خواند و دستور داد پولهايی را که برای قربانی به معبد بزرگ هديه می شود چه مقّرری                                       ٤

هر کاهن مسئول پول کسانی بود که به آنها خدمت ٥. شود، پس انداز کنند معمولی و چه پولی را که داوطلبانه اهدا می         
 . می کرد و اين پولها برای تعميرات الزم معبد بزرگ مصرف می شد

پس ٧.  اّما تا سال بيست و سوم سلطنت يوآش پادشاه، کاهنان هنوز هيچ تعميری در معبد بزرگ انجام نداده بودند                   ٦
چرا شما معبد بزرگ را تعمير           «:  ساير کاهنان را فرا خواند و به ايشان گفت                  يوآش پادشاه، يهوياداع کاهن و        

نمی کنيد؟ از اين به بعد، شما اجازه نداريد پولی را که دريافت می کنيد، نزد خود نگه داريد، بايد آن را برای تعمير                          
 . نيز تعمير نکنند کاهنان پذيرفتند که ديگر از مردم پول نگيرند و معبد بزرگ را٨» .معبد بزرگ بدهيد

آنگاه يهوياداِع کاهن جعبه ای را برداشت و سرپوش آن را سوراخ کرد و آن را نزديک قربانگاه در سمت راست    ٩
کاهنانی که از در ورودی محافظت می کردند، پولهايی را که به معبد بزرگ                      .  در ورودی معبد بزرگ قرار داد        
 زيادی در جعبه جمع می شد، منشی پادشاه و کاهن اعظم پولها را                 هرگاه پول ١٠.  آورده می شد، در جعبه می ريختند     

بعد از شمارش پول آن را به دست مسئول بازسازی            ١١.  می شمردند و در کيسه ها می گذاشتند و در آنها را می بستند           
 برای  و معماران و سنگ تراشان پرداخت می شد و          ١٢معبد بزرگ می دادند و به اين طريق مزد نّجاران و بّنايان                    

از اين  ١٣.  خريد الوار و سنگ، برای تعميرات و پرداخت هزينه های مورد نياز ديگر، از اين پول پرداخت می شد                      
پول برای پرداخت هزينه های ساخت جامهای نقره ای، کاسه ها و شيپورها يا وسايل مورد نياز چراغها و يا هيچ                             

١٥.  داخت مزد کارگران و خريد مصالح مصرف می شد            تمامی آن برای پر     ١٤.  ظرف طال يا نقره استفاده نمی شد        

پول ١٦.  پس الزم نبود که برای هزينه ها حساب پس بدهند          .  مردانی که مسئول اين کار بودند، واقعًا درستکار بودند          
 . قربانی جبران خطا و گناه به صندوق انداخته نمی شد، بلکه آن پول به کاهنان تعّلق داشت

 هد يوآش به حزائيل جزيه می د
آنگاه تصميم گرفت به اورشليم       .  در اين زمان حزائيل، پادشاه سوريه به شهر َجت حمله و آن را تسخير کرد                     ١٧

يوآش پادشاه يهودا، تمام هدايايی را که پيشينيان او، يهوشافاط، يهورام و اخزيا به خداوند داده بودند، به         ١٨.  حمله کند 
عبد بزرگ و کاخ را برای حزائيل پادشاه فرستاد و او ارتش خود را                 اضافٔه هدايای خود و تمام طالی خزانه های م         

 . از اورشليم دور کرد
 . هرکار ديگری را که يوآش انجام داد، در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا ثبت شده است١٩
ر ِشمَعت و   قاتلين او يوزاکار، پس   ٢١.  خادمانش عليه او دسيسه کردند و او را در خانٔه ميلو، در راه ِسلی کشتند                 ٢٠

جنازٔه او را با اجدادش، در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش، امصيا جانشين او                    .  يهوزاباد، پسر شومير بودند    
 . شد

١٣  
  يهواخاز، پادشاه اسرائيل

در سال بيست و سوم سلطنت يوآش پسر اخزيا پادشاه يهودا، يهواخاز پسر ييهو در سامره پادشاه اسرائيل شد و                       ١
او آنچه را در نظر خداوند زشت بود، انجام داد و از گناهان يربعام پسر نباط که اسرائيل                      ٢.  سلطنت کرد   هفده سال 

خشم خداوند عليه اسرائيل برافروخته شد؛ بنابراين اجازه داد که حزائيل، پادشاه                   ٣.  را به گناه کشيد، دوری نکرد        
د خداوند دعا کرد و خداوند ديد که پادشاه سوريه چگونه             آنگاه يهواخاز نز  ٤.  سوريه و بنهدد مرتبًا به آنها حمله کنند        



 دوم پادشاهان
 

خداوند رهبری برای اسرائيل فرستاد تا آنها        ٥.  با خشونت به اسرائيلی ها ستم می کند، پس دعای او را مستجاب کرد             
يربعام اّما هنوز از گناهانی که      ٦.  را از دست سوری ها آزاد کند، پس اسرائيلی ها مانند گذشته در صلح زندگی کردند             

 . پادشاه اسرائيل را به آن کشانده بود، دست برنداشتند و به انجام آنها ادامه دادند و الهٔه اشره در سامره ماند
از ارتش يهواخاز فقط پنجاه سوار، ده اّرابه و ده هزار پياده باقيمانده بود، زيرا پادشاه سوريه بقّيه را نابود و                               ٧

 . بود ايشان را مانند غبار، پايمال کرده
يهواخاز ٩.  بقّئه کارهای يهواخاز و هرچه کرد و شجاعت او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است                    ٨

 . درگذشت و او را در سامره به خاک سپردند و پسرش، يهوآش جانشين او شد

  يهوآش، پادشاه اسرائيل
ز در سامره پادشاه اسرائيل شد و مّدت             در سال سی و هفتم سلطنت يوآش پادشاه يهودا، يهوآش پسر يهواخا                   ١٠

او هم با کارهای زشت خود، خداوند را ناراضی ساخت و به همان راه گناه آلودی که                     ١١.  شانزده سال سلطنت کرد   
بقّئه کارهای يهوآش و هرچه کرد و          ١٢.  يربعام، پسر نباط مردم اسرائيل را ُبرد، گام نهاد و از آن راه بازنگشت                     

يهوآش ١٣.   با امصيا، پادشاه يهودا جنگ کرد، در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده اند             شجاعت او که چگونه   
 . درگذشت و در گورستان سلطنتی در سامره به خاک سپرده شد و پسرش يربعام دوم جانشين او شد

  مرگ اليشع
هوآش پادشاه اسرائيل به عيادت او       هنگامی که اليشع نبی به بيماری کشنده  ای مبتال شد و در بستر مرگ افتاد، ي                ١٤

 » .ای پدرم، ای پدرم، ای اّرابه و ای سوار اسرائيل«: رفت و درحالی که گريه می کرد گفت
آمادٔه تيراندازی  «:  و به او گفت    ١٦  پس او تيرها و کمان برداشت       »  .تيرها و کمانی بردار    «:  اليشع به او گفت    ١٥
پنجره «:  سپس اليشع به پادشاه گفت     ١٧.   را روی دستهای پادشاه نهاد      پادشاه چنين کرد و اليشع دستهای خود        »  .باش

بی درنگ پس از آن که پادشاه پيکان را پرتاب کرد، نبی              .  اليشع دستور تيراندازی داد    »  .را به سوی سوريه بازکن     
فيق نبرد  تو با سوری ها در ا      .  تو پيکان خداوند هستی که به وسيلٔه آن بر سوريه پيروز خواهد شد                     «:  به او گفت   

 » .خواهی کرد تا آنها شکست بخورند
آنگاه ١٩.  پادشاه به زمين سه بار ضربه زد و ايستاد            »  .پيکانها را بردار و به زمين ضربه بزن           «:  اليشع گفت ١٨

آنگاه می توانستی  .  تو بايد پنج يا شش مرتبه به زمين ضربه می زدی              «:  مرد خدا از او خشمگين شد و به او گفت              
 » . سوريه داشته باشی اّما حاال آنها را فقط سه بار او را شکست خواهی دادپيروزی کامل بر

در آن دوران هر سال در فصل بهار، عّده ای از موآبيان به اسرائيل                 .  اليشع درگذشت و او را به  خاک سپردند         ٢٠
مردم جسد مرده   .  يک بار زمانی که کسی را به خاک می سپردند، گروهی از مهاجمين ديده شدند               ٢١.  حمله می کردند 

پس از اينکه جسد به استخوانهای اليشع خورد، آن مرد زنده شد و روی پای                    .  را در قبر اليشع انداختند و گريختند        
 . خود ايستاد

  جنگ بين اسرائيل و سوريه
 آنها  اّما خداوند به  ٢٣.  در تمام طول سلطنت يهواخاز، حزائيل پادشاه سوريه، اسرائيل را مورد ستم قرار می داد               ٢٢

محّبت نمود و رحم کرد و به سوی ايشان بازگشت؛ زيرا به خاطر پيمانی که با ابراهيم، اسحاق و يعقوب بسته بود،                         
 . ايشان را نابود نکرد و تاکنون نيز آنها را از حضور خود دور نکرده است

سر يهواخاز   پس يهوآش پ     ٢٥.  هنگامی که حزائيل، پادشاه سوريه درگذشت، پسرش بنهدد جانشين او شد                          ٢٤
شهرهايی را که حزائيل از دست پدرش يهواخاز در جنگ گرفته بود، از دست بنهدد پسر حزائيل پس گرفت و سه                        

 . بار وی را شکست داد

١٤  
  امصيا، پادشاه يهودا

 ) ٢٤-١:٢٥دوم تواريخ (
او در سن بيست ٢. شد  در سال دوم سلطنت يهوآش پسر يهواخاز، پادشاه اسرائيل، امصيا پسر يوآش پادشاه يهودا             ١

نام مادرش يهوعدان و از اهالی       .  و پنج سالگی به سلطنت رسيد و مّدت بيست و ُنه سال در اورشليم پادشاهی کرد                    
او پرستشگاههای باالی تّپه ها    ٤.  او مانند جدش داوود، آنچه را در نظر خداوند نيک بود، بجا می آورد             ٣.  اورشليم بود 



 دوم پادشاهان
 

 .  آنجا قربانی می کردند و ُبخور می سوزاندندرا ويران نکرد و مردم هنوز در
اّما او فرزندان   ٦.  پس از اينکه قدرت را کامًال در دست گرفت، خادمينی که پدرش را کشته بودند، به قتل رساند                   ٥

والدين نبايد به خاطر   «:  قاتلين پدرش را نکشت و با آنها مطابق کتاب قوانين موسی رفتار کرد که خداوند می فرمايد                  
يت فرزندانشان کشته شوند و فرزندان نبايد به خاطر جنايت والدينشان کشته شوند، هرکس بايد به خاطر جنايتی                      جنا

 » .که خود مرتکب شده است، کشته شود
امصيا ده هزار نفر سرباز َادومی را در دّرٔه نمک کشت و شهر سالع را در نبرد گرفت و آن را ُيقتئيل نام نهاد                            ٧

 . همان نام خوانده می شود که تا به امروز به
اّما يهوآش پادشاه    ٩.  آنگاه امصيا قاصدانی نزد يهوآش، پادشاه اسرائيل فرستاد و او را به جنگ دعوت کرد                           ٨

روزی بوتٔه خاری در کوههای لبنان برای درخت سرو پيام فرستاد که دخترت را                  «:  اسرائيل به او چنين پاسخ داد      
اکنون ای امصيا تو       ١٠.  لبنان که از آنجا می گذشت خار را لگدمال کرد                  حيوان وحشی  .  به پسر من به زنی بده          

چرا برای خودت و    .  َادومی ها را شکست داده ای و مغرور شده ای، به شهرت خود راضی باش و در خانه ات بمان                   
 » قومت مشکل ايجاد می کنی؟

ه او در بيت شمس در يهودا به            اّما امصيا گوش نکرد، پس يهوآش، پادشاه با سربازان خود خارج شد و علي                    ١١
يهوآش امصيا را    ١٣.  يهودا از اسرائيل شکست خورد و همٔه سربازان به خانه های خود گريختند                  ١٢.  نبرد پرداخت 

ديوار اورشليم را از دروازٔه افرايم تا دروازٔه زاويه که يکصد و               .  دستگير کرد و بعد با سپاه خود به اورشليم رفت           
تمام نقره، طال و ظروفی را که در معبد بزرگ و خزانٔه کاخ شاهی بود،                        ١٤.  ان کرد هشتاد متر طول داشت وير      

 . گرفت و با گروگانها به سامره بازگشت
بقّئه کارهای يهوآش، شجاعت او و چگونه با امصيا، پادشاه يهودا جنگيد، در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل                          ١٥

سپس پسر او يربعام      .  ا پادشاهان اسرائيل به خاک سپرده شد          يهوآش درگذشت و در سامره ب         ١٦.  نوشته شده  است   
 . جانشين او شد

  وفات امصيا پادشاه يهودا
 ) ٢٨-٢٥:٢٥دوم تواريخ (

بقّئه وقايع دوران سلطنت امصيا، در کتاب            ١٨.  امصيا پادشاه، پانزده سال پس از مرگ يهوآش زندگی کرد                 ١٧
 . تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده اند

اّما دشمنانش او را دنبال کردند و در آنجا او را           .  ورشليم عليه او توطئه کردند و او به شهر الکيش گريخت           در ا ١٩
. جسد او بر روی اسبی به اورشليم حمل شد و در آنجا در گور سلطنتی در شهر داوود به  خاک سپرده شد                       ٢٠.  کشتند

عزريا پس از وفات پدر خود، ِايَلت       ٢٢.   به تخت نشاندند   مردم يهودا پسر شانزده سالٔه او، َعَزريا را به جای پدرش          ٢١
 . را دوباره آباد کرد و به يهودا بازگرداند

  يربعام دوم، پادشاه اسرائيل
در سال پانزدهم سلطنت امصيا پادشاه يهودا، يربعام پسر يهوآش در سامره پادشاه اسرائيل شد و مّدت چهل و                        ٢٣

در نظر خداوند پليد بود، انجام داد و از همٔه گناهان يربعام، پسر نباط که                      او آنچه را که    ٢٤.  يک سال سلطنت کرد    
او تمام سرزمينهايی را که به اسرائيل تعّلق داشت، دوباره تسخير            ٢٥.  مردم اسرائيل را به گناه کشاند، دوری نجست        

اسرائيل به وسيلٔه       اين بود آنچه که خداوند خدای           .  کرد، از گذرگاه َحمات در شمال تا دريای مرده در جنوب                      
 . خدمتگزار خود يونس نبی، پسر َاِمتای، اهل جت حافر، وعده داده بود

اّما نابودی کامل و      ٢٧.  خداوند مصيبت عظيمی در ميان بنی اسرائيل ديد و کسی نبود که به ايشان کمک کند                        ٢٦
 . ادهميشگی اسرائيل، هدف خداوند نبود، پس او به وسيلٔه يربعام دوم ايشان را نجات د

همٔه کارهای يربعام دوم، نبردهای شجاعانه او و چگونگی بازگرداندن دمشق و حمات به اسرائيل در کتاب                          ٢٨
يربعام درگذشت و در گورستان سلطنتی به  خاک سپرده شد و پسرش                   ٢٩.  تاريخ پادشاهان اسرائيل ثبت شده  است        

 . َزکريا به جای او به تخت پادشاهی نشست

١٥  
 هودا عزريا، پادشاه ي

 ) ٢٣-١:٢٦دوم تواريخ (
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او شانزده ساله   ٢.  در سال بيست و هفتم سلطنت يربعام دوم، پادشاه اسرائيل، عزريا پسر امصيا پادشاه يهودا شد                 ١
او ٣.  نام مادر او يکليا و اهل اورشليم بود       .  بود که به سلطنت رسيد و مّدت پنجاه و دو سال در اورشليم پادشاهی کرد              

اّما پرستشگاههای باالی تّپه ها ويران نشدند      ٤.   خداوند نيک بود، مانند پدرش امصيا انجام می داد         آنچه را که در نظر    
خداوند پادشاه را تا پايان عمرش به جذام مبتال کرد          ٥.  و مردم به قربانی کردن و سوزاندن ُبخور در آنجا ادامه دادند            

ستی کاخ را به عهده داشت و بر کشور حکومت                   يوتام پسر پادشاه سرپر      .  و او در خانه ای جدا زندگی می کرد            
 . می کرد

عزريا درگذشت و در       ٧.  بقّئه رويدادها و کارهای عزريا در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده  است                           ٦
 . گورستان سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش، يوتام به جايش پادشاه شد

  سلطنت زکريا بر اسرائيل
ی و هشتم سلطنت عزريا پادشاه يهودا، زکريا پسر يربعام در سامره پادشاه اسرائيل شد و مّدت شش                       در سال س  ٨

او از گناهان يربعام پسر نباط که       .  او آنچه را که در نظر خداوند پليد بود، مانند اجدادش انجام داد            ٩.  ماه سلطنت کرد  
ضد زکريا توطئه کرد و او را در حضور مردم در             شلوم پسر يابيش بر   ١٠.  اسرائيل را به گناه کشاند، دوری نُجست       

 . ايبليئم کشت و به جای او به تخت پادشاهی نشست
 . همٔه کارهای زکريا در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است١١
 به»  .پسران تو تا نسل چهارم بر تخت پادشاهی اسرائيل خواهند نشست             «:  اين وعدٔه خداوند به ييهو که فرمود        ١٢

 . انجام رسيد

  شلوم، پادشاه اسرائيل
در سال سی و نهم سلطنت عزريا، پادشاه يهودا، شلوم، پسر يابيش پادشاه شد و مّدت يک ماه در سامره                                        ١٣

 . سلطنت کرد
بعد مناخيم، پسر جادی از ِترصه به سامره آمد و شلوم را در آنجا کشت و خودش به جای او پادشاه اسرائيل                              ١٤
مناخيم در راه ترصه،     ١٦.  های شلوم و توطئه او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است                بقّئه کار ١٥.  شد

او .  شهر ِتفَصح و حومٔه آن را با خاک يکسان کرد و تمام ساکنان آن را کشت زيرا ايشان به او تسليم نشده بودند                                
 . حّتی شکم همٔه زنان حامله را پاره کرد

  مناخيم، پادشاه اسرائيل
در سال سی و نهم سلطنت عزريا پادشاه يهودا، مناخيم پسر جادی، بر تخت سلطنت اسرائيل نشست و مّدت ده                       ١٧

او آنچه را که در نظر خداوند پليد بود، انجام داد و در تمام طول زندگيش از                               ١٨.  سال در سامره حکومت کرد       
تغلت فالسر، امپراتور آشور، اسرائيل را      ١٩.  تگناهانی که يربعام پسر نباط، اسرائيل را به گناه کشاند، دوری نجس             

. اشغال کرد و مناخيم سی و چهار ُتن نقره به او داد تا پشتيبانی او را برای استحکام قدرت خود در کشور جلب کند                         
آنگاه تغلت فالسر،   .  مناخيم اين پول را به زور از ثروتمندان اسرائيل گرفت و هر کدام پنجاه تّکه نقره پرداختند                     ٢٠
 . مپراتور آشور به کشور خود بازگشتا

مناخيم ٢٢.  بقّئه وقايع دوران سلطنت مناخيم و فعالّيت های او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل ثبت شده  است                      ٢١
 . درگذشت و پسرش، َفَقحيا جانشين او شد

  سلطنت فقحيا بر اسرائيل
خيم در سامره بر تخت سلطنت اسرائيل نشست و             در سال پنجاهم سلطنت عزريا پادشاه يهودا، فقحيا پسر منا              ٢٣

او از کارهای بد يربعام، پسر نباط        .  او کارهايی کرد که در نظر خداوند زشت بودند         ٢٤.  مّدت دو سال پادشاهی کرد    
يکی از مأموران او به نام فقح، پسر َرَمليا برضد او شورش کرد               ٢٥.  که مردم اسرائيل به راه خطا برد دست نکشيد         

هی پنجاه نفر از مردم جلعاد، او را با دو نفر ديگر به نامهای ارحوب و اريه در کاخ شاهی در سامره به                           و با همرا  
 . قتل رساند و به جای او پادشاه شد

 . شرح بقّئه رويدادهای پادشاهی فقحيا در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده است٢٦

  سلطنت فقح بر اسرائيل
م سلطنت عزريا پادشاه يهودا، فقح، پسر رمليا در سامره پادشاه شد و مّدت بيست سال بر                       در سال پنجاه و دو     ٢٧

او هر آنچه را در نظر خداوند پليد بود، انجام داد و از گناهان يربعام پسر نباط، که اسرائيل   ٢٨.  اسرائيل سلطنت کرد  
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 . را به گناه کشيد، دوری نجست
پراتور آشور، به اسرائيل حمله کرد و شهرهای عيون، آبل، بيت معکه،             در دوران سلطنت فقح، ِتغَلت فالسر ام      ٢٩

يانوح، قادش، حاصور، جلعاد، جليل و تمام سرزمين نفتالی را تصّرف کرد و مردم آنجا را اسير کرده، به آشور                            
 . برد

به قتل    در سال بيستم سلطنت يوتام پسر عزريا، هوشع پسر ايله دست به شورش زد و در حمله ای فقح را                                 ٣٠
بقّئه وقايع سلطنت فقح و کارهای او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته                   ٣١.  رساند و به عوض او پادشاه شد         

 . شده  است

  يوتام، پادشاه يهودا
 ) ٩-١:٢٧دوم تواريخ (

ی رسيد و   او در بيست و پنج سالگی به پادشاه        ٣٣.  در سال دوم پادشاهی فقح، يوتام پسر عزريا پادشاه يهودا شد           ٣٢
او آنچه را که از ديد خداوند         ٣٤.  نام مادرش َيُروشا، دختر صادوق بود       .  مّدت شانزده سال در اورشليم سلطنت کرد        
اّما پرستشگاههای باالی تّپه ها ويران نشدند و مردم به قربانی کردن و    ٣٥.  نيک بود، مانند پدرش عزريا بجا می آورد      

 . و دروازٔه فوقانی معبد بزرگ را ساختا. سوزاندن ُبخور در آنجا ادامه دادند
در زمانی که او پادشاه بود،           ٣٧.  بقّئه رويدادها و کارهای يوتام، در کتاب پادشاهان يهودا نوشته شده  است                      ٣٦

يوتام درگذشت و او را ٣٨. خداوند ابتدا َرِصين، پادشاه سوريه و فقح، پادشاه اسرائيل را فرستاد تا به يهودا حمله کنند      
 . امگاه سلطنتی در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش آحاز جانشين او شددر آر

١٦  
  سلطنت آحاز بر يهودا

 ) ٢٧-١:٢٨دوم تواريخ (
او بيست ساله بود که       ٢.  در سال هفدهم سلطنت فقح پسر رمليا، آحاز پسر يوتام بر تخت سلطنت يهودا نشست                     ١

او برخالف جدش، داوود پادشاه هر آنچه را که در نظر               .  ردپادشاه شد و مّدت شانزده سال در اورشليم سلطنت ک             
او پسر خود را به عنوان قربانی در برابر          .  و در راه پادشاهان اسرائيل گام برداشت       ٣خداوند نيک بود، انجام نداد،       

او در  ٤.  بت سوزاند و از رسوم نفرت انگيز اقوامی  که خداوند از پيش قوم اسرائيل بيرون رانده بود، تقليد نمود                             
 . پرستشگاههای باالی تّپه ها، و در زير هر درخت سبزی قربانی کرد و ُبخور سوزاند

رصين، پادشاه سوريه و فقح، پادشاه اسرائيل به اورشليم حمله و آن را محاصره کردند، اّما نتوانستند آحاز را                          ٥
ان را بيرون کرد و َادوميان در        در آن زمان رصين، پادشاه سوريه شهر ايلت را پس گرفت و يهودي              ٦.  شکست دهند 

آحاز، قاصدانی نزد ِتغَلت فالَسر، امپراتور آشور با اين پيام          ٧.  آنجا جايگزين شدند و تا به امروز در آن ساکن هستند          
برای نجات من از دست پادشاه سوريه و اسرائيل به اينجا بيا، چون آنها به                .  من بنده و مانند پسر تو هستم      «:  فرستاد

آحاز همچنين نقره و طاليی را که در معبد بزرگ و در خزانٔه کاخ پادشاه بود، برای امپراتور                   ٨»  .رده اندمن حمله ک  
آن را تصّرف نمود    .  تغلت فالسر، امپراتور آشور خواهش او را پذيرفت و به دمشق حمله کرد             ٩.  آشور هديه فرستاد  

 . و مردم آنجا را اسير کرد و به قير برد و رصين را کشت
ی آحاز به مالقات تغلت فالسر، امپراتور آشور به دمشق رفت و قربانگاه آنجا را ديد نقشٔه ساختمان آن را                         وقت١٠

اوريای کاهن قبل از بازگشت پادشاه از دمشق، قربانگاهی مطابق             ١١.  با تمام جزئياتش برای اوريای کاهن فرستاد        
و قربانی   ١٣ بازگشت و قربانگاه را ديد، رفت               وقتی پادشاه  ١٢.  آنچه آحاز پادشاه از دمشق فرستاده بود، ساخت              

قربانگاه برنزی را که وقف       ١٤.  شراب و خون قربانی صلح را بر آن ريخت            .  سوختنی و هدايای آردی تقديم کرد        
بعد پادشاه به   ١٥.  خداوند شده بود و در جلوی معبد بزرگ قرار داشت برداشت و در سمت شمال قربانگاه نو گذاشت                  

بر اين قربانگاه بزرگ، قربانی سوختنی صبح، هدايای آردی شامگاهی، قربانی سوختنی و «: فتاوريا امر کرد و گ 
آردی پادشاه و قربانی مردم را بايد تقديم کنی و خون همٔه قربانی ها را بر آن بريزی، اّما قربانگاه برنزی بايد تنها                           

اوريای کاهن همٔه کارها را مطابق فرمان       ١٦»  .برای استفادٔه شخصی من، به منظور هدايت خواستن از خداوند باشد          
 . آحاز پادشاه انجام داد

سپس آحاز پادشاه پايه های چهارچوب آن را بريد و تشتها را از باالی آن برداشت و همچنين حوض برنزی که                      ١٧
ت در معبد   او سايه بانی را که برای سب      ١٨.  بر دوازده گاو برنزی قرار داشت را پايين آورد و بر پايه سنگی گذاشت               

 . بزرگ ساخته بود، برداشت و راه ورودی پادشاه از خارج به معبد بزرگ را به خاطر امپراتور آشور بست
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آحاز درگذشت و   ٢٠.  بقّئه وقايع دوران سلطنت آحاز و کارهای او در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا ثبت شده است               ١٩
 . زقيا جانشين او شدبا اجداد خود در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش ح

١٧  
  هوشع، پادشاه اسرائيل

در سال دوازدهم سلطنت آحاز پادشاه يهودا، هوشع پسر ايال در سامره بر تخت سلطنت اسرائيل نشست و مّدت                      ١
اّما نه مانند پادشاهان اسرائيل که قبل از او           .  او آنچه را در نظر خداوند پليد بود، انجام داد            ٢.  ُنه سال پادشاهی کرد    

اّما يک سال ٤. هوشع به او تسليم شد و هر سال به او جزيه می داد .  شلمناسر، امپراتور آشور به جنگ او آمد      ٣.  ودندب
هنگامی که .  فرعون فرستاد و از او کمک خواست و خراج ساالنه به آشور نپرداخت                  »  سوا«هوشع قاصدانی نزد     

 . نداختشلمناسر از اين آگاه شد، هوشع را دستگير کرد و به زندان ا

  سقوط سامره
که ٦  آنگاه شلمناسر زمين اسرائيل را اشغال نموده اسرائيل و سامره را محاصره کرد، در سال سوم محاصره                        ٥

. نهمين سال سلطنت يوشع بود، امپراتور آشور سامره را تصّرف و اسرائيلی ها را اسير کرد و به آشور برد                                      
ديکی رودخانه خابور در ناحيه جوزان و بعضی را در شهرهای           گروهی از آنان را در شهر َحَلح، بعضی را در نز           

 . مادها، جايگزين کرد
خدايی که آنها را از      .  سقوط سامره نتيجٔه گناه مردم اسرائيل بود که در مقابل خداوند خدای خود مرتکب شدند                    ٧

 خداوند از پيش روی قوم       از سّنتهای مردمی که   ٨.  اّما آنها خدايان بيگانه را پرستش کردند       .  دست فرعون نجات داد   
مردم اسرائيل در   ٩.  خود بيرون رانده بود و رسومی که پادشاهان اسرائيل آنها را آشنا کرده بودند، پيروی نمودند                     

آنها در کوچکترين دهکده ها تا شهرهای بزرگ       .  خفا کارهايی را که از نظر خدا، خداوندشان نيکو نبود، انجام دادند            
در باالی تّپه ها و زير هر درخت سبزی برای خود الهٔه اشره                   ١٠.  د پرستشگاهها ساختند   در باالی تّپه ها برای خو      

ايشان کارهای پليد   .  مانند اقوامی که خداوند از سر راه ايشان برداشته بود، برفراز تّپه ها قربانی کردند                   ١١.  ساختند
 .  نپرستيد، اّما ايشان چنين کردندخداوند به ايشان فرموده بود که بت١٢. کردند و خشم خداوند را برافروختند

مطابق «:  با اين وجود، خداوند به  وسيلٔه همٔه انبيا و پيشگويان به مردم اسرائيل و يهودا اخطار کرد و فرمود                         ١٣
دستوراتی که به اجداد شما و خدمتگزاران خود انبيا برای شما فرستادم، از راههای پليد خود بازگرديد و از فرامين                      

آنها گوش فرا ندادند و سرسخت بودند و مانند اجدادشان به خداوند خدای خود ايمان                    ١٤»  . پيروی کنيد  و قوانين من  
. ايشان از فرامين و پيمانی که خدا با اجدادشان بسته بود و اخطارهايی که به ايشان داده بود، بيزار شدند                      ١٥.  نداشتند

ست دادند، به دنبال مّلتهای همسايه ای که خداوند             ايشان از ُبتهای بی ارزش پيروی کردند و ارزش خود را از د                    
ايشان از همٔه فرامين خداوند سرپيچی کردند و برای خود دو                  ١٦.  فرمان داده بود، مانند ايشان عمل نکنيد، رفتند            

ايشان ١٧.  گوسالٔه فلزی و الهٔه اشره ساختند و آنچه را در آسمان بود، پرستش کردند و بت بعل را خدمت نمودند                              
ان و پسران خود را در آتش سوزاندند و برای ُبتها قربانی کردند و به جادوگری و فالگيری روی آوردند و                              دختر

خداوند بسيار خشمگين بود و ايشان را از           ١٨.  خود را در نظر خداوند به پليدی فروختند و خشم او را برانگيختند                  
 . حضور خود دور کرد و فقط قوم يهودا باقی ماند

هم از احکام خداوند خدای خود اطاعت نکردند و از رسوم و شيوه هايی که مردم اسرائيل در پيش                        مردم يهودا ١٩
ايشان را مجازات نمود و به دست تاراجگران          .  خداوند فرزندان اسرائيل را طرد کرد       ٢٠.  گرفته بودند، تقليد کردند    

 . سپرد و ايشان را از حضور خود بيرون انداخت
سرائيل را از خانوادٔه داوود جدا کرد، آنها يربعام پسر نباط را به پادشاهی خود انتخاب                   بعد از آن که خداوند، ا      ٢١
مردم ٢٢.  يربعام مردم اسرائيل را از پيروی خداوند بازداشت و سبب شد که آنها مرتکب گناه بزرگی شوند                      .  کردند

نکه خداوند، همان طور که به وسيلٔه       تا اي ٢٣اسرائيل از گناهان يربعام پيروی کردند و از گناه کردن دست نکشيدند،                
در نتيجه، آنها در سرزمين آشور تا به             .  تمام انبيا پيشگويی فرموده بود، مردم اسرائيل را از حضور خود راند                    

 . امروز در حال تبعيد به سر می برند

  سکونت آشوريان در سامره
رد و آنها را به جای مردم اسرائيل در                امپراتور آشور مردم را از بابل، کوت، عوا، حمات و َسفرواِيم آو                     ٢٤

٢٥. به اين ترتيب آشوريان سامره را تصّرف نموده در شهرهای آن سکونت اختيار کردند  .  شهرهای سامره جای داد   

چون اين مردم در اوايل اقامت خود در آنجا خداوند را پرستش نکردند، در نتيجه خداوند شيرها را به ميان آنها                                 
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مردمی را که آوردی و در          «:  پس به امپراتور آشور خبر دادند و گفتند            ٢٦.  ايشان را کشت   فرستاد و تعدادی از        
شهرهای سامره جای دادی از قوانين خدای آن سرزمين خبر ندارند، بنابراين او شيرها را فرستاد و آنها مردم را                           

يکی از کاهنان را که      «:  ردامپراتور آشور امر ک   ٢٧»  .می کشتند، زيرا از شريعت خدای آن سرزمين بی خبر هستند          
پس يکی از کاهنان را که از       ٢٨»  .اسير گرفته ايد به آنجا بفرستيد تا به آنها شريعت خدای آن سر زمين را تعليم بدهد                

سامره اسير کرده بودند به بيت ئيل فرستادند و او در آنجا سکونت اختيار کرد و به آنها آموخت که به چه ترتيب                                 
 . خداوند را بپرستند

اّما بازهم هر قوم در هر شهری که زندگی می کردند برای خود خدايانی ساختند و در پرستشگا ههای باالی                              ٢٩
مردم بابل بت سّکوت َبُنوت را، مردم کوت بت نرگال را، مردم            ٣٠.  تّپه ها که مردم سامره بنا کرده بودند، قرار دادند        

مردم سفروايم فرزندان خود را برای ادرملک و            .   ساختند عويان ُبتهای ِنبَحز و ترتاک را        ٣١،  حمات بت اشيما را    
آنها همچنان خداوند را عبادت می کردند و از بين خود، از هر                      ٣٢.  َعَنَمَلک خدايان خود، در آتش قربانی کردند           

 گروه، مردم کاهنان را در پرستشگاههای باالی تّپه ها گماشتند که برای ايشان در همان پرستشگاهها قربانی تقديم                       
 . به اين ترتيب هم خداوند و هم خدايان خود را می پرستيدند، مطابق رسوم سرزمينی که از آنجا آمده بودند٣٣. کنند
ايشان از فرامين و قوانين        .  ايشان خدا را پرستش نکردند       .  تا امروز آنها از رسوم قبلی خود پيروی می کنند              ٣٤

خداوند با ايشان پيمان بست و به ايشان         ٣٥.  يد، پيروی نکردند  خداوند، که به فرزندان يعقوب، که وی را اسرائيل نام          
بلکه بايد از من،     ٣٦خدايان ديگر را ستايش نکنيد، به آنها سجده يا خدمت يا برای آنها قربانی نکنيد،                      «:  فرمان داد 

ده کنيد و برای شما بايد به من سج. يعنی خداوند پيروی کنيد، کسی که شما را با اقتدار و توانايی از مصر خارج کرد  
شما نبايد از   .  شما بايد همواره از قوانين و فرمانهايی که من برای شما نوشتم، پيروی کنيد                 ٣٧.  من قربانی بگذرانيد  

شما بايد از من، خداوند       ٣٩.  و شما نبايد پيمانی را که من با شما بستم فراموش کنيد                   ٣٨خدايان ديگر پيروی کنيد،        
اّما آن قوم گوش ندادند و طبق آيين گذشتٔه خود              ٤٠»  .ز دست دشمنانتان نجات دهم     خدايتان اطاعت کنيد تا شما را ا        

 . رفتار کردند
پس آن مردم خداوند را ستايش کردند، اّما ُبتهای خود را نيز پرستيدند و تا امروز بازماندگان ايشان چنين                                  ٤١

 . می کنند

١٨  
  حزقيا، پادشاه يهودا

 ) ١:٣١؛ ٢-١:٢٩دوم تواريخ (
او بيست و پنج ساله      ٢.  ال سوم سلطنت هوشع پسر ايله، پادشاه اسرائيل حزقيا، پسر آحاز پادشاه يهودا شد                 در س ١

او ٣.  نام مادرش َابيه و دختر زکريا بود       .  بود که به سلطنت رسيد و مّدت بيست و ُنه سال در اورشليم پادشاهی کرد                 
او پرستشگاههای باالی تّپه ها را ويران کرد،        ٤.  آوردمانند جدش داوود، آنچه را در نظر خداوند نيک بود، بجا می               

ستونهای سنگی را شکست، الهٔه اشره را قطع کرد و مار برنزی را که موسی ساخته بود و َنُحشتان ناميده می شد،                         
 هيچ يک از پادشاهان قبل يا بعد از حزقيا مانند او                ٥.  تکه تکه کرد زيرا قوم اسرائيل برای آن ُبخور می سوزاندند              

او به خداوند ايمان داشت و از پيروی او دوری                  ٦.  نبودند، زيرا او به خداوند خدای اسرائيل اطمينان کرده بود                 
از اين رو خداوند با او بود، هرکجا رفت کامياب           ٧.  نجست و فرامينی را که خداوند به موسی داده بود، بجا می آورد            

او فلسطينيان را تا غزه و اطرافش، از ُبرجهای          ٨.  رداری نکرد او عليه امپراتور آشور قيام کرد و از او فرمانب           .  شد
 . ديدبانی تا شهرهای ديواردار شکست داد

در سال چهارم حزقيا و سال هفتم پادشاهی هوشع پسر ايله پادشاه اسرائيل، شلمناسر امپراتور آشور، به سامره                      ٩
در سال ششم سلطنت حزقيا و در سال        .  ف کرد و در پايان سال سوم آن را تصرّ       ١٠  حمله کرد و آن را محاصره نمود      

امپراتور آشور، مردم اسرائيل را اسير کرده به آشور           ١١.  نهم پادشاهی هوشع، تمام سرزمين سامره را تسخير کرد          
بعضی از آنها را در شهر َحَلح، بعضی را در کنار رود خابور، در ناحيه جوزان و بعضی را در شهرهای                              .  برد

 . مادها جای داد
يرا ايشان از صدای خداوند خدای خود پيروی نکردند و پيمان او را شکستند و ايشان به فرامين موسی                                    ز١٢

 . خدمتگزار خداوند گوش ندادند و از آن پيروی نکردند

  حملٔه سنحاريب به يهودا
 ) ٢٢-١:٣٦؛ اشعيا ١٩-١:٣٢دوم تواريخ (
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آشور به يهودا حمله کرده، شهرهای مستحکم آن            در سال چهاردهم سلطنت حزقيا بود که سنحاريب، امپراتور          ١٣
من اشتباه کردم، لشکرت را      «:  حزقيا پيامی به اين شرح به سنحاريب که در الکيش بود فرستاد              ١٤.  را تسخير نمود  

پس امپراتور آشور از او درخواست کرد که برايش بيست             »  .از اينجا بيرون کن، هرچه که بخواهی انجام می دهم           
حزقيا تمام نقره ای را که در خزانه های معبد بزرگ و کاخ شاهی بود،                    ١٥.   خروار طال بفرستد    خروار نقره و دو     

او همچنين طالهايی را که خودش با آنها دروازه ها و ستونهای معبد بزرگ را پوشانده بود جدا                     ١٦.  برای او فرستاد  
وا، افسر ارشد و فرماندٔه نظامی خود را با          امپراتور آشور، فرماندٔه کّل ق    ١٧.  کرد و به سنحاريب امپراتور آشور داد       

هنگامی آنها به اورشليم رسيدند،        .  لشکری بزرگ از الکيش برای نبرد عليه حزقيای پادشاه به اورشليم فرستاد                     
آنگاه ١٨.  جاده ای را اشغال نمودند که در آن پارچه بافان در کنار نهری که در مسير برکٔه بااليی بود، کار می کردند                      

الياقيم پسر حلقيا، سرپرست امور دربار و شبنای منشی دربار و يوآخ پسر آساف، مسئول                 .  ادشاه را خواندند  ايشان پ 
به حزقيا بگوييد که پادشاه بزرگ،           «:  فرماندار نظامی به ايشان گفت        ١٩.  بايگانی دربار نزد ايشان بيرون آمدند          

آيا فکر می کنی حرفهای پوچ جای اصول نظامی و          ٢٠به چه کسی با اعتماد توّکل کرده ای؟         :  امپراتور چنين می گويد  
تو منتظر هستی که مصر به      ٢١قدرت را در جنگ می گيرد؟ اکنون تو به که توّکل می کنی که عليه من قيام کرده ای؟                  

شما کمک کند، اّما آن مانند نی است که نمی توان آن را به جای چوبدستی استفاده کرد، زيرا خواهد شکست و به                               
 . فرعون چنين است، اگر کسی بر او تکيه کند. و خواهد رفتدستت فر

آيا او همان کسی نيست که حزقيا پرستشگاههای        .  ما به خداوند خدای خود تکيه می کنيم      :  اّما اگر به من بگوييد    «٢٢
بل قربانگاه  شما بايد در مقا   :  او را بر فراز تّپه ها و قربانگاههای او را ويران کرد و به مردم يهودا و اسرائيل گفت                     

حاال بيا و با سرورم، امپراتور آشور شرط ببند، من دو هزار اسب به تو می دهم، اگر                              ٢٣اورشليم ستايش کنيد؟      
شما حّتی نمی توانيد با پايين ترين درجه دار سپاه آشور          ٢٤!  بتوانيد دو هزار سوارکار پيدا کنيد که بر آنها سوار شوند             

آيا فکر می کنيد که من       ٢٥!  مصر برای کمک شما اّرابه و سواره نظام بفرستد             بجنگيد، با اين وجود انتظار داريد           
بدون کمک خداوند، به سرزمين شما حمله کرده ام و آن را ويران کرده ام؟ خود خداوند به من گفت حمله کن و نابود                        

 » .کن
ما آن زبان   .  آرامی سخن بگوييد    خواهش می کنيم به زبان    «:  آنگاه الياقيم، شبنا و يوآخ به فرمانده نظامی  گفتند           ٢٦

 » .عبری سخن نگوييد، زيرا همٔه مردم روی ديوار می شنوند. را می فهميم
روی سخن من با    !  آيا فکر می کنيد سرورم مرا فرستاد که تنها با شما و پادشاه صحبت کنم؟ خير               «:  او پاسخ داد  ٢٧

نند شما مدفوع خود را خواهند خورد و ادرار             مردمی که در روی ديوار نشسته اند، نيز هست؛ زيرا ايشان هم ما                  
 » .خود را خواهند نوشيد

به سخنان امپراتور بزرگ آشور      «:  آنگاه فرمانده نظامی آشور ايستاد و با صدای بلند به زبان عبری فرياد زد                ٢٨
ا را از دست من     حزقيا نمی تواند شم  .  او به شما هشدار می دهد تا نگذاريد حزقيا شما را فريب دهد            ٢٩.  گوش فرا دهيد  

خداوند ما را خواهد رهانيد و اين        :  نگذاريد حزقيا شما را مجبور کند که به خداوند تکيه کنيد و بگويد              ٣٠.  نجات دهد 
: به حرف حزقيا گوش ندهيد، زيرا امپراتور آشور چنين می گويد          ٣١.  شهر به دست امپراتور آشور تسليم نخواهد شد        

رکس از مو خود انگور و از درخت خود انجير بخورد و هرکس از آب چشمٔه                   با من صلح کنيد و نزد من آييد تا ه           
تا زمانی که من بيايم و شما را با خود به سرزمينی مانند سرزمين خودتان ببرم؛ سرزمين غّله و                              ٣٢.  خود بنوشد 

زقيا گوش  به ح .  شراب، سرزمين نان و تاکستانها، سرزمين درختان زيتون و عسل، تا شما زنده بمانيد و نميريد                        
آيا خدای مّلتهای ديگر، ايشان را از ٣٣. او هنگامی که می گويد خدا شما را نجات می دهد، شما را گمراه می کند         .  ندهيد

خدايان حمات و ارفاد کجا هستند؟ کجا هستند خدايان سفروايم و هينع و عوا؟ آيا                 ٣٤دست امپراتور آشور نجات داد؟       
کدام يک از خدايان آن سرزمينها، سرزمين خود را از دست من نجات داده             ٣٥ند؟  آنها سامره را از دست من رهانيده ا      

 » است که خداوند، اسرائيل را از دست من نجات دهد؟
آنگاه ٣٧.  اّما مردم خاموش ماندند و يک کلمه پاسخ ندادند، زيرا پادشاه دستور داده بود که به او پاسخی ندهيد                         ٣٦

 .  دريده نزد حزقيا رفتند و پيام فرماندٔه نظامی را به او رساندندالياقيم، شبنا و يوآخ با جامه های

١٩  
  پادشاه از اشعيا راهنمايی می خواهد

 ) ٧-١:٣٧اشعيا (
. وقتی حزقيا گزارش آنها را شنيد، لباس خود را از اندوه پاره کرد، پالس پوشيد و به معبد بزرگ خداوند رفت                        ١
ی منشی دربار و رؤسای کاهنان را که همگی پالس پوشيده بودند، نزد                      او الياقيم، سرپرست امور دربار، شبنا         ٢
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امروز روز مصيبت است و ما مجازات 'حزقيا چنين می گويد «: ايشان به او گفتند٣. اشعيای نبی پسر آموص فرستاد   
ن ارشد خود   امپراتور آشور افسرا  ٤.  ما چون زنی هستيم که هنگام زايمان قدرت زاييدن ندارد           .  و سر افکنده شده ايم   

باشد تا خدا، خداوند خدايت، اين اهانتها را بشنود و آنانی که اين سخنان را                .  را فرستاده تا به خدای زنده توهين کنند        
 » '.پس برای بازماندگان ما به درگاه خداوند دعا کن. گفته اند، مجازات کند

خداوند :  به سرور خود بگويد    «:  ن چنين گفت   هنگامی که بندگان حزقيای پادشاه نزد اشعيا آمدند، اشعيا به آنا              ٦-٥
خداوند باعث می شود که امپراتور آشور             ٧.  از سخناِن کفرآميِز خادماِن امپراتور آشور نترس               ':  چنين می گويد  

 » '.شايعه ای بشنود و مجبور به بازگشت به کشور خودش شود و خداوند او را در وطن خودش خواهد کشت

 نند آشوريها بار ديگر تهديد می ک
 ) ٢٠-٨:٣٧اشعيا (

فرمانده نظامی آشور باخبر شد که امپراتور، شهر الکيش را ترک کرده است و در شهر لبنه جنگ می کند، پس                       ٨
به آشوريان خبر رسيد که ارتش مصر به رهبری ِترهاقه پادشاه حبشه در راه                 ٩.  برای مشورت با وی به آنجا رفت       

١٠.  ر آشور اين خبر را شنيد، نامه ای برای حزقيا پادشاه يهودا فرستاد                   هنگامی که امپراتو .  حمله به ايشان هستند     

خدايی که تو به او اعتماد داری، به تو وعده داده است که امپراتور آشور اورشليم را نمی تواند تصّرف کند، اّما تو                      «
 حمله کرده اند، آن را      شايد شنيده باشی که امپراتوران آشور به هر مملکتی که             ١١.  بايد باور نکنی و فريب نخوری       

وقتی نياکان من شهرهای جوزان،         ١٢پس تو فکر می کنی که از دست ما نجات می يابی؟                     .  بکّلی نابود ساخته اند    
حاران، َرَصف و مردم بيت عدن را که در َتَلسار زندگی می کردند از بين بردند، آيا خدايانشان توانستند که آنها را                           

 » اهان حمات، ارفاد، سفروايم، هينع و ِعوا؟کجا هستند پادش١٣نجات بدهند؟ 

  دعای حزقيا
 ) ٢٠-١٤:٣٧اشعيا (

١٥.  حزقيا نامه را از دست قاصد گرفت و خواند، سپس به معبد بزرگ رفت و نامه را در برابر خداوند گشود                        ١٤

 بر تخت     ای خداوند خدای اسرائيل، که در باالی فرشتگان نگهبان                   «:  حزقيا در برابر خداوند چنين دعا کرد              
ای خداوند، به من     ١٦.  تنها تو خدای همٔه پادشاهان زمينی، تو آسمان و زمين را آفريدی                 .  نشسته ای، تو خدا هستی    

سخنان سنحاريب را بشنو که چگونه به تو، خدای زنده               .  ای خداوند، چشمانت را بگشا و ببين         .  گوش بده و بشنو    
و خدايان ايشان   ١٨ور مّلتها و سرزمينهايشان را نابود کرده است         به راستی ای خداوند، امپراتور آش     ١٧.  توهين می کند 

اکنون ای  ١٩.  را در آتش انداخت، زيرا آنها خدا نبودند و ساختٔه دست انسان از چوب و سنگ، در نتيجه نابود شدند                      
 » . خدا هستیخداوند خدای ما، ما را از دست آشوری ها برهان تا همٔه مّلتهای دنيا بدانند که فقط تو ای خداوند،

  پيام اشعيا به پادشاه
 ) ٣٨-٢١:٣٧اشعيا (

دعايت را در مورد       :  خداوند چنين می فرمايد    «:  سپس اشعياء، پسر آموص اين پيام را برای حزقيا فرستاد                  ٢٠
 : اين کالمی است که خداوند دربارٔه او فرموده است٢١. سنحاريب، امپراتور آشور شنيدم

 . ار استدختر باکرٔه صيهون از تو بيز«
 ، او به تو پوزخند می زند

 ، دختر باکرٔه اورشليم در پشت سرت
 . سر خود را می جنباند

 
  کيست که تو به او توهين کرده و وی را مسخره نموده ای؟«٢٢

  برای چه کسی صدايت را بلند کرده ای
  و با غرور چشمان خود را به باال افراشته ای؟

 . عليه قّدوس اسرائيل
 : نت خداوند را تمسخر کرده و گفته ایبا قاصدا٢٣

 ، با اّرابه های خود بر فراز کوهها صعود کرده ام'
 . بر بلندترين نقطٔه لبنان

 . من بلندترين درخت سرو را بريده  ام
 . من به عمق دورترين و انبوه ترين جنگل انبوه رسيده  ام
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 . چاهها کنده ام و از آبهای بيگانه نوشيده ام٢٤
 ' .ايم جويباران مصر را خشک کرده اممن با کف پ

  آيا هرگز نشنيده ای که من در گذشته های دور چنين مقّدر کردم؟٢٥
 . و اکنون آن را انجام دادم

 . من به تو قدرت دادم که شهرهای ديواردار را با خاک يکسان کنی
 ، مردمانی که در آنجا زيست می کردند ناتوان بودند٢٦

 . بودند ايشان هراسان و پريشان
  ايشان چون گياهی که در بيابان

 ، يا علفی که روی بام می رويد بودند
 . که بادهای گرم شرقی آنها را می سوزاند

 
 ، اّما من نشستن و برخاستن«٢٧
  آمدن و رفتن تو

 . و خشم تو را عليه خود می دانم
  زيرا تو از من خشمگين شده ای٢٨

 . و گستاخی تو به گوش من رسيده است
  قالب خود را بر بينی تو من

  و لگام بر دهانت خواهم گذاشت
 » .و تو را از راهی که آمده ای باز خواهم گرداند

 
اين است نشانه ای از رويدادهای آينده؛ امسال غّله خود را خواهيد خورد و                «:  آنگاه اشعيا به حزقيا پادشاه گفت      ٢٩

٣٠.  ت کنيد و تاکستانها بکاريد و ميؤه آنها را بخوريد                  سال دوم آنچه از آن برويد و سال سوم بکاريد و برداش                      

بازماندگان يهودا خواهند شکفت همچون گياهان که ريشه هايشان را به اعماق زمين می فرستند و محصول                                        
 » .بازماندگانی از اورشليم و کوه صيهون خواهند بود زيرا خداوند متعال چنين مقّدر فرموده است٣١. می آورند

او به اين شهر وارد نخواهد شد يا پيکانی به سوی آن               «:  نچه خداوند دربارٔه امپراتور آشور می گويد      اين است آ  ٣٢
٣٣»  .پشته ای در برابر ديوارش نخواهد ساخت         .  هيچ سربازی با سپر نزديک شهر نخواهد آمد             .  نخواهد انداخت 

من از اين شهر دفاع        ٣٤.  اهد شد او از راهی که آمده بازگشت خواهد کرد و وارد شهر نخو                   «:  خداوند می فرمايد 
 » .خواهم کرد و به خاطر خودم و خدمتگزارم داوود از آن محافظت می کنم

. در آن شب فرشتٔه خداوند به اردوی آشوری ها رفت و يکصد و هشتاد و پنج هزار نفر سرباز از آنها کشت                              ٣٥
پس سنحاريب، امپراتور آشور آنجا را ترک        س٣٦.  صبح روز بعد هنگامی که مردم بيدار شدند، همٔه آنها ُمرده بودند             

روزی درحالی که در پرستشگاه خدای خود، ِنسروک          ٣٧.  کرد و به سرزمينش بازگشت و در شهر نينوا ساکن شد               
مشغول عبادت بود، پسرانش ادرملک و شرآصر با شمشير او را به قتل رساندند و بعد به سرزمين آرارات فرار                            

 .  او شدکردند و پسرش آسرحدون جانشين

٢٠  
  بيماری حزقيا و شفای او

 ) ٢٦-٢٤:٣٢؛ دوم تواريخ ٢٢-٢١ و ٨-١:٣٨اشعيا (
خداوند «:  اشعيای نبی، پسر آموص نزد او رفت و گفت                   .  در آن روزها حزقيا تا سرحد مرگ بيمار شد                   ١

 » .کارهايت را سر و سامان بده، زيرا تو خواهی مرد و بهبود نخواهی يافت: می فرمايد
اکنون ای خداوند، من به تو التماس می کنم، به ياد              «٣:  حزقيا روی به سوی ديوار نمود و چنين دعا کرد               آنگاه٢

آور که من چگونه با وفاداری و با تمام قلبم در برابر تو گام برداشته ام و آنچه را در نظر تو نيک بود، انجام                                           
 . حزقيا به تلخی گريست» .داده ام
بازگرد و به حزقيا رهبر قوم من        «٥:  ط ميانی کاخ خارج شود، کالم خداوند بر او آمد           قبل از اينکه اشعيا از حيا      ٤

من دعای تو را شنيده ام و اشکهای تو را ديده  ام، من تو را شفا                        ':  بگو، خداوند خدای جّدت داوود چنين می گويد           
من تو را و اين شهر      .   افزايممن پانزده سال به عمر تو می       ٦.  خواهم داد، در روز سوم برخيز و به معبد بزرگ برو            

را از دست امپراتور آشور رهايی می بخشم و من به خاطر خودم و خدمتگزارم داوود از اين شهر دفاع خواهم                                  
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 » '.کرد
نشانٔه «:  حزقيا از اشعيا پرسيد   ٨»  .خميری از انجير بياوريد و روی ُدَمل او بگذاريد تا خوب شود              «:  اشعيا گفت ٧

 »  چيست؟ و من چگونه بعد از سه روز به معبد بزرگ بروم؟شفای من از طرف خداوند
حاال .  خداوند به تو نشانه ای خواهد داد تا به تو ثابت شود که او به وعدٔه خود وفا می کند                                «:  اشعيا پاسخ داد   ٩

 » می خواهی که سايه روی پّله ها ده پّله جلو برود يا عقب؟
 » .ه جلو برد، آن را ده پّله به عقب بازگرداناين آسان است که سايه را ده پّل«: حزقيا گفت١٠
 . اشعيا به خداوند دعا کرد و خداوند سايه را ده پّله از روی پّله ای که آحاز پادشاه ساخته بود به عقب بازگرداند١١

  نمايندگانی از بابل
 ) ٨-١:٣٩اشعيا (

يا بيمار است، نمايندگان خود را همراه با           چون شنيد حزق   )  پسر بلدان پادشاه بابل    (در آن زمان مُروَدک َبَلدان        ١٢
حزقيا به آنها خوش آمد گفت و همٔه خزانه ها، نقره، طال، ادويه جات، عطرهای                    ١٣.  نامه و هديه ای نزد او فرستاد        

١٤.  گرانبها، زّرادخانٔه خود، هرآنچه را در انبارها يافت می شد و هرچه در کاخ و قلمرو او بود به آنها نشان داد                             

 » اين مردان چه می گفتند؟ و از کجا آمده بودند؟«: اشعيای نبی نزد حزقيای پادشاه رفت و پرسيدآنگاه 
 » .ايشان از سرزمينی دور آمده اند، از بابل«: حزقيا پاسخ داد

 » ايشان در کاخ تو چه ديدند؟«: اشعيا پرسيد١٥
در انبارهای من نيست که به آنها نشان             هيچ چيزی .  ايشان هرآنچه را در کاخ من بود، ديدند          «:  حزقيا پاسخ داد   

 » .نداده باشم
زمانی فرا خواهد رسيد که هرآنچه در کاخ توست ١٧: خداوند قادر مطلق می فرمايد  «:  آنگاه اشعيا به پادشاه گفت    ١٦

 از بعضی١٨. و آنچه نياکان تو تا به امروز ذخيره کرده بودند، به بابل حمل خواهد شد و هيچ چيز باقی نخواهند ماند              
 » .پسران تو را به اسارت خواهند برد، ايشان را خواجه خواهند کرد، تا در کاخ پادشاه بابل خدمت کنند

چرا که نه؟ زيرا در زمان من         «:  زيرا او با خود انديشيد      »  .کالم خداوند که گفتی نيکوست      «:  حزقيا پاسخ داد   ١٩
 » .صلح و امنّيت برقرار خواهد بود

  مرگ حزقيال
 ) ٣٣-٣٢:٣٢ دوم تواريخ(

کارهای ديگر حزقيای پادشاه، شجاعتهای او و چگونگی ساختمان استخر و حفر قنات برای آوردن آب به                               ٢٠
 . حزقيا درگذشت و پسرش منسی جانشين او شد٢١. شهر، در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده است

٢١  
  منسی پادشاه يهودا

 ) ٢٠-١:٣٣دوم تواريخ (
او مّدت پنجاه و پنج سال در اورشليم پادشاهی کرد و مادرش                      .   بود که به سلطنت رسيد          منسی دوازده ساله    ١

از کارهای شرم آور اقوامی که خداوند آنها را          .  او کارهايی کرد که در نظر خداوند زشت بود          ٢.  ِحفصيبه نام داشت  
را که پدرش حزقيا ويران کرده         زيرا او پرستشگاههای باالی تّپه ها         ٣.  از سر راه قوم اسرائيل راند، پيروی نمود           

مانند اخاب، پادشاه اسرائيل الهٔه اشره را پرستش می کرد و              .  بود، دوباره آباد کرد و قربانگاهی برای بعل ساخت            
در معبد بزرگ خداوند، در همان  جايی که نام خداوند را بر خود داشت، او                                   ٤.  حّتی ستارگان را می پرستيد       

در هر دو صحن معبد بزرگ خداوند، قربانگاههايی برای پرستش                     ٥.  ر ساخت  قربانگاههايی برای خدايان ديگ      
او پسر خود را در آتش قربانی کرد و فالگيری و افسونگری می کرد و با جادوگران و                                      ٦.  ستارگان بنا نمود    

فته الهٔه اشره را در معبد بزرگی که خداوند به داوود و پسرش سليمان گ                 ٧.  احضارکنندگان ارواح مشورت می نمود    
اينجا در اورشليم، در اين معبد بزرگ که مکانی است که من از تمام سرزمين های دوازه طايفٔه اسرائيل                               «:  بود

اگر مردم اسرائيل از همٔه فرامين من و تمام شريعتی که موسی خدمتگزار             ٨.  برگزيده ام تا من ستايش شوم، جای داد      
م داد که ايشان را از سرزمينی که به نياکانشان دادم بيرون                   من به ايشان داد، پيروی کنند آنگاه من اجازه نخواه               

منسی آنها را به راههايی برد که مرتکب کارهای زشت تری               .  مردم اسرائيل به کالم خداوند گوش ندادند         ٩»  .کنند
 . شدند و کارهای آنها بدتر بود از کارهای اقوامی که خداوند از سرراهشان رانده بود
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زيرا منسی، پادشاه يهودا کارهای پليدی را که بدتر از                «١١:  متگزارانش يعنی انبيا گفت     خداوند به وسيلٔه خد     ١٠
بنابراين من خداوند خدای اسرائيل چنان         ١٢.  اموری ها بود، انجام داد و با ُبتهای خود مردم يهودا را به گناه کشيد                     

ن اورشليم را مانند سامره تنبيه خواهم       م١٣.  باليی بر اورشليم و يهودا نازل کنم که هرکس آن را بشنود، ترسان شود              
کرد، چنانکه اخاب پادشاه اسرائيل و فرزندان او را تنبيه کردم و من اورشليم را مانند ظرفی که پاک می کنند و                                 

من بازماندگان قوم را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا طعمٔه آنان گردند و تاراج                       ١٤.  برمی گردانند خواهم کرد   
از روزی که نياکانشان را از مصر بيرون آوردم تا به امروز ايشان آنچه را که از نظر من پليد بود،                       زيرا  ١٥.  شوند

 » .انجام دادند و خشم مرا برانگيختند
او همچنين مردم   .  همچنين منسی آن قدر مردم بی گناه را کشت که در جاده های اورشليم جوی خون جاری شد                    ١٦

 .  باعث شد که در مقابل خداوند مرتکب گناه شونديهودا را به راه بت پرستی کشاند و
بعد ١٨.  همٔه کارهای ديگر منسی و گناهانی را که مرتکب شد، در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده  است                   ١٧

از آن که منسی فوت کرد و به اجداد خود پيوست، او را در باغ قصرش، يعنی در باغ ُعزا به  خاک سپردند، و                                     
 . ه جای او بر تخت سلطنت نشستپسرش آمون ب

  آمون، پادشاه يهودا
 ) ٢٥-٢١:٣٣دوم تواريخ (

نام مادرش ُمَشلَمت، دختر     .  آمون بيست و دو ساله بود که پادشاه شد و مّدت دو سال در اورشليم سلطنت کرد                      ١٩
در همٔه  ٢١.  ودنداو مثل پدر خود منسی کارهايی کرد که در نظر خداوند زشت ب               ٢٠.  حاروص و از اهالی يهودا بود      

خداوند خدای اجداد   ٢٢.  امور از راه و روش پدر خود پيروی نمود و مانند او به ُبتها خدمت کرد و آنها را پرستيد                           
 . خود را از ياد برد و در راه خداوند گام برنداشت

ند و پسر آمون،    اّما مردم يهودا همه توطئه گران را کشت      ٢٤.  خادمان آمون دسيسه کردند و او را در کاخش کشتند         ٢٣
 . يوشيا را به جای او پادشاه ساختند

آمون در مقبره اش، در باغ      ٢٦.  بقّئه وقايع دوران سلطنت آمون در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده  است               ٢٥
 . ُعزا به خاک سپرده شد و پسرش، يوشيا به جای او بر تخت سلطنت نشست

٢٢  
  سلطنت يوشيا بر يهودا

 ) ٢-١:٣٤ دوم تواريخ(
نام مادرش َيديده و دختر      .  يوشيا هشت ساله بود که پادشاه شد و مّدت سی و يک سال در اورشليم سلطنت کرد                      ١

او هرآنچه را که در نظر خداوند نيکو بود، بجا می آورد و در راه جّدش داوود گام                            ٢.  عدايه از شهر ُبصقت بود      
 . برداشت و به راههای چپ يا راست منحرف نشد

  معبد بزرگ توسط يوشيا ترميم
 ) ٢٨-٨:٣۴دوم تواريخ(

يوشيا در سال هجدهم سلطنت خود، شافان پسر َاَصليا، نؤه َمُشالم را که منشی معبد بزرگ خداوند بود، به                                   ٣
نزد حلقيا، کاهن اعظم برو و پولی را که کاهنان بايد هنگام ورود مردم به معبد                           «٤:  حضور خود خواند و گفت       

و به کسانی که مأمور ترميم معبد بزرگ هستند بده تا مزد نّجاران، معماران و بّنايان           ٦-٥يرند، بگير   بزرگ از آنها بگ   
مأموران کار ترميم، اشخاص صادقی هستند و         ٧.  و قيمت چوب و سنگ مورد نياز ترميم معبد بزرگ را بپردازند               

 » .نيازی نيست که از آنها صورت حساب هزينه ها را طلب کنی

  تورات را می يابد ِحلقيا کتاب
شافان فرمان پادشاه را به حلقيا رساند و حلقيا به او گفت که کتاب تورات را در معبد بزرگ يافته است، پس آن                          ٨

پولی را که در معبد       «:  بعد نزد پادشاه بازگشت و به او گزارش داده گفت              ٩.  شافان آن را خواند    .  را به شافان داد    
کتابی را که حلقيا به من داد، نزد        «:  آنگاه او گفت  ١٠»  .ر ترميم معبد بزرگ دادم    بزرگ بود، گرفتم و به مأموران کا      

 . سپس کتاب را با صدای بلند برای پادشاه خواند» .من است
بعد به حلقيای کاهن، اخيقام پسر شافان،           ١٢.  وقتی پادشاه کالم کتاب تورات را شنيد، لباس خود را پاره کرد                  ١١
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برويد و از خداوند    «١٣:  نشی و يکی ديگر از مأموران خود به نام عسايا امر کرده گفت            َعکبور پسر ميکايا، شافان م    
خداوند از ما خشمگين است زيرا اجداد ما کارهايی         .  دربارٔه آموزشهای اين کتاب برای من و مردم يهودا جويا شويد          

 » .را که اين کتاب گفته شده است، انجام نداده اند
او همسر شلوم بود،    .  عکبور، شافان و عسايا نزد زنی به نام ُحلده که نبّيه بود، رفتند             ،  پس حلقيای کاهن، اخيقام   ١٤

ايشان .  حلده در قسمت نوساز اورشليم ساکن بود        .  و پسرش تقوه، نؤه َحرَحس که مسئول لباس در معبد بزرگ بود               
ا را فرستاده بگوييد، خداوند      برويد و به مردی که شم      «:  حلده به ايشان گفت   ١٥.  به وی گفتند که چه روی داده است         

من بر اين مکان و ساکنان آن باليی فرود خواهم آورد، همان طور که در کتابی که                          '١٦:  خدای اسرائيل می فرمايد   
زيرا ايشان مرا ترک کردند و برای خدايان ديگر ُبخور سوزاندند و               ١٧.  پادشاه يهودا خوانده است، نوشته شده است       

اّما در مورد   ١٨'  .انگيخته اند، خشم من عليه اورشليم افروخته شده و خاموش نخواهد شد            با کارهای خود خشم مرا بر      
: پادشاه يهودا، که شما را فرستاد تا از خداوند راهنمايی بخواهد، به او بگوييد که خداوند خدای اسرائيل می فرمايد                         

ست را دريدی و پی بردی که من اين         و چون توبه کردی، سر تواضع خم نمودی، لبا        ١٩تو کالم اين کتاب را شنيدی       '
و تا زمانی که زنده هستی باليی را که           ٢٠من دعايت را شينده ام      .  شهر و ساکنان آن را جزا می دهم و نفرين می کنم           

بر سر اورشليم می آورم، نخواهی ديد بلکه بعد از وفات تو آن کار را می کنم تا با خاطرجمعی و روحی آسوده از                             
 » '.اين جهان بروی

 . آنها پيام او را به پادشاه رساندند

٢٣  
  تجديد پيمان

 ) ٣٣-٢٩؛ ٧-٣:٣٤دوم تواريخ (
پادشاه به اّتفاق تمام مردم يهودا و اورشليم، کاهنان و                ٢.  يوشيا همٔه رهبران يهودا و اورشليم را احضار کرد              ١

بزرگ يافته بودند، برای همه        او تمام کتاب عهدی را که در معبد         .  مردم از کوچک تا بزرگ به معبد بزرگ رفت          
پادشاه در کنار ستون با خداوند پيمان بست که از او پيروی کند و فرامين، قوانين و احکام او را و کلماتی                           ٣.  خواند

 . همٔه مردم در اين پيمان به او پيوستند. را که در کتاب پيمان نوشته بود، با تمام دل و جان خود انجام دهد
 اعظم و دستيارانش و محافظين دروازٔه معبد بزرگ دستور داد تا تمام وسايلی را که برای                     آنگاه يوشيا به کاهن   ٤

او آنها را در بيرون شهر اورشليم و        .  پرستش بت بعل و الهٔه اشره و ستارگان آسمان بکار می رفت، بيرون بياورند             
ا که پادشاهان يهودا برای قربانی کردن او تمام کاهنانی ر٥. در وادی قدرون سوزاند و خاکستر آن را به بيت ئيل برد        

در قربانگاه ُبتها در شهر يهودا و نزديک اورشليم، تعيين کرده بودند، به همراه تمام کاهنان بعل، خورشيد، ماه،                              
الهٔه اشره را که در معبد بزرگ خداوند بود، بيرون آورد و در خارج اورشليم،                    ٦.  سيارات و ستاره ها برکنار کرد     

محل سکونت  ٧.  ون سوزاند و به خاکستر تبديل کرد و بعد خاک آن را بر گورستان عمومی پاشيد                           در وادی قدر   
او همٔه کاهنان را    ٨.  لواطيان را که در معبد بزرگ بود و زنها در آنجا برای الهٔه اشره لباس می بافتند، ويران کرد                      

ر کشور در   آنها قربانی می کردند،             از شهرهای يهودا به اورشليم آورد و به تمام قربانگاههايی که در سراس                             
او همچنين قربانگاههای ُبز پليد را در نزديکی دروازٔه يهوشع حاکم شهر، که در سمت چپ دروازٔه          .  بی حرمتی کرد 

آن کاهنان اجازه نداشتند در معبد بزرگ خدمت کنند ولی می توانستند از نان فطير در                  ٩.  ورودی بود را ويران کرد     
 .  بخورندميان برادران خود

يوشيای پادشاه به پرستشگاه توَفت در دّرٔه بنی هنوم بی حرمتی کرد، پس ديگر کسی نمی توانست دختر يا پسر                       ١٠
او ١١.  خود را به عنوان قربانی سوختنی برای مولک به عنوان قربانی سوختنی برای خدای مولک قربانی کند                              

شيد وقف کرده بودند، از آنجا برداشت و اّرابه های آنها             همچنين اسبهايی را که پادشاهان يهودا برای پرستش خور           
اسبها در حياط معبد بزرگ در نزديکی دروازه و نه چندان دور از محل زندگی َنَتنَمَلک که از مقامات                      (را سوزاند   

اخته بودند،  قربانگاههايی را که پادشاهان يهودا بر بام خانٔه آحاز، پادشاه اسرائيل س            ١٢.)  مهم بود، نگه داری می شدند   
با قربانگاههايی که منسی در دو حياط معبد بزرگ بنا کرده بود، ويران ساخت و خاک و سنگ آنها را در وادی                               

يوشيا قربانگاههايی را که سليمان پادشاه در شرق اورشليم و جنوب کوه زيتون برای پرستش                            ١٣.  قدرون پاشيد  
١٤.   موآبيان و ملکوم بت عمون ساخته بود، بی حرمتی کرد            ُبتهای نفرت انگيز َاشتورت الهٔه صيدونيان، کموش بت        

 . يوشيای پادشاه، ستونهای سنگی را شکست و الهٔه اشره را ُخرد کرد و جای آن را با استخوانهای انسان پوشاند
ه همچنين قربانگاه بيت ئيل و پرستشگاههای بلندی را که يربعام پسر نباط، يعنی کسی که قوم اسرائيل را به گنا                     ١٥

پرستشگاههای باالی تّپه ها را آتش زد و تبديل به خاکستر نمود و الهٔه اشره را هم                       .  کشيد، ساخته بود ويران کرد      
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آنگاه يوشيا چند قبر در روی تّپه ديد، او دستور داد تا استخوانها را از گورها بيرون بياورند و بر روی                        ١٦.  سوزاند
همان گونه که کالم خداوند بر نبی آمده بود و او اين                   .   را ناپاک کرد     قربانگاه بسوزانند و به اين ترتيب قربانگاه           

 » آن مقبره چيست؟«: آنگاه يوشيا پرسيد١٧. رويدادها را پيش بينی کرده بود
اين مقبرٔه نبی ای است که از يهودا آمد و کارهايی را که تو عليه قربانگاه بيت ئيل «: مردم شهر بيت ئيل پاسخ دادند    

 » .ی کرده بودکردی، پيشگوي
 » .با آن کاری نداشته باشيد، استخوانهای او را جابه جا نکنيد«: يوشيا دستور داد١٨

 . پس استخوانهای او و نبی ای را که از سامره آمده بود، تکان ندادند
 يوشيای پادشاه، در تمام شهرهای اسرائيل همٔه پرستشگاههای باالی تّپه ها را که توسط پادشاهان اسرائيل                             ١٩

او با آن قربانگاهها مانند قربانگاه         .  ساخته شده بودند و به وسيلٔه آن خشم خداوند برانگيخته شده بود، ويران کرد                     
او تمام کاهنانی را که در قربانگاههای بت پرستان خدمت می کردند، بر همان قربانگاهها                        ٢٠.  بيت ئيل رفتار کرد   

 . آنگاه به اورشليم بازگشت. زاندکشت و در روی قربانگاهها استخوانهای انسان را سو

  مراسم برگزاری عيد فصح
 ) ١٩-١:٣٥دوم تواريخ (

يوشيا دستور داد تا مراسم عيد فصح را برای جالل خداوند خدای خود جشن بگيرند همان گونه که در کتاب                              ٢١
شاهی از اسرائيل يا     از زمان داورانی که بر اسرائيل داوری می کردند تا آن روز هيچ پاد                ٢٢.  عهد نوشته شده است    

در سال هجدهم سلطنت يوشيا پادشاه، جشن عيد فصح در          ٢٣.  يهودا، جشن عيد فصح را اين چنين برگزار نکرده بود         
 . اورشليم برای خداوند برگزار شد

همچنين يوشيا احضار کنندگان روح، افسونگران، فالگيران، ُبتهای خانگی و همٔه وسايل مربوط به آن را در                       ٢٤
يهودا و اورشليم از بين برد تا اوامر کتابی که حلقيای کاهن آن را در معبد بزرگ يافته بود، بجا آورده                                 سرزمين

پيش از يوشيا هيچ پادشاهی نبود که مطابق شريعت موسی با تمام دل، جان و توان به سوی خداوند روی                           ٢٥.  شود
 . آورد و پس از او نيز پادشاهی چون او برنخاست

٢٧.  ارهای منسی آتش خشم خداوند عليه يهودا فرو ننشست و حّتی اکنون نيز خاموش نشده است                 اّما به خاطر ک   ٢٦

من يهودا را از نظر دور خواهم داشت همان طور که اسرائيل را دور داشته  ام و شهر برگزيده                            «:  خداوند فرمود 
 » .خود، اورشليم و معبد بزرگی را که گفتم نام من در آن خواهد بود ترک خواهم کرد

  مرگ يوشيا
 ) ١:٣٦-٢٠:٣٥دوم تورايخ (

در زمان  ٢٩.  بقّئه وقايع دوران سلطنت يوشيا و کارهای او در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده  است                           ٢٨
يوشيا .  پادشاهی يوشيا، ِنکوه فرعون مصر با ارتش خود به سوی رود فرات رفت تا به امپراتور آشور کمک کند                         

افسران او جسدش را در اّرابه ای گذاشتند و به           ٣٠.   مجدو متوّقف کند، اّما در نبرد کشته شد           سعی کرد ايشان را در     
 . اورشليم بردند و در گور خودش به خاک سپردند

 . مردم يهودا پسر او، يهوآحاز را به جای پدرش به تخت سلطنت نشاندند

  يهوآحاز، پادشاه يهودا
 ) ٤-٢:٣٦دوم تواريخ (

نام مادرش  .  سه ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و مّدت سه ماه در اورشليم پادشاهی کرد                  يهوآحاز بيست و  ٣١
٣٣.  او مثل اجداد خود کارهايی کرد که در نظر خداوند زشت بود                   ٣٢.  َحموَطل، دختر ارميا و از اهالی لبنه بود            

در اورشليم سلطنت کند و يهودا         فرعون نکوه او را در ِربَله، در سرزمين حمات، به زندان انداخت تا ديگر نتواند                  
سپس فرعون نکوه، الياقيم يکی      ٣٤.  را مجبور کرد که ساالنه دو خروار نقره و سی و چهار کيلو طال خراج بدهد                      

اّما يهوآحاز را با خود به مصر برد و او           .  ديگر از پسران يوشيا را پادشاه ساخت و نامش را به يهوياقيم تبديل کرد               
 . در همان جا درگذشت

 هوياقيم، پادشاه يهودا ي
 ) ٨-٥:٣٦دوم تواريخ (

يهوياقيم از مردم به نسبت دارايی ايشان ماليات می گرفت تا به اين وسيله ميزان خراجی را که بايد به فرعون                         ٣٥
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 . می پرداخت، جمع آوری کند
نام مادرش  .   کرد يهوياقيم بيست و پنج ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت يازده سال در اورشليم پادشاهی                         ٣٦

 . او مثل نياکان خود کارهايی کرد که در نظر خداوند پليد بود٣٧. زبيده، دختر فدايه و از مردم رومه بود

٢٤  
  شورش و مرگ يهوياقيم

در زمان سلطنت يهوياقيم، نبوکدنصر پادشاه بابل يهودا را اشغال کرد و يهوياقيم مّدت سه سال خراجگزار او                         ١
مطابق کالم خداوند که توسط انبيا گفته شده بود، خداوند سپاهيان کلدانی، سوری،               ٢.  ورش کرد شد؛ سپس عليه او ش    

درواقع اين رويداد به فرمان خداوند، به خاطر گناهان و کارهايی          ٣.  موآبی و عمونی را فرستاد تا يهودا را نابود کنند         
همچنين به خاطر ريختن خون      ٤.  د دور کند   که منسی انجام داده بود، بر يهودا واقع شد تا ايشان را از نظر خو                            

 . بی گناهانی که در اورشليم جاری شد، خداوند او را نبخشيد
يهوياقيم درگذشت و    ٦.  همٔه کارهايی که يهوياقيم انجام داد، در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا نوشته شده است                         ٥

 . پسرش جانشين او شد
د، زيرا پادشاه بابل تمام سرزمينی را که به مصر تعّلق                 فرعون و ارتش او ديگر هرگز از مصر خارج نشدن              ٧

 . داشت، از رود فرات تا مرزهای شمالی مصر، تصّرف کرده بود

  سلطنت يهوياکين بر يهودا
 ) ١٠-٩:٣۶دوم تواريخ (

نام مادرش َنُحوشطا    .  يهوياکين هجده ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت سه ماه در اورشليم پادشاهی کرد                           ٨
 . او نيز مانند پدرش آنچه را در نظر خداوند پليد بود، بجا آورد٩. ر الناتان و از اهالی اورشليم بوددخت
در وقت محاصرٔه شهر،       ١١.  در دوران سلطنت او سپاه بابل به اورشليم حمله کرد و آن را محاصره نمود                            ١٠

ن و مأموران و همچنين کارکنان کاخ         يهوياکين خود را همراه با مادر، پسرا         ١٢.  نبوکدنصر خودش به اورشليم آمد      
 . پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت خود، او را اسير کرد. شاهی، به نبوکدنصر تسليم کرد

  تسخير اورشليم
طبق پيشگويی که خداوند فرموده      .  پادشاه بابل همٔه دارايی خزانه های معبد بزرگ و کاخ شاهی را با خود برد                ١٣

نبوکدنصر تمام  ١٤.  يی معبد بزرگ را که سليمان پادشاه اسرائيل ساخته بود، شکست           بود، همٔه ظروف و وسايل طال     
ساکنان اورشليم را با جنگجويان، مأموران، صنعتگران و آهنگرانش که ده هزار نفر بودند، با خود برد و به غيراز                

 . فقيرترين مردِم آنجا، کس ديگری باقی نماند
. مأموران او را با اشخاص برجستٔه قوم، از اورشليم به بابل به اسيری برد                او همچنين يهوياکين، مادر، زنها و     ١٥
پادشاه بابل هفت هزار اسير از مردان برجسته به بابل آورد؛ صنعتگران، آهنگران و هزار مرد نيرومند که برای              ١٦

 . خدمات نظامی آمادگی داشتند
 .  کرد و نامش را به صدقيا تغيير دادپادشاه بابل عموی يهوياکين، َمَتنيا را به جای او پادشاه١٧

  صدقيا، پادشاه يهودا
 ) ٣-١:٥٢؛ ارميا ١٦-١١:٣٦دوم تواريخ (

مادرش حموطل نام . صدقيا بيست و يک ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت يازده سال در اورشليم پادشاه بود        ١٨
. ارهايی را که در نظر خداوند پليد بود، انجام داد            او مانند يهوياکين ک    ١٩.  او دختر ارميا و از اهالی لبنه بود         .  داشت

صدقيا عليه پادشاه بابل    .  خداوند چنان از مردم اورشليم و يهودا خشمگين شد که ايشان را از نظر خود دور کرد                     ٢٠
 . قيام کرد

٢٥  
  سقوط اورشليم

 ) ١١-٣:٥٢؛ ارميا ٢١-١٣:٣٦دوم تواريخ (
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د در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت صدقيا، به اورشليم حمله و آن                نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خو      ١
در روز نهم   ٣.  شهر تا سال يازدهم صدقيای پادشاه در محاصره بود        ٢.  را محاصره کرد و گرداگرد آن سنگر ساخت       

ديوارهای شهر را    ٤.  ماه چهارم آن سال، در شهر قحطی چنان سخت شد که مردم چيزی برای خوردن نداشتند                           
اخ کردند و با وجودی که سربازان بابلی شهر را محاصره کرده بودند، پادشاه يهودا با تمام سربازانش در شب                     سور

. ايشان از راه باغ سلطنتی، از مسيری که دو ديوار را به هم وصل می کرد، به سوی دشت اردن گريختند                     .  گريختند
٦.  دشت اريحا دستگير کرد و سپاهيانش پراکنده شدند           اّما ارتش بابل، پادشاه را دنبال نمود و او را در نزديکی                    ٥

آنها پسران صدقيا را در جلوی         ٧.  صدقيا را نزد پادشاه بابل، به شهر ربله بردند و او را در آنجا محاکمه کردند                         
 . چشمان صدقيا کشتند و چشمان او را از کاسه در آوردند و او را به زنجير کشيده، به بابل بردند

  ويرانی معبد بزرگ
 ) ٣٣-١٢:٥٢ارميا (

در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوکدنصر پادشاه، نبوزرادان، مشاور و فرمانده نظامی ارتش                          ٨
. او معبد بزرگ را سوزاند و کاخ پادشاه و همٔه خانه های بزرگ اورشليم را نيز سوزاند                  ٩.  پادشاه وارد اورشليم شد   

َنبوزرادان، فرمانده ارتش، بقّئه مردمی را که در شهر بودند و            ١١.  ان کردند و سربازان او ديوارهای شهر را وير       ١٠
اّما او فقيرترين مردمی را که زمينی نداشتند،            ١٢.  کسانی که به پادشاه بابل پناهنده شده بودند، با خود به تبعيد برد                  

 . برای کارکردن در تاکستانها و کشتزارها باقی گذاشت
، پايه ها و حوض برنزی را که در معبد بزرگ بودند، تکه تکه کردند و با خود به بابل                    بابلی ها ستونهای برنزی  ١٣
آنها همچنين بيلها، خاک اندازها، قربانگاهها، وسايل مربوط به چراغهای معبد بزرگ، کاسه هايی که برای                ١٤.  بردند

تفاده می شد و همٔه وسايل برنزی را       جمع آوری خون قربانی ها استفاده می شد، کاسه هايی که برای سوزاندن ُبخور اس          
هرآنچه را که از طال و نقره ساخته شده بود بردند، به عالؤه                  ١٥.  که در معبد بزرگ استفاده می شد، با خود بردند            

وسايل برنزی که سليمان     ١٦.  کاسه های کوچک و آتشدانهای کوچکی که برای حمل زغال گداخته استفاده می کردند               
رگ ساخته بود، دو ستون، ميزهای چرخدار و حوض بزرگ بسيار سنگين بودند که قابل وزن                 پادشاه برای معبد بز   

. دو ستون همانند يکديگر بودند و هرکدام تقريبًا هشت متر و سرستونهای آن يک متر و نيم بودند                       ١٧.  کردن نبودند 
 . کديگر وصل بودنددور تا دور سر ستونها انارهای برنزی بود که به وسيلٔه زنجيرهای بافته شده به ي

  قوم يهود به بابل برده می شوند
 ) ٢٧-٢٤:٥٢ارميا (

نبوزرادان فرماندٔه نظامی، کاهن اعظم سرايا و کاهن دوم َصَفنيا و سه نفر از محافظين معبد بزرگ را نيز                              ١٨
ز مشاورين پادشاه و    از افرادی که هنوز در شهر باقيمانده بودند، او فرماندٔه نظامی را با پنج نفر ا                   ١٩.  دستگير کرد 

نبوزرادان ٢٠.  معاون فرماندٔه نظامی که مسئول بايگانی ارتش بود و شصت نفر از افراد مهم شهر را دستگير کرد                     
 . در سرزمين حمات پادشاه دستور داد، ايشان را بزنند و سپس بکشند٢١. ايشان را به شهر ربله، نزد پادشاه بابل برد

 . سرزمين خود به تبعيد بردند به اين گونه مردم يهودا را از

  َجَدليا، فرماندار يهودا
 ) ٣-١:٤١؛ ٩-٧:٤٠ارميا (

پادشاه بابل، جدليا پسر اخيقام، نؤه شافان را بر مردمی که با خود نبرده و در سرزمين يهودا باقيمانده بودند، به                      ٢٢
 اين خبر را شنيدند، نزد جدليا در              وقتی که افسران و سربازانی که تسليم نشده بودند             ٢٣.  عنوان فرماندار گماشت   

اسماعيل پسر نتنيا، يوحانان پسر قاريح، سرايا پسر تنحومِت نطوفانی و يازنيا            :  ايشان عبارت بودند از   .  مصفه آمدند 
از مأموران بابلی نترسيد در همين سرزمين ساکن شويد         «:  جدليا برای ايشان سوگند ياد کرد و گفت       ٢٤.  پسر معکاتی 
 » .بل اطاعت کنيد و برای شما نيکو خواهد بودو از پادشاه با

اّما در ماه هفتم آن سال، اسمعيل پسر نتنيا نؤه اليشمع که عضو خاندان سلطنتی بود، با ده نفر از همراهان خود                       ٢٥
ر تا  آنگاه همٔه مردم از فقي    ٢٦.  به مصفه رفت و به جدليا حمله کرد و او را با يهوديانی که با او بودند، به قتل رساند                      

 . غنی و افسران ارتش، از ترس برخاستند و به مصر مهاجرت کردند

  آزادی يهوياکين
 ) ٣٤-٣١:٥٢ارميا (



 دوم پادشاهان
 

در سال سی و هفتم تبعيد يهوياکين پادشاه يهودا، در روز بيست و هفتم ماه دوازدهم، اويل َمُرَدک پادشاه بابل                           ٢٧
ا او رفتار کرد و به او مقامی باالتر از همٔه کسانی که در                  با مهربانی ب  ٢٨.  او يهوياکين را از زندان آزاد نمود        .  شد

پس يهوياکين لباس زندان را از تن بيرون کرد و در باقی روزهای زندگيش را در سفرٔه                             ٢٩.  دربارش بودند داد   
 . و هزينٔه زندگی روزانٔه او توسط پادشاه تا زمانی که زنده بود، پرداخت می شد٣٠پادشاه غذا می خورد 
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  کتاب اول تواريخ
  معّرفی کتاب

ئيل و پادشاهان ذکر شده است، اّما اين کتاب            کتاب اول و دوم تواريخ، تکرار مطالبی است که در کتابهای سمو                
در اين دو کتاب دو       .  بيشتر وقايع خاندان يهودا را که در جنوب سرزمين اسرائيل سکونت داشتند، شرح می دهد                      

 : نکتٔه برجسته  ای که بر تاريخ سلطنت اسرائيل تأثير داشتند، نشان می دهند
 و يهودا وارد شد، خدا هنوز هم به وعده ای که به آن قوم داده                 با وجود مصيبتهايی که بر سلطنت های اسرائيل         -١

بود، وفادار ماند و نقشه ای را که برای قوم خود داشت، توسط آن عّده کسانی که در سرزمين يهودا باقيمانده بودند،                         
تماعی برای ثابت کردن اين مطلب، نويسندٔه کتاب به موّفقّيتهای داوود و سليمان، اصالحات اج                                 .  عملی کرد  

 . يهوشافاط، حزقيا و يوشيا اشاره می کند و همچنين از مردمی که به خدا وفادار مانده بودند، نام می برد
منشأ ترتيب پرستش خدا در معبد بزرگ در اورشليم و مخصوصًا وظيفٔه کاهنان و الويان را در امور نيايشی                      -٢

 . داوود را مؤسس اصلی رسوم مذهبی آن معّرفی می کند شرح می دهد و با اينکه سليمان معبد بزرگ را ساخت، اّما

  تقسيم بندی کتاب
  ٤٤:٩-١:١شجره نامه و فهرست اسامی 

  ١٤-١:١٠مرگ شائول 
  ٣٠:٢٩-١:١١حکمرانی داوود 

  ١:٢٢-١:١١ دشواريها و موّفقّيتها -الف
  ٣٠:٢٩ -٢:٢٢ آمادگی برای ساختن معبد بزرگ -ب

١  
  از آدم تا ابراهيم

 ) ٢٦-١٠:١١؛ ٣٢-١:١٠؛ ٣٢-١:٥ پيدايش(
آدم پدر شيث، شيث پدر انوش، انوش پدر قينان، قينان پدر مهللئيل، مهللئيل پدر يارد، يارد پدر خنوخ، خنوخ                        ٤-١

 . پدر متوشالح، متوشالح پدر لمک، لمک پدر نوح و نوح پدر سام و حام و يافث بود
اشکناز، ريفات و      :  پسران جومر  ٦.  شک و تيراس     جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ما             :  پسران يافث  ٥

 . اليشه، ترشيش، ِکتيم و رودانيم: پسران ياوان٧. ُتوجَرمه
کوش ١٠.  سبا، حويله، سبته، رعمه، سبتکا و ددان         :  پسران کوش ٩.  کوش، مصرايم، ليبی و کنعان      :  پسران حام ٨

لود، عناميم، لهابيم، نفتوحيم،     :  مصرايم  پسران١٢-١١.  همچنين پدر نمرود بود که يکی از قهرمانان روی زمين شد               
کنعان پدر صيدون پسر اول، ِحّتيان و قومهای يبوسيان،                ١٦-١٣.  فتروسيم، کسلوحيم جّد فلسطينيان و کفتوريم بود           

 . اموريان، َجرجاشيان، ِحويان، عرقيان، سينيان، ارواديان، صماريان و حماتيان بود
ارفکشاد پدر  ١٨.  عوص، حول، جاتر و ماشک بود     :  ، ارام، پسران ارام   عيالم، آشور، ارفکشاد، لود   :  پسران سام ١٧

يکی از آنها فالج بود که در دوران زندگی او مردم روی زمين               .  عابر دو پسر داشت   ١٩.  شالح و شالح پدر عابر بود      
ح،  يقطان پدر الموداد، شالف، حضرموت، يار          -٢٣-٢٠.  به شعبات مختلف تقسيم شدند و ديگری يقطان نام داشت                  

 . هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابيمائيل، شبا، اوفير، حويله و يوباب بود
 . ارفکشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، سروج، ناحور، تارح و ابرام يعنی ابراهيم: سلسلٔه خانوادٔه سام تا ابرام -٢٧-٢٤

  فرزندان اسماعيل
 ) ١٦-١٢:٢٥پيدايش (

پسران :  نسب نامٔه آنها به ترتيب زير می باشد             ٣١-٢٩.   و اسماعيل    ابراهيم دو پسر داشت به نامهای اسحاق             ٢٨
 . نبايوت پسر اول، قيدار، َاَدبئيل، ِمبسام، مشماع، دومه، مسا، حداد، تيما، يطور، نافيش و ِقدَمه: اسماعيل

ددان پسران    شبا و .  زمران، ُيقشان، مدان، مديان، ايشباک و شوآ را به دنيا آورد            :  پسران قطوره صيغٔه ابراهيم   ٣٢
ايشان پسران ابراهيم بودند که صيغه اش،       .  عيفا، عيَفر، حنوک، ابيداع و الداعه بودند       :  پسران مديان ٣٣.  يقشان بودند 
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 . قطوره به دنيا آورد

  فرزندان عيسو
 ) ١٩-١:٣٦پيدايش (

رعوئيل، يعوش،  ،  اليفاز:  پسران عيسو ٣٥.  اسحاق، فرزند ابراهيم، دو پسر داشت به نامهای عيسو و اسرائيل               ٣٤
َنَحت، زارح، : پسران رعوئيل٣٧. تيمان، اومار، صفو، َجعتام، قناز، تمناع و عماليق     :  پسران اليفاز ٣٦.  يعالم و قورح  

 . شمه و ِمّزه 

  ساکنان اصلی َادوم
 ) ٣٠-٢٠:٣٦پيدايش (

ان لوطان بودند   حوری و هومام پسر   ٣٩.  لوطان، شوبال، صبعون، َعَنه، ديشون، ايصر و ديشون         :  پسران سعير ٣٨
 . و خواهر لوطان تمناع نام داشت

 . علوان، َمنحت، عيبال، شفو و اونام: پسران شوبال٤٠
 . ايه و عنه پسران صبعون بودند

 . عنه پدر ديشون و ديشون جّد خاندانهای حمدان، اشبان، بتران و کران بود٤١
 . دندبلهان، زعوان و عقان پسران ايصر، عوص و اران پسران ديشون بو٤٢

  پادشاهان َادوم
 ) ٤٣-٣١:٣٦پيدايش (

اين است نامهای پادشاهانی که پيش از آنکه سلطنتی در اسرائيل تشکيل شود، در سرزمين َادوم حکمرانی                              ٤٣
بعد از آنکه بالع فوت کرد، يوباب پسر زارح از             ٤٤.  بالع، پسر بعور که در شهر دينهابه سکونت داشت           :  می کردند

پس از وفات    ٤٦.  بعد از يوباب، حوشام از سرزمين تيمانی به جای او به سلطنت رسيد                     ٤٥  .ُبصره جانشين او شد     
پايتخت او شهر عويت     .  حوشام، َهَداد پسر َبداد که مديان را در کشور موآب شکست داد، بر تخت سلطنت نشست                      

شهر کنار  -رحوبوت،    پس از مرگ سمله، شاول از     ٤٨.  وقتی هدد درگذشت، َسمله از شهر مسريقه پادشاه شد        ٤٧.  بود
٥٠. بعد از وفات شائول بعل حانان، پسر عکبور به جای او بر تخت شاهی نشست٤٩.  جانشين او شد-رودخانٔه فرات

نام شهر او فاعو و نام زنش مهيطبئيل، دختر مطرد و نؤه                       .  بعد از آنکه بعل حانان ُمرد، هدار جانشين او شد                  
 . َمی ذاَهب بود

 : قبايل َادوم عبارت بودند از. فوت کرد بعد از مّدتی هدد هم٥١
 . مجديئيل و عيرام٥٤، قناز، تيمان، مبصار٥٣، اهوليبامه، ِايله، فينون٥٢، تمناع، علوه، يتيت

٢  
  فرزندان يهودا

رئوبين، شمعون، الوی، يهودا، يساکار، زبولون، دان، يوسف، بنيامين، نفتالی،               :  اينها فرزندان يعقوب بودند    ٢-١
 . جاد و اشير

عير، پسر اول يهودا چون يک         .  عير، اونان و شيله پسران يهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی به دنيا آورد                     ٣
بيؤه عير و يهودا صاحب دو پسر به نامهای فارص و زارح شدند، بنابراين ٤.  شخص شرير بود، خداوند او را کشت      

 . يهودا دارای پنج پسر بود
زارح دارای پنج پسر به نامهای زمری، ايتان، هيمان، کلکول و دارع     ٦.  ندحصرون و حامول پسران فارص بود     ٥
عاکار، پسر کرمی اشيايی را که وقف خداوند شده بودند، برای خود نگه داشت و در نتيجه، مصيبت بزرگی                      ٧.  بود

 . بر سر مردم اسرائيل آورد
 . عزريا پسر ايتان بود٨

  شجره نامٔه داوود پادشاه
 . کلوبای پسران حصرون بودند يرحمئيل، رام و٩
. نحشون پدر سلما و سلما پدر بوعز بود        ١١.  رام پدر عميناداب و عميناداب پدر نحشون، رهبر طايفٔه يهودا بود            ١٠



 اول تواريخ
 

 . بوعز پدر عوبيد و عوبيد پدر َيسی بود١٢
اوصم و     ششمی١٥،   چهارمی نتنئيل، پنجمی ردای      ١٤،   اولين پسر َيسی الياب، دّومی ابيناداب، سومی شمعه               ١٣

 . خواهرانشان صرويه و ابيجايل بودند١٦. هفتمی داوود بود
ابيجايل با يتر اسمعيلی ازدواج نمود و عماسا را به          ١٧.  صرويه سه پسر به نامهای ابيشای، يوآب و عسائيل داشت         

 . دنيا آورد

  پسران حصرون
. ای ياشر، شوباب و اردون شد     کاليب، پسر حصرون از دو زن خود، عزوبه و يريعوت دارای سه پسر به نامه               ١٨
حور پدر اوری و اوری پدر        ٢٠.  وقتی عزوبه ُمرد، کاليب با افرات عروسی کرد و افرات حور را به دنيا آورد                    ١٩

 . بصلئيل بود
بعد حصرون در سن شصت سالگی با دختر ماخير، پدر جلعاد عروسی کرد و از او صاحب يک پسر به نام                            ٢١

اّما جشور و ارام    ٢٣ بود و او بيست و سه شهر را در سرزمين جلعاد اداره می کرد،                سجوب پدر يائير  ٢٢.  َسُجوب شد 
اشخاص مذکور همه پسران ماخير، پدر جلعاد        .  شهر يائير را با قنات و شصت روستای اطراف آن تصّرف کردند              

 .  آوردبعد از وفات حصرون در کاليب افراته، ابيه زن حصرون، اشحور، پدر تقوع را به دنيا٢٤. بودند

  پسران يرحمئيل
يرحمئيل يک زن ديگر هم به       ٢٦.  رام پسر اول، بونه، اورن، اوصم و اخيا         :  پسران يرحمئيل، عبارت بودند از     ٢٥

شمای و ياداع پسران اونام و ناداب و         ٢٨،  معص، يامين و عاقر پسران رام     ٢٧.  نام عطاره داشت و او مادر اونام بود        
 . ابيشور پسران شمای بودند

سلد بدون  .  َسَلد و افايم پسران ناداب بودند       ٣٠.   زن ابيشور ابيحايل بود و او احبان و موليد را به دنيا آورد                    نام٢٩
 . يشعی پسر افايم، شيشان پسر يشعی و احالی پسر شيشان بود٣١. پسر از دنيا رفت

فاَلت و زازا پسران يوناتان  ٣٣  .يتر بدون فرزند ُمرد   .  ياداع، برادر شمای دو پسر داشت به نامهای َيَتر و يوناتان          ٣٢
 . اشخاص نامبرده پسران يرحمئيل بودند. بودند
شيشان ٣٥.  او يک غالم مصری داشت که نام او يرحاع بود              .  شيشان پسری نداشت، اّما دارای چند دختر بود           ٣٤

زاباد پدر  ٣٧،  زاباد  عتای پدر ناتان، ناتان پدر    ٣٦.  دختر خود را به يرحاع داد و يرحاع دارای پسری شد به نام عتای              
العاسه ٤٠،  عزريا پدر حالص، حالص پدر العاسه        ٣٩،  عوبيد پدر ييهو، ييهو پدر عزريا        ٣٨،  افالل، افالل پدر عوبيد     

 . شلوم پدر يقميا و يقميا پدر اليشمع بود٤١، پدر ِسسمای، سسمای پدر شلوم

  پسران ديگر کاليب
. پدر زيف بود، زيف پدر ماريشه و ماريشه پدر حبرون بود            پسر اول او ميشاع   :  پسران کاليب، برادر يرحمئيل   ٤٢
شامع پدر راحم، راحم پدر يرقعام و راقم برادر شامع، پدر                ٤٤.  قورح، تفوح، راقم و شامع پسران حبرون بودند          ٤٣

 . ماعون پسر شمای و بيت صور پسر ماعون بود٤٥. شمای بود
 . حاران نيز پسری به نام جازيز داشت.  آوردعيفا، صيغه کاليب، حاران، موصا و جازيز را به دنيا٤٦
 .) راَجم، يوتام، جيشان، فالت، عيفا و شاعف پسران يهدای بودند(٤٧
او همچنين مادر شاعف، پدر َمدَمنه، شوا، پدر            ٤٩.  معکه، صيغه ديگر کاليب، شاَبر و ِترَحَنه را به دنيا آورد                ٤٨

 .  عکسه داشتمکبينا و پدر جبعا بود و کاليب يک دختر هم به نام
 . اشخاص نامبرده پسران کاليب بودند٥٠

سلما، بانی شهر بيت لحم و          ٥١،   شوبال، بانی شهر قريت يعاريم         :  فرزندان حور، پسر اول افراته اينها بودند              
 . حاريف، بانی شهر بيت جادر

که در قريت يعاريم      خاندانهايی٥٣.  فرزندان شوبال، بانی قريت يعاريم، هرواه و نصف خانوادٔه منوحوت بودند            ٥٢
زندگی می کردند اينها بودند؛ يتريان، فوتيان، سوماتيان، مشراعيان از ايشان خانواده های صارعاتيان و ِاشطاوليان                   

 . بوجود آمدند
 . پسران سلما، بانی بيت لحم، جّد نطوفاتيان، عطروت بيت يوآب، نصف مانحتيان و صرعيان٥٤
ترهاتيان، شمعاتيان و    :  گی مهارت داشتند و در يعبيص زندگی می کردند           خاندان هايی که در نوشتن و نويسند        ٥٥

 . ايشان قينانيانی بودند که از نسل ريکاب فرزند حمات بودند. سوکاتيان بودند

٣  
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  خانوادٔه داوود
دوم ،  َامنون، پسر اول او که مادرش اخينوعم يزرعيلی بود        :  پسران داوود که در حبرون به دنيا آمدند عبارتند از         ١

پنجم ٣،  سوم ابشالوم پسر معکه، دختر تلمای پادشاه َجشور، چهارم ادونيا، پسر َحجيت             ٢،  دانيال پسر ابيجايل کرملی   
 . شفطيا پسر ابيطال و ششم يترعام پسر عجله بود

 . اين شش پسر او در حبرون، جايی که مّدت هفت سال و شش ماه سلطنت کرد، متوّلد شدند٤
در دوران اقامتش در اورشليم     ٥.  نمود و در آنجا مّدت سی و سه سال ديگر پادشاهی کرد             بعد به اورشليم مهاجرت   

نامهای ايشان شمعی، شوباب،    .  دارای پسران ديگری هم شد که چهار نفر آنها را بتشبع، دختر عميئيل به دنيا آورد                  
 . ناتان و سليمان بودند

همٔه اينها  ٩.  اليشمع، الياداع و اليفلط نام داشتند      ٨،  نافج، يافيع ،  نوجه٧،  ُنه نفر ديگر ايشان َيبحار، اليشوع، اليفالط       ٦
او همچنين دارای يک دختر به نام        .  به غيراز ايشان پسران ديگر هم از صيغه  های خود داشت           .  پسران داوود بودند  

 . تامار بود

  خانوادٔه سليمان
يورام، ١١،  رحبعام، ابيا، آسا، يهوشافاط     :  اين است نام فرزندان سليمان که نسل به نسل به پادشاهی رسيدند                     ١٠

اولی يوحانان،   :  پسران يوشيا  ١٥.  امون، يوشيا  ١٤،   آحاز، حزقيا، منسی    ١٣،   امصيا، عزريا، يوتام    ١٢،   اخزيا، يوآش  
 . َيُکنيا و پسر او صدقيا: پسران يهوياقيم١٦. دّومی يهوياقيم، سومی ِصدقيا و چهارمی شلوم

. ملکيرام، فدايا، شناصر، َيقميا، هوشاماع و َنَدبيا١٨شالتيئيل، : رت او به دنيا آمدند پسران َيُکنيا که در دوران اسا     ١٧
پنج پسر ديگر او       ٢٠.  َمشالم و حننيا و خواهرشان، شلوميت           :  پسران زُربابل  .  َزُربابل و شمعی    :  پسران فدايا  ١٩

 . َحشوبه، اوهل، برخيا، َحَسديا و يوشب حسد بودند
َفَلطيا و اشعيا، اشعيا پدر رفايا بود و رافايا پدر ارنان، ارنان پدر عوبديا،                         :  مهایحننيا دو پسر داشت به نا         ٢١

سه پسر  ٢٣.  حطوش، يجال، باربح، نعريا و شافاط بودند        :  پنج پسر شمعيا  .  و شمعيا پسر شکنيا    ٢٢عوبديا پدر شکنيا     
اشيب، فاليا، عقوب، يوحانان، دالياع      هودايا، الي :  هفت پسر اليوعينای  ٢٤.  اليوعينای، حزقيا و عزريقام بودند     :  نعريا

 . و عنانی بودند

٤  
  فرزندان يهودا

َرآيا، پسر شوبال پدر يحت و يحت پدر اخومای و                ٢.  فارص، حصرون، کرمی، حور و شوبال        :  پسران يهودا ١
 . الهد بود و ايشان به خانواده های صرعاتيان تعّلق داشتند

. فنوئيل بانی جدور و عازر بانی خوشه بود        ٤.  ش َهصَللفونی بودند  يزرعيل، يشما، يدباش و دختر    :  پسران عيطام ٣
 . ايشان پسران حور، پسر اول افراته، بانی بيت لحم بودند

٧.  نعره مادر اُخزام، حافر، تيمانی و اخشطاری بود         ٦.  اشحور، بانی تقوع دو زن داشت به نامهای حال و نعره              ٥

 . َصَرت، صوحر، اتنان
 . يبه وجّد خاندان اخرحيل، پسر هاُرم بودو قوس پدر عانوب و صوب٨
من او را با درد به دنيا            «:  مادرش او را يبعيص ناميد و گفت           .  يعبيص محترمتر از ديگر برادران خود بود           ٩

خدايا، مرا برکت ده و سرزمين مرا وسعت ببخش، با من            «:  يبعيص نزد خدای اسرائيل دعا کرد و گفت        ١٠»  .آوردم
 . و خدا دعای او را اجابت فرمود» .ليد است و باعث درد من می شود دور نگاهدارباش و مرا از هر آنچه پ

  نامهای خانواده های ديگر
اشتون پدر بيت رافا، فاسيح و تحنه و تحنه بانی               ١٢.  کلوب، برادر شوحه، پدر َمحير و محير پدر اشتون بود              ١١

 . ايشان از اهالی ريقه بودند. عيرناحاش بود
 . َمعونوتای بود و َمعونوتای پدر ُعفره١٤عتنئيل پدر حتات و .  پسران قناز بودندعتنئيل و سرايا١٣

 . سرايا پدر يوآب و يوآب دّرٔه صنعتگران را پايه گذاری کرد و همٔه هنرمندان ماهر در آنجا سکونت داشتند
 .  بودکاليب، پسر َيُفَنه دارای سه پسر به نامهای عير، ايله و ناعم بود و ايله پدر قناز١٥
 . زيف، زيفه، تيريا و َاَسرئيل پسران يهللئيل بودند١٦
مريم، شمای و يشبع، پدر اشتموع فرزندان بتيه، دختر فرعون               .  َيَتر، َمَرد، عيَفر و يالون پسران َعزَره بودند          ١٧
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بانی جدور،  ،  زن يهودی َمَرد هم سه پسر داشت به نامهای يارد              ١٨.  بودند که برای شوهر خود، َمَرد به دنيا آورد            
 . جابر، بانی سوکو و يقوتيئيل، بانی زانوح

 . يکی از پسران او، پدر قعيله جرمی و ديگری پدر اشتموع معکاتی بود. زن هوديه خواهر َنَحم بود١٩
 . َامنون، رنه، بنحانان و تيلون پسران شيمون بودند٢٠

 . زوحيت و بنزوحيت پسران يشعی بودند

  فرزندان شيله
عير بانی ليکه، لعده بانی مريشه و جّد خاندان بافندگان کتان بود که در بيت اشبيع                           :   پسر يهودا   پسران شيله ٢١

يوقيم و اهالی شهر کوزيبا، يوآش و ساراف، حکمران موآب که بعد به يشوبی لحم بازگشت،                       ٢٢.  زندگی می کردند 
 نتاعيم و جديره بودند و برای پادشاه کار              اين افراد کوزه گر و ساکن      ٢٣.  اين نامها از مدارک باستانی بجا مانده اند         

 . می کردند

  نسل شمعون
شاول پدر شلوم و پدر بزرگ مبسام و جّد                 ٢٥.  نموئيل، يامين، ياريب، زارح و شاول پسران شمعون بودند                ٢٤

شمعی شانزده پسر و شش     ٢٧.  حموئيل پسرش، زکور نوه اش و شمعی نتيجه اش بود        :  فرزندان مشماع ٢٦.  مشماع بود 
٢٨.  بنابراين جمعّيت طايفهٔ شان کمتر از جمعّيت طايفٔه يهودا بود        .  ر داشت، اّما برادرانش فرزندان زيادی نداشتند      دخت

بيت مرکبوت،  ٣١بتوئيل، ُحرما، صقلغ،    ٣٠بلهه، عاصم، توالد،    ٢٩شوعال،  -آنها در شهرهای بئرشبع، ُموالده، حصر      
٣٢.  هرها تا دوران سلطنت داوود در اختيار ايشان بودند           اين ش .  حصر سوسيم، بيت برئی و شعرايم سکونت داشتند        

به عالوه تمام روستاهايی که در جوار شهرها          ٣٣.  پنج قريت اطرافشان عيطام، عين، رمون، توکن و عاشان بودند            
 . تا بعلت قرار داشتند اينها مکانهای سکونت ايشان بود و برای خود شجره نامه ای نوشته بودند

اليوعينای، ٣٦يوئيل، ييهو پسر يوشبيا، نوه سرايا، نتيجٔه عسيئيل،                    ٣٥وشه پسر امصيا،        مشوباب، يمليک، ي    ٣٤
و زيزا پسر شفعی، پسر الون، پسر يدايا، پسر شمری، پسر            ٣٧يعکوبه، يشوحايا، عسايا، عديئيل، َيسيميئيل، بناياهو،       

ايشان برای يافتن چراگاه    ٣٩زياد شدند،   چون تعداد خانواده هايشان    .  اشخاص نامبرده رؤسای خاندانها بودند    ٣٨.  شمعيا
آنجا چراگاه خوب و حاصلخيز و زمينی گسترده،           ٤٠.  برای گّله های خود تا دهانٔه َجدور در شرق دّره کوچ کردند               

 . ساکنان قبلی آنجا قوم حام بودند. آرام و امنی يافتند
کنان آنجا را که معونيان بودند با             سا.  اشخاص مذکور در زمان سلطنت حزقيا، پادشاه يهودا به آنجا آمدند                     ٤١

چادر ها و خانه هايشان از بين بردند که تا امروز اثری از آنها باقی نيست و خود در آنجا ساکن شدند، زيرا آنجا                                  
رهبران ايشان پسران    .  سپس پانصد نفر از طايفٔه شمعون به َادوم رفتند            ٤٢.  چراگاه خوبی برای رمه هايشان داشت      

آنها باقيماندٔه عمالقه را که فرار کرده بودند، از بين بردند و                        ٤٣.   نعريا، رفايا ُعزيئيل بودند        يشيع، يعنی فلطيا،    
 . خودشان تا به امروز در آنجا زندگی می کنند

٥  
  نسل رئوبين

رئوبين پسر اول يعقوب بود، اّما چون با يکی از صيغه های پدر خود همبستر شده بود حق نخستزادگی او به                              ١
با اين وجود    ٢.  ف، پسران اسرائيل داده شد و نام او در شجره نامه به ترتيِب پسر اول ثبت نشده است                          پسران يوس 

پسران رئوبين، فرزند اول يعقوب عبارت بودند         ٣.  طايفٔه يهودا از همه قويتر شد و يک فرمانروا از آن بيرون آمد                
 . حنوک، فلو، حصرون و کرمی: از

پسر شمعی ميکا، نوه اش رايا و نتيجه اش بعل        ٥.  ش جوج و نتيجه اش شمعی بود     پسرش شمعيا، نوه ا  :  پسران يوئيل ٤
 . او رهبر طايفٔه رئوبين بود. پسر بعل، بئيره بود که تغلت فلناسر امپراتور آشور او را به اسارت برد٦. بود
يعيئيل، زکريا،  .   است ايشان خويشاوندان او هستند که رهبران طايفٔه بودند و نام ايشان در شجره نامه ثبت شده                ٨-٧

و به طرف شرق تا مدخل بيابان       ٩ايشان در عروعير و تا َنبو و بعل معون           .  بالع پسر عزاز، نوه شامع، نتيجٔه يوئيل      
 . و تا رود فرات پراکنده بودند، زيرا گّلٔه گاو ايشان در سرزمين جلعاد بسيار زياد شدند

ان جنگيدند و آنها را شکست داده و سرزمين آنها را در                    در دوران سلطنت شائول، طايفٔه رئوبين با حاجري            ١٠
 . شرق جلعاد اشغال کردند

  نسل جاد
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مهمترين شخصّيت طايفٔه   ١٢.  طايفٔه جاد در همسايگی رئوبين، در سرزمين باشان و تا َسلخه زندگی می کردند                 ١١
ای طايفه به هفت خاندان تعّلق داشتند که بقّئه اعض١٣. ايشان يوئيل و بعد از او شافام، يعنای و شافاط در باشان بودند            

اين افراد از نسل ابيحايل پسر حوری، پسر             ١٤.  ميکائيل، مشالم، شبع، يورای، يعکان، زبع و عابر             :  عبارتند از 
اخی پسر عبديئيل، نوه جونی        ١٥.  ياروح، پسر جلعاد، پسر ميکائيل، پسر يشيشای، پسر يحدو و پسر بوز بودند                       

ين مردم جلعاد و اطراف آن را در سرزمين باشان و همچنين چراگاههای وسيع شارون را در      ا١٦.  رئيس خاندان بود  
همٔه اين اسامی در زمان يوتام پادشاه يهودا و يربعام، پادشاه اسرائيل در شجره نامه ثبت                            ١٧.  اختيار خود داشتند   

 . شده اند

  ارتشی از طايفه های شرقی
فٔه منسی چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت سرباز با تجربه که به                      در طايفه های رئوبين، جاد و نيم طاي         ١٨

٢٠.  آنها به جنگ قبايل حاجرياِن يطور، نافيش و نوداب رفتند            ١٩.  سپر و شمشير و کمان مسّلح بودند، وجود داشت           

بر حاجريان و   ايشان به خدا توّکل کردند و به درگاه او نيايش کردند و خداوند نيايش ايشان را پاسخ داد و ايشان را                         
ايشان از دشمن پنجاه هزار نفر شتر، دويست و پنجاه هزار رأس گوسفند و دو هزار رأس                  ٢١.  مّتحدانشان پيروز کرد  

ايشان بسياری از دشمنان را کشتند، زيرا آن جنگ، ارادٔه              ٢٢.  االغ به غنيمت گرفتند و صد هزار نفر اسير کردند             
 . يد خود زيستندخدا بود و آنها در آن سرزمين تا زمان تبع

  نيم طايفٔه منسی
محل سکونت آنها از باشان تا بعل حرمون، سنير و کوه حرمون وسعت    .  نصف طايفٔه منسی جمعّيت زيادی بود     ٢٣
همٔه .  عيَفر، يشعی، اليئيل، عزرئيل، ارميا، هودويا و يحديئيل           :  رهبران خاندانهای آنها عبارت بودند از        ٢٤.  داشت

 . اع و مشهور خانواده های خود بودندايشان رهبران جنگجو، شج
ُبتهای مردم آن سرزمين را که خداوند از سر راهشان برداشته           .  اّما ايشان در مقابل خدای اجداد خود گناه کردند        ٢٥

پس خداوند سبب شد که فول، امپراتور آشور مشهور به تغلت فلناسر به کشور                  ٢٦.  و از بين برده بود، می پرستيدند      
آنها .   و مردم رئوبين، جاد و نيم طايفٔه منسی را به حلح، خابور، هارا و رود جوزان به اسارت ببرد                    ايشان حمله کند  

 . تا به امروز ساکن آنجا هستند

٦  
  نسل الوی

قهات چهار پسر به نامهای عمرام، يصهار،              ٢.  جرشون، قهات و مراری      :  اينها نامهای پسران الوی هستند        ١
 . حبرون و ُعزيئيل داشت

 . ناداب، ابيهو، العازار و ايتامار پسران هارون بودند. ن، موسی و مريم فرزندان عمرام بودندهارو٣
عزی پدر َزَرحيا، زرحيا پدر       ٦،  ابيشوع پدر ُبقی، بقی پدر ُعِزی        ٥،  العازار پدر فينحاس، فينحاس پدر ابيشوع        ٤

اخيمعص پدر  ٩ادوق پدر اخيمعص،    اخيطوب پدر صادوق، ص   ٨،  مرايوت پدر َاَمريا، امريا پدر اخيطوب      ٧،  مرايوت
عزريا در معبد بزرگ که سليمان در اورشليم ساخت کاهن                (يوحانان پدر عزريا      ١٠ُعزّريا، ُعزّريا پدر يوحانان،       

شلوم پدر حلقيا،    ١٣اخيطوب پدر صادوق، صادوق پدر شلوم،            ١٢عزريا پدر امريا، امريا پدر اخيطوب،            ١١.)  بود
زمانی که خداوند مردم يهودا و اورشليم را به          ١٥.  سرايا و سرايا پدر يهوصاداق بود     عزريا پدر   ١٤حلقيا پدر عزريا،    

 . دست نبوکدنصر تبعيد ساخت، يهوصاداق هم تبعيد شد

  ساير نسل الوی
چنانکه قبال گفته شد، الوی سه پسر به نامهای جرشون، قهات و مراری داشت و هر کدام آنها از خود دارای                           ١٦

محلی و موشی   ١٩عمرام، يصهار، حبرون و ُعزيئيل پسران قهات،        ١٨.   پدر لبنی و شمعی بود     جرشون١٧.  پسران بود 
 : ايشان فرزندان الوی، نسل به نسل، می باشند. پسران مراری بودند

زمه پدر يوآخ، يوآخ پدر عدو، عدو پدر زارح و زارح               ٢١،  جرشون پدر لبنی، لبنی پدر يحت، يحت پدر زمه           ٢٠
 . پدر ياترای بود

اّسير پدر القانه، القانه پدر ابياساف، ابياساف           ٢٣،  قهات پدر عميناداب، عميناداب پدر قورح، قورح پدر اّسير             ٢٢
 . اّسير پدر َتَحت، تخت پدر اوريئيل، اوريئيل پدر عزريا و عزريا پدر شاول بود٢٤، پدر اّسير

نخت پدر الياب، الياب     ٢٧ر َنَحت،   اخيموت پدر صوفای، صوفای پد     ٢٦.  عماسای و اخيموت پسران القانه بودند       ٢٥
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 . پدر يروحام و يروحام پدر القانه بود
 . اولی يوئيل و دّومی ابيا بود: پسران سموئيل٢٨
عزه پدر شمعيا، شمعيا پدر هجيا و          ٣٠،  مراری پدر محلی، محلی پدر لبنی، لبنی پدر شمعی، شمعی پدر عزه                 ٢٩

 . هجيا پدر عسايا بود

  نوازندگان معبد بزرگ
ين است نام مردانی  که داوود بعد از آوردن صندوق پيمان به معبد بزرگ برای نواختن موسيقی در آنجا                                   ا٣١

ايشان تا قبل از ساختن معبد بزرگ توسط سليمان در اورشليم در برابر خيمٔه مقّدس خداوند طبق اصول                    ٣٢.  گماشت
 . مقّرر انجام وظيفه می کردند

هيمان رهبر گروه سرايندگان،    :  از خاندان قهات  :  ت را داشتند از اين قرار بود        شجره نامٔه کسانی که اين مسئوليّ    ٣٣
٣٥القانه، يروحام، اليئيل، توح،     ٣٤هيمان، يوئيل، سموئيل،    :  پسر يوئيل که نسل او به يعقوب می رسد عبارت بود از            

يصهار، قهات،  ٣٨ساف، قورح،   َتَحت، اّسير، ابيا  ٣٧القانه، يوئيل، عزريا، َصَفنيا،      ٣٦صوف، القانه، مهت، عماسای،      
 . الوی و اسرائيل

٤١،  ميکائيل، َبعِسيا، ملکيا  ٤٠،  آساف پسر برکيا پسر شمعی     :  برادرش آساف که در دست راست وی می ايستاد          ٣٩

 . يحت، جرشون و الوی٤٣، ِايتان، زمه، شمعی٤٢، اتنی، زارح، عدايا
ايتان پسر قيشی، پسر    :  د می ايستادند عبارتند از   در سمت چپ، خويشاوندان پسران موری که از نسل الوی بودن          ٤٤

 . محلی، موشی، مراری و الوی٤٧امصی، بانی، شامر، ٤٦حشبيا، امصيا، حلقيا، ٤٥عبدی، پسر ملوک، 
 . ساير الويان به وظايف مختلف در معبد خداوند خدمت می کردند٤٨

  نسل هارون
انگاه ُبخور برای کّفارٔه گناهان مردم اسرائيل قربانی          هارون و پسرانش در قربانگاه هدايای سوختنی و در قرب           ٤٩

اين است نامهای   ٥٠.  می کردند و کارهای مقّدسترين مکان را مطابق دستورات موسی خدمتگزار خدا بجا می آوردند               
صادوق و   ٥٣مرايوت، امريا، اخيطوب،         ٥٢بقی، ُعزی، َزَرحيا،         ٥١العازار، فينحاس، ابيشوع،         :  پسران هارون  

 . اخيمعص

  محل سکونت الويان
ايشان اولين سهم از زمينهايی را که به         .  اين سرزمينی است که به خاندان هارون، از خاندان قهات، واگذار شد            ٥٤

٥٦.  اين سرزمين شامل حبرون در قلمرو يهودا و چراگاههای اطراف آن می شود              ٥٥.  الويان داده شد دريافت کردند     

: به نسل هارون شهرهای پناهگاه      ٥٧.   آنها به کاليب پسر يفنه داده شدند          اّما زمينهای اطراف آن شهر با روستاهای         
٥٩حيلين، دبير،   ٥٨.  حبرون، لبنه، با چراگاههای آنها و همچنين شهرهای يتير، اشتموع، با چراگاههای آنها را دادند                

جبعه، َعَلَمت و    :  از سرزمين بنيامين اين شهرها با چراگاههايشان به خاندان قهات داده شد                 ٦٠عاشان، بيت شمس،     
ده شهر به بقّئه خاندان قهات در سرزمين غربی طايفٔه منسی به قيد قرعه                ٦١.  عناتوت که جمعًا سيزده شهر می شدند      

 . تعّلق گرفت
برای خانواده های خاندان جرشون سيزده شهر را در طايفه های يساکار، اشير، نفتالی و نيم طايفه منسی در                            ٦٢

به خانواده های مراری در سرزمين رئوبين جاد و زبولون دوازده شهر را به حکم قرعه                          ٦٣.  باشان تعيين کردند   
از طايفه های يهودا،     ٦٥.  به اين ترتيب مردم اسرائيل برای الويان شهرها و چراگاهها را تعيين کردند                         ٦٤.  دادند

 . شمعون و بنيامين شهرهای نامبرده به قيد قرعه به ايشان داده شد
که عبارت  ٦٧.  نواده های قهات شهرهايی با چراگاههايشان از سرزمين طايفٔه افرايم داده شد                  به بعضی از خا     ٦٦

از ٧٠.  ايلون و جت رمون      ٦٩يقمعام، بيت حورون،       ٦٨بودند از شکيم، شهر پناهگاه در کوهستان افرايم، جازر،                   
 . نصف طايفٔه منسی شهرهای عانير و بلعام را به بقّئه خانوادٔه قهات دادند

 : رها و چراگاههای آنها که به خانواده های خاندان جرشون داده شد عبارت بودند ازشه٧١
 . در شرق سرزمين منسی شهر جوالن در باشان و شهر عشتاروت

 . راموت، عانيم٧٣، قادش، َدَبَره: از طايفٔه يساکار٧٢
 . حقوق و رحوب٧٥، از طايفٔه اشير مش آل، عبدون٧٤
 جليل، حمون و قيريتايم را با چراگاههای اطراف آنها برای پسران جرشوم تعيين                       از طايفٔه نفتالی قادش در       ٧٦
 . کردند
رمونو و تابور، از     :  به بقّئه خانواده های خاندان مراری، اين شهرها با چراگاههای آنها برای ايشان تعيين شد                   ٧٧
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 . سرزمين طايفٔه زبولون
 . قديموت و َميفَعت٧٩حا، باصر در بيابان، يهصه، در سرزمين رئوبين، شرق رود اردن، مقابل شهر اري٧٨
 . حشبون و يعزير را با چراگاههای اطراف آنها٨١، از طايفٔه جاد راموت در جلعاد، محنايم٨٠

٧  
  نسل يساکار

 . يساکار چهار پسر داشت به نامهای توالع، فوه، ياشوب و شمرون١
توالع و همگی رؤسای خانواده و مردان دالور زمان خود  عزی، رفايا، يريئيل، يحمای، يبسام و سموئيل پسران       ٢
 . در دوران سلطنت داوود تعدادشان به بيست و دو هزار و ششصد نفر می رسيد. بودند
ميکائيل، عوبديا، يوئيل و يشيا رؤسای خانواده های خود          :  يزرحيا پسر عزی بود و از جمله چهار پسر يزرحيا            ٣
ايشان به قدری زياد بود که سی و شش هزار نفر مرد برای خدمت سربازی آماده                  تعداد همسران و فرزندان   ٤.  بودند
 . داشت
 . در آمار رسمی خانواده های طايفٔه يساکار هشتاد و هفت هزار نفر مرد آماده خدمت سربازی ثبت شدند٥

  نسل بنيامين و دان
 . بالع، باکر و يديئيل سه پسر بنيامين بودند٦
بون، عزی، ُعزيئيل، يريموت و عيری ايشان رؤسای خاندان و رزمندگان مشهوری                  بالع پنج پسر داشت، اص      ٧
 . نسل آنها شامل بيست و دو هزار و سی و چهار مرد آماده به خدمت سربازی می شد. بودند
در آمار   ٩.  زميره، يوعاش، اليعزر، اليوعينای، ُعمری، يريموت، ابيا، عناتوت و علمت پسران باکر بودند                          ٨

 . ان ايشان بيست هزار و دويست مرد آماده خدمت سربازی ثبت شده استرسمی خاند
ايشان ١١.  بلهان پسر يديئيل بود و يعيش، بنيامين، ايهود، کنعنه، زيتان، ترشيش و اخيشاحر پسران بلهان بودند                   ١٠

مرد آماده به      نسل آنها شامل هفده هزار و دويست         .  رهبران خانواده ها در خاندان و همٔه سربازان مشهوری بودند            
 . شفيم و حفيم پسران عير و حشيم پسر احير بود١٢. خدمت سربازی می شد

  نسل نفتالی
 . مادربزرگشان بلهه نام داشت. يحصيئيل، جونی، يصر و شلوم پسران نفتالی بودند١٣

  نسل منسی
ماخير برای  ١٥.  اد بود ماخير پدر جلع   .  اسرائيل و ماخير پسران منسی بودند که صيغٔه آرامی اش به دنيا آورد                 ١٤

نام پسر دوم او صلفحاد بود که او تنها چند دختر              .  او خواهری داشت به نام معکه      .  حفيم و شفيم همسرانی پيدا کرد      
 . داشت
معکه، زن ماخير پسری به دنيا آورد و او را فارش ناميد و برادرش شارش نام داشت که دارای دو پسر به                                ١٦

 . دان پسر اوالم بود و اينها فرزندان جلعاد پسر ماخير و نوه منسی بودندب١٧. نامهای اوالم و راقم بود
اخيام، شکيم، لقحی و انيعام پسران شميداع           ١٩.  ايشهود، ابيعزر و محله پسران همولکه، خواهر ماخير بودند             ١٨
 . بودند

  نسل افرايم
زاباد، شوتالح، عازر و    ٢١ت، العادا، تحت،    شوتالح، باَرد، َتحَ  :  فرزندان افرايم، نسل به نسل، به اين قرار بودند         ٢٠
افرايم دو پسر ديگر به نامهای العاد و عازر داشت که هنگام سرقت گّلٔه جتی ها به دست افراد محلی کشته                              .  العاد
افرايم ٢٣.  افرايم، پدرشان برای چندين روز به خاطر آنها سوگواری کرد و برادرانش برای تسلّيت او آمدند                  ٢٢.  شدند

ايشان او را به ياد آن مصيبت، بريعه يعنی         .  با زنش نزديکی کرد و همسرش حامله شد و پسری به دنيا آورد            دوباره  
 . فاجعه نام نهادند

 . دختر او شيره نام داشت که شهرهای بيت حورون باال و پايين و ُازين شيره را ساخت٢٤
راشف پدر تالح، تالح پدر تاحن، تاحن پدر           ،رافح پسرش بود؛ رافح پدر راشف      :  اين است سلسلٔه نسل افرايم    ٢٧-٢٥

 . لعدان، لعدان پدر عميهود، عميهود پدر اليشمع، اليشمع پدر نون و نون پدر يهوشوع بود
سرزمين و جای سکونت آنها بيت ئيل و روستاهای اطراف آن، نعران در شرق، جازر، شکيم و غزه با                                      ٢٨
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 . روستاهای اطراف آنها در غرب بودند
د سرحد طايفٔه منسی، در شهرهای بيت شان، تعناک، مجدو، دور و روستاهای اطراف آنها نسل                                 در امتدا  ٢٩

 . يوسف، پسر اسرائيل زندگی می کرد

  نسل اشير
 . خواهرشان سارح نام داشت. يمنه، يشوه، يشوی و بريعه پسران اشير بودند٣٠
 . حاَبر و ملکيئيل پدر برزاَوت پسران بريعه بودند٣١
 . مير و حوتام پسران حابر بودند و دخترش شوعا نام داشتيفليط، شو٣٢
 . فاَسک، بمهال و َعشَوت پسران يفليط بودند٣٣
 . احی، ُرهجه، َيحَبه و ارام پسران برادرش، شومير بودند٣٤
 . صوفح، يمناع، شاَلش و عامال پسران برادرش، هيالم بودند٣٥
 . ، شمَّا، َشَلَشه، يتران و بئيرا پسران صوفح بودندباصر، هود٣٧، سوح، َحرَنفر، شوعال، بيری، يمره٣٦
 . آرح، حنيئيل و رصيا پسران ُعال بودند٣٩، يفنه، ِفسفا و ارا پسران يتران٣٨
نسل .  ايشان سران خانواده های جنگاوران مشهور و رهبران برجسته بودند              .  همٔه ايشان فرزندان اشير بودند       ٤٠

 . ه به خدمت نظام داشتاشير بيست و شش هزار نفر سرباز آماد

٨  
  نسل بنيامين

 . چهارمی نوحه و پنجمی رافا٢، اولی بالع، دّومی اشبيل، سومی اخرخ: پسران بنيامين اينها بودند١
 . جيرا، شفوفان و حورام پسران بالع بودند٥، ابيشوع، نعمان، اخوخ٤، اّدار، جيرا، ابيهود٣
آنها در جنگ دستگير و به مناحت       .  ، در جبعه سکونت می کردند    پسران احود که رؤسای خانواده های خود بودند      ٦

 . جيرا پدر عزا و اخيحود بود. نامهای آنها نعمان، اخيا و جيرا بودند٧. تبعيد شدند
سپس وقتی در سرزمين موآب زندگی می کرد با خوداش              ٩،  شحرايم زنهای خود، حوشيم و بعرا را طالق داد             ٨

بعوص، شکيا و مرمه و همٔه آنها         ١٠نامهايشان يوباب، ظيبا، ميشاع، َملکام،        .  دازدواج نمود و دارای هفت پسر ش         
 . رؤسای خانواده های خود بودند

 . از يک زن ديگر خود که حوشيم نام داشت، صاحب دو پسر به نامهای ابيطوب و الفعل شد١١
 . تاهای اطراف آنها آباد کردشامر شهرهای اونو و لود را با روس. عابر، مشعام و شامر پسران الفعل بودند١٢

  بنيامينيان در جت و ايلون
پسران ديگرش بريعه و سامع رؤسای خانواده بودند و در ايلون سکونت داشتند و آنها بودند که ساکنان جت را                      ١٣

 . از وطنشان اخراج کردند
 . ه بودندميکائيل، يشفه و يوخا پسران بريع١٦، َزَبديا، عارد، عادر١٥، اخيو، شاشق، يريموت١٤

  بنيامينيان در اورشليم
 . َيشَمرای، يزليا و يوباب پسران الفعل بودند١٨، َزَبديا، َمشالم، حزقی، حابر١٧
 . ادايا، برايا و ِشمَرت پسران شمعی بودند٢١، اليعينای، صلتای، ايلی ئيل٢٠، يعقيم، ِزکری، زبدی١٩
يفديا و فنوئيل پسران شاشق         ٢٥يا، عيالم، َعنتوتيا،       حنن٢٤،   عبدون، زکری، حانان    ٢٣،   يشفان، عابر، ايلی ئيل    ٢٢
 . بودند
اينها همه رؤسای خانواده های خود       ٢٨.  يعرشيا، ايليا و زکری پسران يرحام بودند         ٢٧،  شمشرای، شحريا، عتليا   ٢٦

 . بودند و در اورشليم سکونت داشتند

  بنيامينيان در جبعون و اورشليم
پسر اول او عبدون و پسران ديگرش       ٣٠.  دگی می کرد و نام زنش معکه بود      يعی ئيل، بانی جبعون، در جبعون زن     ٢٩

و مقلوت که پدر شماه بود در اورشليم با خويشاوندان خود                  ٣٢جدور، اخيو، زکريا،      ٣١صور، قيس، بعل، ناداب،        
 . يک  جا زندگی می کردند
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  خانوادٔه شائول پادشاه
يوناتان ٣٤.  دشاه پدر يوناتان، ملکيشوع، ابيناداب و اشبعل بود       نير، پدر قيس، قيس پدر شائول پادشاه و شائول پا          ٣٣

 . پدر مريب بعل و مريب بعل پدر ميکا بود
آحاز پدر يهوعده و يهوعده پدر علمت، عزموت و زمری             ٣٦.  فيتون، ماَلک، تحريع و آحاز پسران ميکا بودند         ٣٥
 .  العاسه و العاسه پدر آصيل بودو موصا پدر بنعا، بنعا پدر رافه، رافه پدر٣٧ زمری پدر موصا. بود

برادر او، عيشق   ٣٩.  آصيل دارای شش پسر به نامهای َعزريقام، ُبکرو، اسماعيل، شعريا، عوبديا و حانان بودند             ٣٨
 . اولی اوالم، دّومی يعوش و سومی اليفلط بود: سه پسر داشت

دان يکصد و پنجاه پسر و نوه داشتند و            اين مر .  پسران اوالم مردان نيرومند، شجاع و تيراندازانی ماهر بودند           ٤٠
 . از طايفٔه بنيامين بودند

٩  
  مردمی که از اسارت بازگشتند

 . اسامی همٔه مردم اسرائيل مطابق خانوادٔه ايشان در کتاب پادشاهان اسرائيل ثبت شده بود١
کسانی که بازگشتند و در       نخستين٢.  مردم يهودا به خاطر مجازات گناهان خود به بابل به اسارت برده شده بودند                  

اين است  ٣.  شهرها و امالک خود ساکن شدند، مردم عادی اسرائيل، کاهنان، الويان و کارگران معبد بزرگ بودند                     
 . نام گروهی از مردم طايفه های يهودا، بنيامين و افرايم و منسی که به اورشليم رفتند و در آنجا ساکن شدند

: از خانوادٔه شيلونيان  ٥.  ر ِامری، پسر بانی، از نسل فارص، پسر يهودا            عوتای، پسر عميهود، پسر ُعمری، پس       ٤
 . يوئيل و خويشاوندان او: از خانوادٔه زارح٦. عسايا، پسر اول و پسرانش

 . تعداد ساکنان طايفٔه يهودا در اورشليم ششصد و َنود نفر بود
يبنيا پسر يروحام، ايله پسر عزی، نوه مکری،          ٨،  َسلو، پسر مشالم، نوه هوديا، نتيجٔه هسنوآه        :  از طايفٔه بنيامين  ٧

 . مشالم پسر شفطيا، نوه رعوئيل، نتيجٔه يبنيا
 . تعداد اين مردم طبق نسب نامٔه ايشان نهصد و پنجاه و شش نفر و همگی رؤسای خانوادٔه خود بودند٩

  کاهنان ساکن اورشليم
پسر مشالم، پسر صادوق، پسر مرايوت، پسر               ،عزريا، پسر حلقيا    ١١،   يدعيا، يهوياريب، ياکين    :  از کاهنان  ١٠

عدايا، پسر يروحام، پسر فشحور، پسر ملکيا، معسای، پسر عديئيل، پسر يحزيره،             ١٢،  اخيطوب مسئول معبد بزرگ   
 . پسر مشالم، پسر مشليميت، پسر امير و خويشاوندان ايشان

 کاردانی بودند و در معبد بزرگ        تعداد کاهنان هزار و هفتصد و شصت نفر و همه رؤسای خانواده و اشخاص               ١٣
 . انجام وظيفه می کردند

  الويان ساکن اورشليم
يقبقر، حارش، جالل، متنيا،     ١٥.  شمعيا، پسر حشوب، پسر عزريقام، پسر حشبيا از خانوادٔه مراری            :  از الويان ١٤

يا، پسر آسا، نوه القانه،      عوبديا، پسر شمعيا، نوه جالل، نتيجٔه يدوتون، برخ         ١٦،  پسر ميکا، نوه زکری، نتيجٔه آساف       
 . ايشان در روستاهای نطوفاتيان سکونت داشتند

  دروازه بانان ساکن اورشليم
تا آن زمان   ١٨.  شلوم رئيس دروازه بانان، عقوب، طلمون، اخيمان و نزديکانشان         :  دروازه بانان عبارت بودند از    ١٧

 قبل از آن از اردوگاههای الويان نگهبانی              اعضای خاندان ايشان از دروازٔه شرقی پادشاه محافظت می کردند و                 
 . می کردند

شلوم، پسر قوری، نوه ابياساف، نتيجٔه قورح و اعضای خانوادٔه قورحيان مسئول نگهبانی دروازٔه ورودی                            ١٩
فينحاس، پسر العازار   ٢٠.  خيمٔه مقّدس خداوند بودند، همان گونه که اجداد آنها مسئول نگهبانی اردوگاه خداوند بودند                

 . بًال رئيس دروازه بانان بود و خداوند با او می بودق
 . زکريا، پسر مشلميا دروازه بان دروازٔه ورودی خيمٔه مقّدس بود٢١
ايشان طبق روستاهايی که در آن           .  تعداد نگهبانان درهای ورودی و دروازه ها دويست و دوازده نفر بودند                    ٢٢

.  و سموئيل نبی اجداد ايشان را برای اين مسئولّيت گمارده بودند               داوود پادشاه .  زندگی می کردند ثبت نام شده بودند       
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دروازه بانان در چهار جهت شرق، غرب،       ٢٤.  ايشان و فرزندانشان به نگهبانی از دروازٔه معبد بزرگ ادامه دادند            ٢٣
وز در  خويشاوندان آنها به نوبت، از روستاهای مربوطه می آمدند و برای هفت ر                  ٢٥.  شمال و جنوب قرار داشتند      

ايشان چهار رئيس داشتند، همه الوی بودند و مسئولّيت اتاقها و خزانه های معبد                   ٢٦.  آنجا به ايشان کمک می کردند      
به خاطر اهمّيت کار ايشان در نزديکی معبد بزرگ زندگی می کردند تا از                     ٢٧.  بزرگ خداوند را به دوش داشتند         

  .دروازه های آن نگهبانی و هر صبح آنها را باز کنند

  ديگر الويان
بعضی از ايشان مسئول ظروف مربوط به مراسم معبد بزرگ بودند و هنگامی که آنها را برمی داشتند و                                    ٢٨

ديگران مسئول وسايل مقّدس ديگر، آرد، شراب، روغن زيتون، بخور و                     ٢٩.  بازمی گرداندند آنها را می شمردند      
 .  با کاهنان بودمسئولّيت مخلوط کردن و ساختن عطرّيات٣٠. عطرّيات بودند

بعضی از  ٣٢.  يکی از الويان به نام متتيا، فرزند نخست شلوم از خاندان قورحی مسئول پختن نان اهدايی بود                       ٣١
 . افراد خاندان قهات مسئول پختن نان مقّدس برای روز سبت بودند

ا در ساختمان معبد     رهبران اين خانواده ه   .  بعضی از خانواده های الوی مسئول موسيقی در معبد بزرگ بودند              ٣٣
 . چون کار آنها شبانه روزی بود، مسئولّيت ديگری نداشتند. بزرگ زندگی می کردند

 . افراد نامبرده طبق شجره نامه، همه از رهبران خانواده های الوی بودند که در اورشليم زندگی می کردند٣٤

  نسب نامه و نسل شائول پادشاه
 ) ٣٨-٢٩:٨اول تواريخ (

بعد از او    .  و نام پسر اولش عبدون بود         ٣٦نام زنش معکه      .  نی جبعون، در جبعون سکونت داشت         يعی ئيل، با ٣٥
مقلوت پدر شماه بود که با خويشاوندان          ٣٨.  جدور، اخيو، زکريا و مقلوت بودند        ٣٧صور، قيس، بعل، نير، ناداب،         
 . خود در اورشليم زندگی می کرد

مريب بعل پسر     ٤٠.  اتان، ملکيشوع، ابيناداب و اشبعل بود          نير پدر قيس، قيس پدر شائول و شائول پدر يون                  ٣٩
آحاز پدر يعره، يعره پدر     ٤٢.  فيتون، مالک، تحريع و آحاز پسران ميکا بودند        ٤١.  يوناتان و ميکا پسر مريب بعل بود       

رفايا پسر بنعا، العاسه نوه و آصيل نتيجه اش          .  موصا پدر بنعا بود    ٤٣علمت، عمری و زمری و زمری پدر موصا،           
 . بود

 . آصيل شش پسر به  نامهای عزريقام، ُبکرو، اسماعيل، شعريا، عوبديا و حانان داشت٤٤

١٠  
  مرگ شائول پادشاه

 ) ١٣-١:٣١اول سموئيل (
فلسطينی ها در دامنه کوه جلبوع با اسرائيل جنگ کردند، بسياری از اسرائيلی ها در آنجا کشته شدند و بقّئه آنها با       ١

اّما فلسطينی ها به آنها رسيدند و سه پسر شائول، يوناتان، ابيناداب و ملکيشوع را                         ٢.  يختندشائول و پسرانش گر     
شائول به  ٤.  نبرد سختی در اطراف شائول در گرفت، کمانداران او را يافتند و او با تير ايشان زخمی شد                         ٣.  کشتند

تا اين فلسطينی های کافر مرا تحقير      شمشير خود را درآور و مرا بُکش        «:  جوانی که اسلحه او را حمل می کرد گفت        
٥.  پس شائول شمشير کشيد و خود را به روی آن انداخت              .  اّما مرد جوان بسيار ترسيده بود و چنين نکرد           »  .نکنند

پس شائول و سه پسرش   ٦.  هنگامی که مرد جوان ديد شائول مرده است، خود را بر روی شمشير خود انداخت و مرد               
هنگامی که اسرائيلی هايی که در دشت يزرعيل زندگی می کردند، شنيدند که                ٧.  ته شدند و همٔه خاندان او با هم کش          

آنگاه فلسطينی ها آمدند و شهرها را      .  ارتش گريخته و شائول و پسرانش درگذشته اند شهرها را رها کردند و گريختند            
 . اشغال کردند

 آمدند، جسد شائول و پسرانش را که در             فردای آن روز، هنگامی که فلسطينی ها برای لخت کردن کشته شدگان            ٨
فلسطينی ها جسد شائول را لخت کردند و سر او و زره اش را برداشتند و قاصدانی  ٩.  کوه جلبوع افتاده بود پيدا کردند     

ايشان زره شائول را در       ١٠.  به سراسر سرزمين فلسطين فرستادند تا خبر خوش را برای ُبتهايشان و مردم ببرند                     
هنگامی که مردم يابيش در جلعاد شنيدند       ١١.  ن خود و سرش را در پرستشگاه بت داجون قرار دادند             پرستشگاه خدايا 

شجاعترين مردان ايشان رفتند و جسدهای شائول و پسرانش را به يابيش                  ١٢.  که فلسطينی ها با شائول چه کرده اند        
 .  روزه گرفتندآوردند و ايشان بدنهای آنها را زير درخت بلوطی به خاک سپردند و هفت روز
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او سعی کرد از ارواح مردگان       .  او از فرمانهای خداوند سرپيچی کرد      .  شائول مرد زيرا به خداوند وفادار نبود       ١٣
در نتيجه خداوند او را کشت و پادشاهی را به داوود پسر َيسی               .  و از خداوند راهنمايی نخواست    ١٤.  راهنمايی بگيرد 

 . داد

١١  
 ودا داوود، پادشاه اسرائيل و يه

 ) ١٠-١:٥دوم سموئيل (
حّتی ٢،  ما گوشت و استخوان تو هستيم        «:  آنگاه همٔه قوم اسرائيل در حبرون نزد داوود گرد هم آمدند و گفتند                    ١

تو شبان  :  هنگامی که شائول پادشاه ما بود، تو سپاه ما را در جنگها رهبری کردی و خداوند خدای تو به تو فرمود                          
پس تمام رهبران قوم اسرائيل نزد پادشاه در حبرون              ٣»  . پيشوای آنها خواهی شد      قوم من، اسرائيل خواهی بود و        

رفتند و داوود در پيشگاه خداوند در حبرون با ايشان پيمان بست و ايشان داوود را طبق کالم خداوند به سموئيل به                           
 . پادشاهی اسرائيل مسح کردند

در آن زمان آن را يبوس می ناميدند و ساکنان اّوليه آن،                  داوود و همٔه قوم اسرائيل به اورشليم حمله کردند که              ٤
يبوسيان به داوود گفتند، او هرگز وارد شهر نخواهد شد، اّما داوود قلعٔه                         ٥.  يبوسيان هنوز در آنجا ساکن بودند          

هرکس اولين يبوسی را بکشد فرمانده         «:  داوود گفت ٦.  صهيون را تسخير کرد، سپس آنجا را شهر داوود ناميدند               
چون داوود در قلعه زندگی      ٧.  يوآب، که مادرش صرويه بود حمله را آغاز کرد و فرمانده شد                »  .ش خواهد شد   ارت

از قسمت شرقی تّپه که زمينهای گود را پر کرده بودند او آغاز به                           ٨.  می کرد، پس آنجا را شهر داوود ناميدند            
به روز نيرومندتر شد زيرا خداوند قادر            داوود روز    ٩.  بازسازی شهر کرد و يوآب بقّئه شهر را بازسازی نمود                

 . متعال با او بود

  سربازان مشهور داوود
 ) ٣٩-٨:٢٣دوم سموئيل (

اين است نامهای رهبران مردان توانای داوود، که با همٔه مردم اسرائيل طبق کالم خداوند از پادشاهی داوود                          ١٠
 . پشتيبانی کردند

م َحکمونی فرمانده آن سه افسر مشهور، او نيزه خود را عليه سيصد               يشبعا:  اين است آمار مردان توانای داوود      ١١
هنگامی که ١٣. شخص دوم ميان آن سه افسر العازار، پسر دودو از خاندان اخوح بود ١٢.  نفر بلند کرد و همه را کشت      

ن از دست    در آنجا کشتزار جو بود و مردا          .  فلسطينی ها در َفسَدميم برای جنگ جمع شده بودند، او با داوود بود                   
و فلسطينی ها را    .  اّما او و افرادش در کشتزار جو ايستادگی کردند و از آن دفاع نمودند                       ١٤.  فلسطينی ها گريختند 

 . کشتند و خداوند با پيروزی بزرگی ايشان را رهانيد
عُدالم   هنگامی که ارتش فلسطين در دشت رفائيم اردو زده بود، سه نفر از سی نفر فرمانده نزد داوود به غار                         ١٥
ای کاش «: داوود با حسرت گفت١٧. در آن زمان داوود در پناهگاه بود و پادگان فلسطينی ها در بيت لحم بود      ١٦.  رفتند

آنگاه آن سه دالور از        ١٨»  .کسی از چاهی که در نزديکی دروازٔه بيت لحم است به من آبی برای نوشيدن می داد                         
اّما داوود آن را    .   بيت لحم بود آب کشيدند و آن را نزد داوود آوردند          پادگان فلسطينی ها گذشتند و از چاهی  که نزديک       

من هرگز نمی توانم اين را بنوشم، اين مانند نوشيدن خون اين                «:  و گفت ١٩.  ننوشيد، او آن را برای خداوند ريخت         
ين سه سرباز   کارهای شجاعانه ا  .  پس او نپذيرفت که آن را بنوشد       »  !مردان است که جان خود را به خطر انداختند          

 . شجاع چنين بود
او با سيصد مرد جنگيد و با نيزه خود آنها را کشت و هم رديف آن          .  ابيشای، برادر يوآب فرمانده آن سی نفر بود       ٢٠

اّما شهرت او به پای آن سه نفر               .  او از همٔه سی نفر مشهورتر بود و رهبر ايشان شد                    ٢١.  سه نفر مشهور بود      
 . نمی رسيد

از جمله کشتن   .  او کارهای شجاعانه فراوانی کرد     .  هوياداع، اهل قبصيئيل، سرباز معروفی بود       بناياهو، پسر ي  ٢٢
او همچنين يک   ٢٣.  دو جنگجوی بزرگ موآبی، او يک بار در يک روز برفی به گودالی وارد شد و شيری را کشت                   

بنايا با  .  ن در دست داشت   مصری را کشت، مرد بزرگی که قدش دو متر و نيم بود و نيزه ای به اندازٔه چوب نساجا                     
اين بود شجاعت های بناياهو،    ٢٤.  چوب دستی به او حمله کرد و نيزه اش را از دستش گرفت و مصری را با آن کشت                 

داوود او را به رهبری      .  او در ميان سی نفر بارز بود اّما مانند آن سه نفر مشهور نبود                 ٢٥.  او يکی از سی نفر بود       
 . محافظين خود گمارد
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شمٔه حرودی، خاَلص   ٢٧عسائيل، برادر يوآب؛ الحانان، پسر دودی بيت لحمی؛         :   شجاع ارتش عبارتند از    مردان٢٦
 عيرا، پسر عقيش تقوعی؛ ٢٨فلونی؛ 

  مهرای نطوفاتی؛٣٠ سبکای حوشاتی؛ عيالی اخوخی؛٢٩ ابيعزر عناتوتی؛
حورای از واديهای     ٣٢عاتونی؛   اتای، پسر ريبای از جبعه بنيامين؛ بناياهوی فر              ٣١  حالب، پسر بعنه نطوفاتی؛      

پسران هاشم جزونی؛ يوناتان، پسر شاجای            ٣٤عزموت برحومی؛ اليحبای شعلبونی؛          ٣٣جاعش؛ ابيئيل عرباتی؛       
حصرون کرملی؛   ٣٧حافر مکيراتی؛ اخيای فلونی؛         ٣٦اخيام، پسر ساکار حراری؛ اليفال، پسر اور؛                ٣٥هراری؛   

صالق عمونی؛ نحرای بئيروتی سالحدار يوآب،       ٣٩حار، پسر هجری؛    يوئيل، برادر ناتان؛ مب   ٣٨نعرای، پسر ازبای؛    
َعدينا، پسر شيزای رئوبينی      ٤٢اوريای ِحّتی؛ زاباد، پسر احالی؛          ٤١عيرای يتری؛ جاَرب يتری؛        ٤٠پسر صرويه؛    

عزيای عشتروتی؛ شاماع و     ٤٤حانان، پسر معکه؛ يهوشافاط متنی؛         ٤٣سرکرده رئوبينيان و سی نفر همراهان او؛            
اليئيل، از محواتی؛ يريبای ٤٦يديعيئيل، پسر ِشمری و برادرش، يوخای تيصی؛       ٤٥ئيل، پسران حونام عروعيری؛     يعو

 . اليئيل، عوبيد و يعسيئيل مصوباتی٤٧و يوشوبا، پسران الناعم؛ يتمه موآبی؛ 

١٢  
  پيروان داوود از طايفٔه بنيامين

گامی که او به خاطر شائول پادشاه پسر قيس نمی توانست با         اين است نام مردانی که نزد داوود در صقلغ آمدند، هن          ١
ايشان از طايفٔه بنيامين و از      ٢.  آزادی حرکت کند، ايشان از گروه دالورانی بودند که در نبرد، داوود را ياری کردند               

٣.   کنند نزديکان شائول بودند، ايشان می توانستند با دست راست و چپ با کمان تيراندازی و با فالخن سنگ پرتاب                    

سپس يوآش، هر دو پسران شماعه جبعاتی و يحزيئيل و فالط، پسران عزموت و براکه و                   .  رهبر ايشان اخيعزر بود   
شمعيای جبعونی مردی نيرومند در ميان آن سی نفر و رهبر ايشان بود، ارميا و يحزيئيل،                                 ٤ييهوی عناتوتی؛     

القانه، يشيا، عزرئيل، يوعزر، و     ٦يا، شفطيای حروفی،    العوزای، يريموت، بعليا، شمر   ٥يوحانان، يوزاباد جديراتی،    
 . يوعيله و زبديا، پسران يروحام جدوری٧يشبعاماز از خانوادٔه قورحيان، 

  پيروان داوود از طايفٔه جاد
هنگامی که داوود در قلعٔه بيابانی بود رزمندگانی نيرومند و با تجربه، از طايفٔه جاد که متخصص در سپر و                               ٨

١٠عازر فرمانده، دومين عوبديا، سومين الياب،          ٩.  هره و مانند آهو در کوه تيزپا بودند، به او پيوستند               نيزه، شيرچ 

دهمين ارميا  ١٣هشتمين يوحانان، نهمين الزاباد،      ١٢ششمين عتای، هفتمين اليئيل،      ١١چهارمين مشمنه، پنجمين ارميا،      
 . و يازدهمين مکبنای

وچکترين آنها برابر با صد نفر و بزرگترين ايشان برابر با هزار نفر                    اين جاديان همه افسران ارتش بودند ک         ١٤
آنها در ماه اول سال هنگامی که رود اردن طغيان می کند، از آن گذشتند و مردمی را که در دشتهای شرقی و                      ١٥.  بود

 . غربی رود اردن می زيستند پراکنده ساختند

  پيروان داوود از طايفه های بنيامين و يهودا
داوود به مالقات ايشان     ١٧.  وهی از مردان طايفه های بنيامين و يهودا به قلعه ای که داوود در آن بود رفتند                     گر١٦

اگر شما برای دوستی و کمک به من آمده ايد، به اينجا خوش آمديد، به ما بپيونديد؛ اّما اگر قصد شما                      «:  رفت و گفت  
ن سعی نکرده ام به شما آسيبی برسانم، خدای اجدادمان           خيانت کردن به من در برابر دشمنان است با وجودی که م               

 » .خواهد دانست و شما را مجازات خواهد کرد
 : آنگاه روح خدا بر عماسای که بعدًا فرمانده سی نفر شد فرود آمد و او چنين گفت١٨

 ، ای داوود پسر َيسی، ما از آن تو هستيم«
 ، پيروزی بر تو و کسانی که ياران تو هستند

 » . پشتيبان توستخداوند
 

 . داوود به ايشان خوش آمد گفت و ايشان را سرداران سپاه خود کرد

  پيروان داوود از طايفٔه منسی
هنگامی که داوود با فلسطينيان برای جنگ با شائول پادشاه می رفت گروهی از مردان طايفٔه منسی به او                                   ١٩

اهان ايشان ترسيدند که داوود به او خيانت کند و به سرور               اّما داوود به فلسطينيان کمک نکرد، زيرا پادش         .  پيوستند
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اينها نامهای مردان منسی هستند که با داوود به            ٢٠سابق خود بازگردد، در نتيجه داوود را به صقلغ باز فرستادند،                
نهای اشخاص نامبرده سرداران گروها     .  عدناح، يوزاباد، يديعئيل، ميکائيل، يوزاباد، اليهو و صلتای            :  صقلغ رفتند 

. ايشان در نيروهای داوود افسر وظيفه بودند، زيرا همٔه ايشان جنگجويان بارزی بودند               ٢١.  هزار نفری منسی بودند   
 . بنابراين او بزودی دارای ارتش بزرگی شد. تقريبًا هر روز مردان جديدی به نيروهای داوود می پيوستند٢٢

  نامهای افراد ارتش داوود در حبرون
افرادی از نيروهای مسّلح که در حبرون به داوود پيوستند تا مطابق کالم خداوند پادشاهی را از                    اين است تعداد  ٢٣

 . شائول به داوود واگذار کنند
 . مسّلح با سپر و نيزه، شش هزار و هشتصد نفر: از طايفٔه يهودا٢٤
 . از طايفٔه شمعون، مردان شجاع و آماده برای جنگ، هفت هزار و صد نفر٢٥
 . چهار هزار و ششصد نفر: ٔه الویاز طايف٢٦

 . يهوياداع، رئيس خانوادٔه هارون همراه با سه هزار و هفتصد نفر٢٧
 . صادوق، جوان شجاع، با بيست و دو نفر از رؤسای خانوادٔه پدرش٢٨

 . سه هزار نفر خويشاوندان شائول، بسياری از آنها تا آن زمان به شائول وفادار ماندند: از طايفٔه بنيامين٢٩
 . بيست هزار و هشتصد نفر، همگی جنگجويان شجاع معروف خانوادٔه خود بودند: از طايفٔه افرايم٣٠
 . هجده هزار نفر که به نمايندگی از طايفٔه خود برای مراسم تاجگذاری داوود آمده بودند: از نيم طايفٔه منسی٣١
اين رهبران کسانی بودند که موقعّيت         .  شاندويست نفر از رهبران و افراد تحت فرمان اي              :  از طايفٔه يساکار   ٣٢

 زمانی را درک می کردند و می دانستند که قوم اسرائيل بايد چه کند 
پنجاه هزار نفر سرباز کارآموزده، مسّلح به تمام وسايل جنگی، آماده نبرد، با هدفی مشترک                 :  از طايفٔه زبولون  ٣٣

 . که به داوود کمک کنند
 . مانده و سی و هفت هزار نفر مسّلح به سپر و نيزههزار فر: از طايفٔه نفتالی٣٤
 . بيست و هشت هزار و ششصد نفر مردان آماده برای جنگ: از طايفٔه دان٣٥
  چهل هزار نفر مردان با تجربه و آماده برای جنگ: از طايفٔه اشير٣٦
رباز مسّلح به تمام     از طايفه های رئوبين، جاد و نصف طايفٔه منسی از شرق رود اردن صد و بيست هزار س                       ٣٧

 . سالحهای جنگی
بقّئه مردم  .  تمام اين رزمندگان، آماده نبرد با ارادٔه راسخ به حبرون رفتند تا داوود را پادشاه تمام اسرائيل سازند                 ٣٨

ايشان مّدت سه روز با داوود از غذاها و نوشابه هايی که هموطنانشان تهّيه                     ٣٩.  اسرائيل در اين هدف مّتحد بودند        
همچنين همسايگان ايشان، از سرزمين يساکار، زبولون و نفتالی آمدند و به پشت                ٤٠.  بودند خوردند و نوشيدند     کرده

خوراک فراوان، آرد، نان انجيری، زنبيلهای انجير و کشمش،                .  االغها شترها، قاطرها و گاوها خوراک آوردند           
 . نی بودشراب، روغن زيتون گاو و گوسفند آورده شد، زيرا در اسرائيل شادما

١٣  
  آوردن صندوق پيمان به اورشليم

 ) ١١-١:٦دوم سموئيل (
آنگاه به مردم   ٢.  داوود پادشاه با تمام فرماندهان گروهان هزار نفری و صد نفری و رهبران قوم مشورت کرد                     ١

وطنان خود و   اگر شما تأييد می کنيد و اگر اين خواست خداوند خدای ماست، بگذاريد تا نزد بقّئه هم                 «:  اسرائيل گفت 
آنگاه ما خواهيم رفت و صندوق پيمان         ٣.  کاهنان و الويان قاصدانی بفرستيم و به آنها بگوييم تا نزد ما گرد هم آيند                   

مردم از اين پيشنهاد شاد شدند و با         ٤»  .خداوند را که در زمان شائول پادشاه ناديده گرفته شده بود باز خواهيم آورد                
 . آن موافقت کردند

ردم اسرائيل را از شيحور مصر تا گذرگاه حمات گرد هم آورد تا صندوق پيمان خداوند را از قريت                 پس داوود م  ٥
داوود و مردم به شهر بعله که همان قريت يعاريم است و در سرزمين يهودا بود رفتند                    ٦.  يعاريم به اورشليم بياورند   

وق دو فرشتٔه نگهبان قرار دارد از آنجا            تا صندوق خداوند را، که به نام خداوند خوانده می شود و در روی صند                     
٨.  ايشان صندوق خداوند را از خانٔه ابيناداب با گاری نو حمل کردند، ُعزَّه و اخيو اّرابه را می راندند                             ٧.  بياورند

داوود و همٔه مردم با همٔه توانايی و با سرود و بربط و چنگ و دف و سنج و شيپور در حضور خدا پايکوبی                                          
 . می کردند
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گامی که به خرمنگاه کيدون آمدند، گاوها لغزيدند و ُعزا دست خود را دراز کرد تا صندوق پيمان را بگيرد،                         هن٩
. خشم خداوند عليه ُعزا افروخته شد و او را بزد، زيرا او به صندوق دست زده بود و او آنجا در حضور خدا ُمرد                        ١٠
آن محل تا به امروز فارص ُعزا ناميده             .  رده بود داوود خشمگين بود زيرا خداوند ُعزا را در خشم مجازات ک                 ١١

 . می شود
پس صندوق را با     ١٣»  چگونه می توانم صندوق خدا را نزد خود ببرم؟          «:  داوود آن روز از خدا ترسيد و گفت          ١٢

وم صندوق خدا مّدت سه ماه در خانٔه عوبيد َاد         ١٤.  خود به شهر داوود نبرد، بلکه آن را به خانٔه عوبيد َادوم جتی برد               
 . ماند و خداوند همٔه خانواده و دارا يی اش را برکت داد

١٤  
  فعالّيتهای داوود در اورشليم

 ) ١٦-١١:٥دوم سموئيل (
حيرام، پادشاه صور قاصدانی همراه با چوب سرو، معماران و نّجاران نزد داوود فرستاد تا برای او کاخی                                ١

 به پادشاهی اسرائيل گماشته است و سلطنت او را به خاطر مردم به اين خاطر داوود فهميد که خداوند او را    ٢.  بسازند
 . اسرائيل کامروا کرده است

اينها نامهای فرزندان او     ٤.  داوود در اورشليم با زنان ديگر عروسی کرد و دارای پسران و دختران زيادی شد                   ٣
٧نوجه، نافج، يافيع،    ٦ليشوع، اليفالط،   َيبحار، ا ٥،  شموع، شوباب، ناتان، سليمان   :  هستند که در اورشليم به دنيا آمدند       

 . اليشمع، الياداع و اليفلط

  پيروزی بر فلسطينيان
 ) ٢٥-١٧:٥دوم سموئيل (

هنگامی که فلسطينی ها شنيدند که داوود پادشاه تمام کشور اسرائيل شده است، ارتش آنها برای دستگيری داوود                      ٨
. سطينی ها به دشت رفائيم وارد شدند و آغاز به چپاول کردند             فل٩.  پس داوود برای مقابله با ايشان تاخت        .  خارج شد 

 » آيا به فلسطينی ها حمله کنم؟ آيا تو پيروزی از آن من خواهی کرد؟«: داوود از خدا پرسيد١٠
 » .بله، حمله کن، من به تو پيروزی خواهم بخشيد«: خدا پاسخ داد

خدا با دستهای من مانند  «:   شکست داد و داوود گفت     پس داوود در بعل فراصيم به ايشان يورش برد و ايشان را           ١١
هنگامی که فلسطينی ها گريختند،   ١٢.  پس آن مکان را بعل فراصيم ناميدند        »  سيلی خروشان دشمنان مرا شکست داد       

 . ُبتهای خود را بر جای گذاشتند و داوود دستور داد تا آنها سوزانده شوند
بار ديگر داوود از خدا راهنمايی خواست       ١٤.  اره به چپاول پرداختند   بزودی فلسطينی ها به دشت بازگشتند و دوب      ١٣

از اينجا به ايشان حمله نکن، بلکه دور بزن و از سوی ديگر در نزديکی درختان آمادٔه حمله                         «:  و خدا به او گفت     
خواهم هنگامی که تو صدای گامها را از باالی درختان شنيدی، آنگاه حمله کن زيرا من در پيش تو گام                                  ١٥.  شو

داوود مطابق فرمان خدا عمل کرد و فلسطينی ها را از جبعون تا             ١٦»  .برداشت، تا ارتش فلسطينی ها را شکست دهم       
 . شهرت داوود در همه جا پراکنده شد و خداوند همٔه مّلتها را از او ترساند١٧. جازر به عقب راند

١٥  
  آمادگی برای حرکت صندوق پيمان

داوود برای خود ساخت و محلی برای صندوق خداوند آماده کرد و خيمه ای برای آن                      داوود خانه هايی در شهر    ١
کسی به جز الويان نبايد صندوق خدا را حمل کند، زيرا خداوند ايشان را برگزيده تا                  «:  آنگاه داوود گفت  ٢.  برپا کرد 

ئيل را در اورشليم گرد       داوود همٔه مردم اسرا     ٣»  .صندوق خداوند را حمل کنند و او را برای هميشه خدمت کنند                  
از ٥:  داوود پسران هارون و الويان را گرد آورد          ٤.  آورد تا صندوق خداوند را به جايی که آماده کرده بود بياورد                 

از ٧دويست و بيست نفر به رهبری عسايا،        :  از خاندان مراری  ٦صد و بيست نفر به رهبری اوريئيل؛        :  خاندان قهات 
از خاندان  ٩دويست نفر به رهبری شمعيا؛      :  از خاندان اليصافان  ٨بری يوئيل؛   صد و سی نفر به ره      :  خاندان جرشون 

 صد و دوازده نفر به رهبری عميناداب؛ : از خاندان ُعزيئيل١٠هشتاد نفر به رهبری ايليئيل؛ : حبرون
 را که از    سپس داوود صادوق و ابياتار را که کاهن بودند و اوريئيل، عسايا، يوئيل، شمعيا، ايليئيل و عميناداب                  ١١

شما رهبران خاندانهای الوی هستيد، خود را و برادران خويش را             «:  او به الويان گفت   ١٢.  الويان بودند، فرا خواند   
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چون بار اول شما    ١٣.  تقديس نماييد تا صندوق خداوند خدای اسرائيل را به مکانی که برای آن آماده کرده ام بياوريد                   
د خدای ما، ما را مجازات کرد؛ زيرا آن گونه که بايد او را ستايش می کرديم،                 آنجا نبوديد که آن را حمل کنيد، خداون        

 » .نکرديم
همان طور ١٥.  آنگاه کاهنان و الويان خود را تقديس نمودند تا صندوق پيمان خداوند خدای اسرائيل را حمل کنند                  ١٤

 .  دوش خود حمل کردندکه موسی طبق کالم خداوند دستور داده بود، الويان با چوبهای بلندی آن را بر
داوود به رهبر الويان دستور داد تا خويشان خود را برای خواندن و نواختن چنگ و بربط و سنج بگمارند تا با                       ١٦

پس الويان هيمان، پسر يوئيل و از برادرانش آساف، پسر برکيا و ايتان، پسر                   ١٧.  صدای بلند فرياد شادی برآورند     
و با ايشان خويشاوندان درجه دوم خود، زکريا، يُعزيئيل، شميراموت،                   ١٨ند   قوشيا از خاندان مراری را برگزيد          

از ١٩.  يحيئيل، عونی، الياب، بناياهو، معسيا، متتيا، اليفليا و مقنيا و عوبيد َادوم و يعيئيل دروازبانان را برگزيدند                          
يراموت، يحيئيل، عنی، الياب،    و زکريا، ُعزيئيل، شم   ٢٠.  هيمان و آساف و ايتان سنجهای برنزی بنوازند       :  سرايندگان

اّما متتيا، اليفليا، مقنيا، عوبيد َادوم، يعيئيل، و عزريا بربط را             ٢١.  معسيا و بنايا را برای نواختن چنگ طبق آالموت          
 . طبق ثمانی بنوازند و رهبری کنند

. صندوق پيمان بودند    برکيا و القانه نگهبانان    ٢٣.  کننيا به خاطر مهارتش در موسيقی رهبر نوازندگان الوی شد           ٢٢
شبنيا، يوشافاط، نتنئيل، عماسای، زکريا، بناياهو و اليعزر که همه کاهن بودند نزد صندوق پيمان خداوند شيپور                      ٢٤

 . و عوبيد َادوم و يحيی نگهبان صندوق پيمان بودند. می نواختند

  انتقال صندوق پيمان به اورشليم
 ) ٢٢-١٢:٦دوم سموئيل (

ن اسرائيل و فرماندهان گروهانهای هزار نفری به خانٔه عوبيد َادوم رفتند تا با شادمانی                         پس داوود با رهبرا     ٢٥
چون خداوند الويانی که صندوق پيمان را حمل می کردند کمک کرد، ايشان                   ٢٦.  صندوق پيمان خداوند را بياورند      

ل می کردند، سرايندگان و کنيا     داوود و همٔه الويانی که صندوق پيمان را حم         ٢٧.  هفت گاو و هفت قوچ قربانی کردند      
پس همٔه  ٢٨.  رهبر سرايندگان، همه رداهای کتانی لطيفی پوشيده بودند و داوود جامٔه مخصوص کاهنان بر تن داشت                

اسرائيلی ها با فرياد شادی و صدای بوق و شيپور و سنج و چنگ و بربط همراه صندوق پيمان خداوند به اورشليم                           
 . آمدند
پيمان وارد شهر داوود می شد، ميکال دختر شائول از پنجره نگريست و داوود پادشاه را                        هنگامی که صندوق ٢٩

 . ديد که پايکوبی و شادی می کند، پس او را در دل خود خوار شمرد

١٦  
  صندوق پيمان را در خيمه می گذارند

و قربانی های  .  رار دادند ايشان صندوق پيمان خداوند را آوردند و در داخل خيمه ای که داوود برافراشته بود ق                      ١
پس از اينکه داوود قربانی سوختنی و سالمتی را گذراند، مردم           ٢.  سوختنی و سالمتی به حضور خداوند تقديم کردند       

داوود به همٔه مردها و زنهای قوم اسرائيل يک قرص نان، يک قسمت از گوشت و يک                     ٣.  را به نام خدا برکت داد      
 . نان کشمشی داد

يان را برای خدمت در برابر صندوق پيمان گماشت تا خداوند خدای اسرائيل را نيايش و                             او گروهی از الو     ٤
آساف رهبر بود و بعد از او زکريا، يعيئيل، شميراموت، يحيئيل، متتيا، الياب، بناياهو و عوبيد َادوم                      ٥.  ستايش کنند 

يحزيئيل کاهنانی بودند که در برابر         بناياهو و    ٦.  يعيئيل نوازندٔه چنگ و بربط بود و آساف سنج می نواخت              .  بودند
 . صندوق پيمان خدا به طور مرتب شيپور می نواختند

  سرود شکرگزاری داوود
 ) ٤٨-٤٧ و ١:١٠٦؛ ١٣-١:٩٦؛ ١٥-١:١٠٥مزمور (

در آن روز بود که داوود برای اولين بار مسئولّيت سرودهای ستايشی برای خداوند را به آساف و الويان ديگر                        ٧
 . داد

 . د را شکر کنيد و عظمت او را بيان نماييدخداون٨
 . کارهايی را که انجام داده است به جهانيان اعالم نماييد

 . برای او سرود حمد بسراييد٩
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 . و کارهای عظيم او را به مردم بگوييد
 ! جالل بر نام مقّدس او باد١٠

 ! شادمان باد، دلهای کسانی که خداوند را می جويند
 د از خدا کمک بطلبي١١

 . و هميشه او را بپرستيد
 ، ای فرزندان بندٔه او ابراهيم١٣-١٢

 ، و ای فرزندان يعقوب، برگزيدٔه او
 . معجزات و داوريهای خدا را به ياد آوريد

 . او خداوند خدای ماست١٤
 . او همٔه زمين را داوری می کند

 ، پيمان او را هميشه به ياد آور١٥
 .  نسلکالمی را که فرمان داد، برای هزار

 ، پيمانی را که با ابراهيم بست١٦
 ، و سوگندی را که با اسحاق ياد کرد حفظ خواهد نمود

  عهدی با يعقوب بست١٧
 . پيمانی جاودانه با اسرائيل

  سرزمين کنعان را«: خداوند فرمود١٨
 » .به عنوان ملکّيت به شما می بخشم

 
  وقتی تعداد آنها کم بود١٩

  و در سرزمين کنعان غريب
 ، و در کشورها و سلطنت ها سرگردان بودند٢٠
  خداوند به هيچ کس اجازه نداد که به آنها آزاری برساند٢١

 . و برای پشتيبانی آنها به  پادشاهان هشدار داد
 ، به برگزيدگان من ظلم نکنيد«: و فرمود٢٢

 » و به انبيای من ضرر نرسانيد
 

 . ای مردم زمين، خداوند را بسراييد٢٣
 . او هر روز سخن بگوييد از نجات

 . جالل او را به مّلتها اعالم نماييد٢٤
 . کارهای شگفت او را در ميان همٔه مردم بگوييد

 
  خداوند بزرگ است، او را بسيار ستايش کنيد٢٥

 . او از همٔه خدايان شگفت انگيزتر است
 ، زيرا همٔه خدايان مردم ُبتها هستند٢٦

 . اّما خداوند آسمانها را آفريد
 ، شکوه و جالل در حضور اوست٢٧

 . و نيرو و شادمانی در معبد بزرگ او
 

 . ای همٔه مردم روی زمين، خداوند را سپاس گوييد٢٨
 . جالل و توان او را سپاس گوييد

 ، نام با شکوه خداوند را بستاييد٢٩
 . به معبد بزرگ او بياييد و هديه بياوريد

 ، به لرزه درآييد، همٔه زمينيان٣٠
 . استوار و پايدار گشته و هرگز نخواهد ُجنبيد جهان

 ، ای زمين و آسمان شاد باشيد٣١
 . به مّلتها بگوييد خداوند پادشاهی می کند

  دريا و آنچه در توست به خروش آييد٣٢
 . و کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردند
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  آنگاه درختان جنگل از شادمانی در حضور خداوند بخوانند٣٣
  برای داوری زمين می آيد، زيرا او

 
 ، خداوند را سپاس گوييد زيرا او نيکوست٣٤

 . و محّبت پايدار او جاودانه است
 ، ای خدای نجات دهنده«: به او بگوييد٣٥

 ، ما را رهايی بخش، ما را گردهم آور و از مّلتها رها کن
  تا بتوانيم سپاسگزار باشيم

 » .و نام مقّدس تو را ستايش کنيم
 !  بر خداوند خدای اسرائيلسپاس٣٦

 . او را از اکنون تا ابد سپاس گوييد
 

 . آنگاه همٔه مردم آمين گفتند و خداوند را ستايش کردند

  ستايش در اورشليم و جبعون
٣٨.  داوود آساف و نزديکانشان را برای خدمت نزد صندوق پيمان گماشت تا کارهای روزمرٔه آن را انجام دهند                 ٣٧

عوبيد .  يد َادوم پسر يديتون و شصت و هشت نفر از دستياران او امر کرد که با آنها کمک کنند                         او همچنين به عوب    
 . َادوم و حوسه وظيفٔه دروازه بانی را داشتند

تا مطابق  ٤٠  صادوق کاهن و ساير کاهنان را هم برای خدمت در خيمٔه خداوند باالی تّپه در جبعون تعيين کرد                      ٣٩
ه قوم اسرائيل، به طور منّظم برای خداوند قربانی های سوختنی در قربانگاه هر صبح و                  قوانين نوشته شدٔه خداوند ب    

با ايشان هيمان، يدوتون و ساير برگزيدگان ويژه، برای خواندن سرودهای نيايشی برای خداوند               ٤١.  عصر تقديم کنند  
ج وسازهای ديگر هنگامی که       هيمان و يدوتون همچنين مسئولّيت شيپور و سن           ٤٢.  و محّبت پايدار او انتخاب شدند        

 . سرودهای پرستشی سراييده می شود، به عهده داشتند
 . آنگاه همٔه مردم به خانه های خود رفتند و داوود به خانه خود بازگشت تا خانوادٔه خود را برکت دهد٤٣

١٧  
  پيام ناتان به داوود

 ) ١٧-١:٧دوم سموئيل (
ببين، من در اين قصری که از چوب سرو ساخته            «:  تان نبی گفت  روزی داوود در کاخ خود نشسته بود و به نا           ١

 » .شده است زندگی می کنم، اّما صندوقچه پيمان خداوند در زير خيمه قرار دارد
 » .اختيار به دست خودت است، هرچه می خواهی بکن، زيرا خداوند همراهت توست«: ناتان در جواب او گفت٢
معبدی برای   ':  برو به داوود بگو که خداوند چنين می فرمايد               «٤:  فرمود  اّما در همان شب خداوند، به ناتان             ٣

زيرا از روزی   که مردم اسرائيل را از کشور مصر رهايی دادم تا به امروز در معبدی ساکن                       ٥،  سکونت من نساز  
 با قوم اسرائيل    در همٔه سفرها  ٦.  نبوده ام، هميشه در خيمه ها زندگی کرده و از جايی به جايی ديگر نقل مکان کرده ام               

رفته ام، اّما به هيچ يک از رهبرانشان که من آنها را برای رهبريشان تعيين نمودم، شکايت نکرده ام که چرا معبدی                        
 ' .از چوب سرو برای من نساخته اند

ه من تو را که چوپان ساده ای بيش نبودی آوردم و ب                 ':  حاال به بنده ام داوود بگو که خداوند متعال می فرمايد              «٧
همٔه دشمنانت را از سر راهت از       .  به هر جايی که رفتی با تو بودم        ٨.  عنوان پادشاه قوم خود، اسرائيل انتخاب کردم      

برای قوم خود، اسرائيل جا يی را         ١٠-٩.  حاال نام تو را مثل نام بزرگترين شخصّيت های جهان می سازم               .  بين بردم 
به مردمان بدخواه   .   هيچ کسی نتواند آرامی آنها را برهم بزند         تعيين می کنم که وطن و ِملک هميشگی  ايشان باشد و            

دشمنانت را مغلوب تو      .  اجازه نمی دهم که آنها را مثل داورانی که من برايشان تعيين کردم خوار و حقير سازند                         
ندی، و وقتی که عمرت به سر برسد و به نياکانت بپيو              ١١.  می کنم و وعده می دهم که به تو فرزندان فراوان ببخشم              

او برای من معبدی بنا می کند و من تاج و            ١٢.  يکی از فرزندانت را پادشاه می سازم و سلطنت او را برقرار می کنم              
محّبت پايدار و شفّقت خود را از او            .  من پدر او و او پسر من خواهد بود            ١٣.  تخت او را استوار و ابدی می سازم         

زمام اختيار مردم و سلطنت خود      ١٤.   را از پادشاهی خلع نمودم     دريغ نمی کنم، طوری که از شائول دريغ کردم و او          
 » '.را به دست او می دهم و پادشاهی او ابدی و جاودانی می باشد
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 . ناتان همٔه آنچه را که خداوند در رؤيا به او فرموده بود برای داوود بيان کرد١٥

  دعای شکرگزاری داوود
 ) ٢٩-١٨:٧دوم سموئيل (

ای خداوند خدای من، من کيستم و        «:  ل خيمٔه مقّدس رفت و به حضور خداوند نشست و گفت             بعد داوود به داخ   ١٦
من ارزش اين چيزهای فوق العاده را که تا به حال در حق من                     ١٧فاميل من چيست که مرا به اين مقام رساندی؟                

ندان من هم شامل آن وعده  ها        کردی ندارم، اّما تو باز هم وعده های عالی تر آينده را به من دادی که خانواده و فرز                      
زيادتر از اين چه می توانم بگويم؟ اين بنده ات چه کسی است که تو او را به چنين                  ١٨!  ای خداوند خدای من   .  می باشند

ای ٢٠.  ای خداوند خدای من تو به رضا و ميل خود اين وعده های عالی را به من دادی                        ١٩افتخاراتی نايل ساختی؟     
ما می دانيم و به گوش خود شنيده ايم که به غيراز ذات پاک تو خدای ديگری                     .  ايی نداری خداوند، تو شريک و همت     

هيچ قوم ديگری به پای قوم اسرائيل نمی رسد و يگانه قومی است که تو از کشور مصر نجات دادی                     ٢١.  وجود ندارد 
ه خاطر اينکه راه را برای و ب. با معجزات حيرت انگيز، نام خود را بزرگ و مشهور ساختی      .  و برای خود برگزيدی   

و قوم اسرائيل را برای هميشه از  ٢٢.  خروج قوم اسرائيل از کشور مصر هموار سازی اقوام زيادی را از بين بردی             
 . آن خود ساختی و تو ای خداوند خدايشان شدی

انند و همگی عملی    حاال ای خداوند، آن وعده هايی که به بنده ات و به خانواده اش دادی استوار و ابدی باقی بم                    «٢٣
خداوند متعال، خدای اسرائيل،     ':  تا نام مقّدس تو مشهور شود و جالل و عظمت ابدی يابد و همه بگويند                     ٢٤گردند؛  

زيرا تو ای خدای من، به         ٢٥، و خانوادٔه بنده ات هميشه فرمانروای قوم اسرائيل باشد،                 'واقعًا خدای اسرائيل است     
ادشاه می سازی، بنابراين به بنده ات جرأت بخشيدی که برای عرض دعا به               وضوح به من فرمودی که سلسلٔه مرا پ         

پس می خواهم که به رضای     ٢٧.  حاال ای خداوند، تو خدا هستی و تو اين وعده را به بنده ات دادی              ٢٦.  دربارت رو کند  
ا را برکت داده ای و       خود، خانوادٔه اين بنده ات را برکت بدهی و اين برکت تو جاودانی باشد تا تو ای خداوند، آنه                          

 » .برکت تو تا ابد با آنها خواهد بود

١٨  
  پيروزی ارتش داوود

 ) ١٨-١:٨دوم سموئيل (
شهر جت و روستاهای اطراف آن را              .  بعد از مّدتی داوود بر فلسطينيان حمله کرد و آنها را شکست داد                           ١

 . به او جزيه می دادند او همچنين موآبيان را شکست داده، آنها تابع او شدند و٢. متصّرف شد
داوود همچنان هددعزر، پادشاه صوبه را که می خواست سرزمين سواحل باالی رودخانٔه فرات را اشغال کند،                      ٣

و يک هزار اّرابه، هفت هزار سواره نظام و بيست هزار پياده نظام او را به دست                        ٤  در سرحد حمات شکست داد      
 . رای خود نگه داشت و پاهای ساير اسبها را لنگ کرداز جمله تمام اسبها صد رأس آنها را ب. آورد
وقتی سوريان دمشق به کمک هددعزر، پادشاه صوبه آمدند، داوود بيست و دو هزار از سوريان را به قتل                                  ٥

و سوريان هم تابع      .  بعد داوود تعدادی از پادگانهای خود را در سوريه دمشق برای کنترل شهر گماشت                      ٦.  رساند
به اين ترتيب به هر جايی که داوود می رفت، خداوند پيروزی را نصيب او                       .  او جزيه می دادند     داوود شدند و به     

از طبحت و کان، دو شهر ٨. سپرهای طاليی را که از افسران هدد عزر گرفته بود همه را به اورشليم برد          ٧.  می کرد
تونها و ظروف برنزی       هددعزر، يک مقدار زياد فلز برنزی به دست آورد و سليمان از آن حوض بزرگ، س                              

 . ساخت
پسر خود،  ١٠،  چون توعی، پادشاه حمات شنيد که داوود تمام لشکر هددعزر، پادشاه صوبه را شکست داده است                 ٩

هدورام را پيش داوود فرستاد تا به خاطر پيروزی او بر هددعزر سالم و تهنيت گويد، زيرا هددعزر هميشه با                                  
داوود ١١.  ای طاليی، نقره ای و برنزی را به عنوان ُتحفه برايش فرستاد              او همچنان انواع اشي    .  توعی در جنگ بود    

آنها را هم با تمام نقره و طاليی که از مردم ديگر، يعنی َادوميان، موآبيان، عمونيان و فلسطينيان به دست آورده بود          
 . وقف خداوند کرد

و برای کنترل َادوم يک عّده       ١٣تل رساند،   ابيشای، پسر صرويه، هجده هزار از َادوميان را در دّرٔه نمک به ق                ١٢
از سپاهيان را در آنجا گذاشت و تمام َادوميان تابع داوود شدند و به هر جايی که پای داوود می رسيد خداوند او را                              

 . پيروز می کرد
١٥.  به اين ترتيب، داوود حکمفرمای تمام قلمرو اسرائيل شد و با عدالت و انصاف بر مردم حکومت می کرد                        ١٤
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صادوق، پسر  ١٦،  يهوشافاط، پسر اخيلود وزير اطالعات      .  يوآب، پسر صرويه فرماندار عمومی لشکر داوود بود            
 کريتيان و  -بناياهو، پسر يهوياداع فرماندٔه گارد شاهی          ١٧،  اخيطوب و اخيملک، پسر ابياتار، کاهنان، شوشا منشی          

 .  و پسران داوود معاونين اول او بودند-فليتيان

١٩  
 وود با عمونيان جنگ دا

 ) ١٩-١:١٠دوم سموئيل (
ناحاش با من با وفاداری رفتار       «:  داوود گفت ٢.  وقتی ناحاش، پادشاه عمونيان درگذشت، پسرش جانشين او شد           ١

پس نمايندگان خود را برای تسلّيت به خاطر وفات             »  .کرد، حاال نوبت من است که به پسرش، حانون احسان کنم                 
 . پدرش فرستاد
آيا فکر  «:  رهبران عمونيان به حانون گفتند       ٣دگان داوود به سرزمين عمونيان پيش حانون رسيدند،               وقتی نماين 

او آنها  !  می کنی که داوود براستی نمايندگان خود را برای تعزّيت و به خاطر احترام به پدرت فرستاده است؟ البّته نه                   
 » .تا بتواند اينجا را تسخير کندرا به عنوان جاسوس به اينجا فرستاده تا سرزمين را جستجو کنند 

٥. بنابراين حانون ريش نمايندگان داوود را تراشيد و لباسشان را از کمر کوتاه کرد و آنها را از کشور خود راند               ٤

آنها آنجا را ترک کردند و چون داوود از ماجرا آگاه شد، به آن مردان که از وضع خود خجالت می کشيدند، اين پيام                         
 » . اريحا بمانيد تا ريش تان درآيد و بعد اينجا بياييددر«: را فرستاد

چون عمونيان پی بردند که داوود از اين عمل چقدر بدش آمده، حانون هفتاد خروار نقره تهّيه کرد تا اّرابه و                               ٦
ا آنها سی و دو هزار اّرابه و سوار را اجير کردند و ب                 ٧.  سوار را از ماورالنهر، سوريه معکه و صوبه اجير کنند            
عمونيان هم از شهرهای خود آمده، يک  جا جمع شدند و                .  پادشاه معکه و سپاه او آمدند و در ميدبا موضع گرفتند                

 . برای جنگ رفتند
عمونيان برای جنگ آماده      ٩.  وقتی به داوود خبر رسيد، يوآب را با تمام سپاه شجاع خود برای مقابله فرستاد                        ٨

، و قوای کشورهايی که برای کمک آمده بودند، جدا از عمونيان در                      شدند و در پيش دروازٔه شهر سنگر گرفتند            
 . دشت قرار گرفتند

  شکست مّتحدان سوريه
چون يوآب ديد که قوای دشمن بنا دارند که از جلو و پشت سر حمله کنند، يک عّده از افراد ورزيده را انتخاب                         ١٠

فرماندهی برادر خود، ابيشای به مقابله عمونيان              بقّئه سپاه را تحت     ١١.  کرده در مقابل سوريان صف آرايی کرد           
اگر سوريان بر ما غلبه کردند، شما به ما کمک کنيد و اگر عمونيان بر شما غالب شدند،                      «:  و به او گفت   ١٢  فرستاد

شجاع و با جرأت باشيد و ما بايد مردانه وار برای مردم خود و به خاطر شهرهای خداوند                 ١٣.  ما به کمک شما می آييم    
 » .آنگاه ما کار خويش را به خداوند می سپاريم تا ببينيم که رضا و خواستٔه او چه می باشد. گيمبجن

وقتی ١٥.  سوريان از او فرار کردند    .  پس يوآب و همراهانش برای حمله بر سوريان به خط جنگ نزديک شدند              ١٤
رار گذاشته، به داخل شهر رفتند و يوآب        عمونيان ديدند که سوريان فرار کردند، آنها هم از ابيشای و قوای او پا به ف                

 . به اورشليم برگشت
چون سوريان پی بردند که از دست اسرائيل شکست خورده  اند، بنابراين قاصدان خود را فرستادند تا سوريانی                     ١٦

 وقتی داوود ١٧.  را که در شرق رودخانٔه فرات بودند، به سرکردگی شوفک، قوماندان عمومی سپاه هددعزر بياورند               
از نقشٔه آنها باخبر شد، تمام لشکر اسرائيل را جمع کرد و از رود اردن عبور نمود و با قوای خود به مقابله آنها                                  

اّما سوريان بار ديگر فرار کردند و لشکر داوود هفت           ١٨،  سوريان هم دست به حمله زدند و جنگ شروع شد          .  رفت
او همچنان شوفک، فرماندٔه عمومی سپاه           .  قتل رساند    هزار اّرابه ران و چهل هزار سرباز پياده سوريان را به                   

چون پادشاهان مطيع هددعزر ديدند که از دست اسرائيل شکست خورده  اند، با داوود صلح                       ١٩.  سوريان را کشت   
 . کردند و تابع او شدند و سوريان حاضر نشدند که بار ديگر به عمونيان در جنگ کمک کنند

٢٠  
  محاصره و تسخير َرّبه

 ) ٣١-٢٦:١٢سموئيل  دوم(
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در بهار، هنگامی که پادشاهان به جنگ می روند، يوآب ارتش را بيرون برد و سرزمين عمونی ها را ويران کرد                   ١
داوود ٢.  يوآب به شهر ّربه حمله کرد و آن را ويران نمود          .  اّما داوود در اورشليم ماند    .  و شهر َرّبه را محاصره نمود     

او دريافت که وزن آن حدود سی و چهار کيلوگرم طال و در آن سنگهای                           .تاج بت ملکوم را از سرش برداشت          
او مردم شهر را بيرون     ٣.  او همچنين غنايم بسياری از شهر با خود آورد        .  گرانبها بود و آن را بر سر داوود گذاشتند        

آنگاه داوود  .  ن کرد داوود با همٔه مردم شهرهای ديگر عمونی ها چني       .  آورد و با اّره، کلنگ و تبر به بيگاری گماشت          
 . و همٔه مردم به اورشليم بازگشتند

  جنگ عليه غولهای فلسطينی
 ) ٢٢-١٥:٢١دوم سموئيل (

پس از اين، جنگ با فلسطينی ها در جازر درگرفت و سبکای حوشاتی، سفای را که از فرزندان يکی از غولها                         ٤
 . بود، کشت و در نتيجه فلسطينی ها شکست خوردند

يگر با فلسطينيان، الحانان، پسر ياعير، لحمی را که برادر جليات جتی بود و نيزه ای به اندازٔه                        باز در جنگی د    ٥
 . نورد بافندگی داشت کشت

نبرد ديگری در جت درگرفت، در آنجا مرد غول پيکری بود که دستها و پاهای او شش انگشت داشت و                                        ٦
هنگامی که او اسرائيل را مسخره کرد، يوناتان، پسر         ٧.  مجموع آنها بيست و چهار انگشت بود و از نسل غولها بود             

 . شمعه، برادر داوود، او را کشت
 . ايشان از نسل غولها در جت بودند که به دست داوود و بندگانش کشته شدند٨

٢١  
  سرشماری به دستور داوود

 ) ٢٥-١:٢٤دوم سموئيل (
پس داوود به يوآب و     ٢.  رائيل را سرشماری کند   شيطان عليه اسرائيل برخاست و داوود را اغوا کرد تا مردم اس             ١

برويد و گزارش آمار قوم اسرائيل را از دان تا بئرشبع برای من بياوريد تا جمعّيت کشور                   «:  فرماندهان ارتش گفت  
 » .را بدانم

ان خداوند جمعّيت قوم خود را صد برابر آنچه هست کند، ای سرورم پادشاه آيا همٔه ايشان بندگ                   «يوآب پاسخ داد    ٣
اّما پادشاه يوآب را      ٤»  تو نيستند؟ چرا سرورم می خواهد چنين کند؟ چرا او می خواهد اسرائيل را به گناه بکشد؟                         

او به ٥وادار به قبول دستور خود کرد، پس يوآب رفت و در سراسر کشور اسرائيل سفر کرد و به اورشليم بازگشت        
يک ميليون و صد هزار نفر در        :  مت نظام وظيفه بودند داد     داوود پادشاه گزارش کّل آمار کسانی را که قادر به خد             

چون فرمان پادشاه مورد تأييد يوآب نبود، او طايفه ها الوی           ٦.  اسرائيل و چهارصد و هفتاد هزار نفر در يهودا بودند          
 . و بنيامين را سرشماری ننمود

من به خاطر اين کارها      «:  خدا گفت   داوود به ٨.  خداوند از اين رويداد خشنود نبود و اسرائيل را مجازات کرد                 ٧
اّما اکنون به درگاهت دعا می کنم که گناه بنده ات را ببخشی، چون من بی خردانه عمل                     .  مرتکب گناه بزرگی شده ام    

 » .کرده ام
سه چيز به تو پيشنهاد      ':  خداوند می فرمايد :  برو به داوود بگو   «١٠:  آنگاه خداوند به جاد که نبی داوود بود فرمود          ٩
 » '.تو يکی از آنها را انتخاب کن تا من برايت انجام بدهم. نممی ک
سه سال قحطی يا    ١٢:  خداوند می فرمايد که آنچه را می خواهی برگزين       «:  پس جاد نزد داوود رفت و به او گفت         ١١

سه ماه گريز از دشمن يا سه روز که خداوند با شمشيرش به شما حمله خواهد کرد و بال به سرزمين شما فرود                                     
واهد آورد و فرشتٔه خداوند در سراسر اسرائيل مرگ خواهد آورد؟ اکنون تصميم بگير، چه پاسخی برای خداوند                      خ

 » ببرم؟
من بسيار پريشان هستم، بگذار به دست خداوند بيافتم، زيرا رحمت او عظيم است، اّما                      «:  داوود به جاد گفت    ١٣

 » .نگذار به دست انسان بيفتم
خداوند فرشته ای را به     ١٥.  ه ای به اسرائيل فرستاد و هفتاد هزار نفر از پای در آمدند                پس خداوند بيماری کشند    ١٤

در اين  »  !بس است، دست نگه دار    «:  اورشليم فرستاد تا آن را نابود کند، اّما او تغيير عقيده داد و به فرشته گفت                        
 . هنگام فرشتٔه خداوند در خرمنگاه ارونه يبوسی ايستاده بود

ال نگاه کرد و فرشتٔه خداوند را ديد که بين زمين و آسمان ايستاده است، و در دستش شمشيری                                 داوود به با   ١٦
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آنگاه داوود و رهبران قوم پالس پوشيدند و با                 .  برهنه گرفته است و آن را به سوی اورشليم دراز کرده است                      
ن دستور سرشماری را صادر      م.  خدايا، من گناه کرده ام    «:  داوود دعا کرده گفت    ١٧.  صورت به روی زمين افتادند      

 » .اين مردم چه گناهی مرتکب شده اند؟ خداوندا، خدای من، مرا و خاندان مرا تنبيه کن و قوم را ببخشای. کرده ام

  بنای قربانگاه
به داوود بگو که قربانگاهی برای خداوند در خرمنگاه ارنان يبوسی                        «:  آنگاه فرشتٔه خداوند به جاد گفت           ١٨
ُارنان در حال کوبيدن    ٢٠.  ود به پيروی از فرمان خداوند که توسط جاد داده شده بود، به راه افتاد                پس داو ١٩»  .بسازد

گندم بود و وقتی روی گردانيد و فرشته را ديد، چهار پسرش که با او بودند، خود را پنهان کردند، اّما ارنان                                          
نزد داوود رفت و در     .   و از خرمنگاه بيرون شد     وقتی داوود به آنجا رسيد، ارنان او را ديد        ٢١.  همچنان گندم می کوبيد  

زمين خرمنگاه را به من بفروش، زيرا می خواهم برای               «:  داوود به ارنان گفت     ٢٢.  برابرش روی بر زمين نهاد       
 » .خداوند قربانگاهی بسازم تا بال از سر مردم رفع شود و من تمام بهای آن را به تو می پردازم

. ای سرورم، پادشاه اين را بگيريد و آنچه در نظر شما نيکوست، با آن انجام دهيد                 «:  آنگاه ارنان به داوود گفت    ٢٣
من گاوها را برای قربانی سوختنی، خرمنکوب را برای چوب و گندم را برای هدئه آردی تقديم می کنم، من همه را                      

 » .می دهم
رداخت، من آنچه را که از آن توست            خير، من بهای کامل آنها را خواهم پ           «:  اّما داوود پادشاه به ارنان گفت        ٢٤

پس داوود به ارنان قيمت زمين ٢٥» .برای خداوند نمی گيرم و قربانی سوختنی را که رايگان باشد، تقديم نخواهم کرد        
او در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت و قربانی سوختنی و سالمتی                   ٢٦.  را که ششصد تّکه طال بود پرداخت          

 . خداوند آتشی را از آسمان بر قربانگاه قربانی سوختنی فرستاد. ور خداوند دعا کردتقديم نمود و بعد به حض
در آن زمان هنگامی   که داوود ديد که        ٢٨.  آنگاه خداوند به فرشته فرمان داد و او شمشير خود را در غالف نهاد                ٢٧

چون در آن    ٢٩.   آنجا بجا آورد    خداوند به او در خرمنگاه ارنان يبوسی پاسخ گفته است، او قربانی های خود را در                     
اّما داوود   ٣٠زمان، خيمٔه مقّدس و قربانگاهی که موسی ساخته بود، بر فراز تّپه ای در جبعون قرار داشت،                                        

 . نمی توانست برای نيايش خداوند به آنجا برود، زيرا از شمشير فرشتٔه خداوند می ترسيد

٢٢  
 » .ما و قربانگاه قربانی سوختنی برای مردم اسرائيل باشد اينجا معبد بزرگ خداوند خدای«: پس داوود گفت١

  داوود برای ساختن معبد بزرگ آماده می شود
. داوود دستور داد تا همٔه بيگانگانی را که در سرزمين اسرائيل بودند، گرد هم آورند و ايشان را به کار گماشت                       ٢

او مقدار زيادی آهن برای ساختن ميخ       ٣.   کردندگروهی از ايشان برای معبد بزرگ سنگهای چهار گوش را آماده می           
تعداد ٤.  همچنين آن قدر برنز تهّيه کرد که کسی نمی توانست آن را وزن کند                 .  و لوال برای درهای چوبی تهّيه کرد         

پسر من سليمان، جوان و      «:  داوود گفت ٥.  بی شماری الوار سرو توسط اهالی صور و صيدون برای داوود آوردند              
 معبد بزرگی که برای خداوند ساخته می شود بايد بسيار با شکوه و در جهان مشهور باشد، در                              بی تجربه است و   

 . پس داوود قبل از مرگ خود مصالح بسياری تهّيه ديد» .نتيجه من برای ساختن آن تدارک خواهم ديد
داوود ٧سرائيل کرد   آنگاه او پسر خود سليمان را فرا خواند و او را مسئول ساختن معبدی برای خداوند خدای ا                       ٦

اّما کالم خداوند بر من آمد و     ٨فرزندم، من آرزو داشتم که معبدی به نام خداوند خدای خود بسازم،             «:  به سليمان گفت  
تو نبايد معبدی به نام من بسازی، زيرا در زمين           .  تو بسيار خون ريخته ای و جنگهای بزرگی برپا کرده ای         ':  فرمود

من .  اّما پسری برای تو به دنيا خواهد آمد او در آرامش حکومت خواهد کرد                ٩.  ه ایدر برابر من خون فراوان ريخت      
نام او سليمان خواهد بود و در دوران سلطنت او امنّيت و                   .  از هر سو آرامش از تمام دشمنانش به او خواهم داد                

اهد بود و من پدر او        او معبدی برای نام من خواهد ساخت، او پسر من خو               ١٠.  آرامی به مردم اسرائيل خواهم داد       
 ' .خواهم بود و تخت پادشاهی او را برای هميشه در اسرائيل استوار خواهم کرد

تنها ١٢.  اکنون پسرم، خداوند با تو باشد تا تو با موّفقّيت معبد خداوند خدای خود را مطابق گفتٔه او بسازی                               «١١
اسرائيل می کند، قوانين خداوند خدای خود را بجا           خداوند به تو بينش و دانش عطا فرمايد تا هنگامی که تو را رهبر              

وقتی که تو با دّقت قوانين و دستوراتی را که خداوند توسط موسی برای قوم اسرائيل فرمان داد رعايت                           ١٣.  آوری
با رنج فراوان برای معبد بزرگ معادل چهار هزار تن طال، چهل هزار تن نقره و                          ١٤.  کنی، کامياب خواهی شد     

تو ١٦-١٥.  تو بايد به اينها بيافزايی        .  ش از اندازه تهّيه ديده ام، همچنين الوار و سنگ مهّيا نموده ام                    برنز و آهن بي      
کارگران فراوان، از قبيل سنگتراش، بّنا و نّجار و همه گونه صنعتگران ماهر که می توانند با طال، نقره، برنز و                             



 اول تواريخ
 

 » .داوند با تو باشدخ! برخيز و کار را آغاز کن. آهن کار کنند در اختيار داری
آيا خداوند  «:  و چنين گفت  ١٨.  داوود همچنين به همٔه رهبران اسرائيل دستور داد تا به پسرش سليمان کمک کنند              ١٧

خدايتان با شما نيست؟ آيا او شما را از همه جهت آرامش نداده است؟ او مرا بر تمام مردمی که در اين سرزمين                                 
. اکنون با دل و جان خواستار خداوند خدايتان باشيد          ١٩.  ع شما و خداوند هستند     بودند پيروز کرد و ايشان اکنون مطي       

برخيزيد و معبد بزرگ را بسازيد تا بتوانيد صندوق پيمان خداوند و ساير ظرفهای مقّدس خدا را به داخل خانه ای                           
 » .که به نام خداوند ساخته می شود، بياوريد

٢٣  
  وظايف الويان

 . و سالخورده شد، پسر خود سليمان را به عنوان پادشاه اسرائيل برگزيد هنگامی که داوود پير١
و بعد امر کرد که از الويان سی ساله و باالتر                 ٣  داوود تمام رهبران اسرائيل، کاهنان و الويان را جمع نمود               ٢

 ادارٔه کارهای   پادشاه بيست و چهار هزار نفر را برای        ٤.  تعداد تمام آنها سی و هشت هزار نفر بود         .  سرشماری کنند 
چهار هزار نفر برای نگهبانی دروازه ها      ٥بزرگ خداوند و شش هزار نفر را برای دادرسی و مأمور اجرا گماشت،               

 . و چهار هزار نفر با وسايل موسيقی که پادشاه تهّيه ديده بود برای ستايش خداوند گمارده شدند
 . جرشون، قهات و مراری:  کردداوود الويان را طبق خاندانهای ايشان به سه گروه تقسيم٦
شلوميت، :  پسران شمعی ٩.  يحيئيل، زيتام و يوئيل   :  لعدان سه پسر داشت   ٨.  پسران جرشون، لعدان و شمعی بودند      ٧

اين چهار  .  َيَحت، زينا، يعوش و بريعه     :  پسران شمعی ١٠.  اين سه نفر رهبران خاندان لعدان بودند       .  حزيئيل و هاران  
يعوش و بريعه پسران بسيار نداشتند به همين دليل يک                  .  ت، اول بود و زينا دوم         يح١١.  نفر پسران شمعی بودند     
 . خاندان محسوب شدند

. پسر بزرگ او عمرام پدر هارون و موسی بود         ١٣.  عمرام، يصهار، حبرون و ُعزيئيل    :  قهات چهار پسر داشت   ١٢
 ُبخور در مراسم نيايشی برای          هارون و نسل او برگزيده شدند تا برای هميشه مسئول اشياء مقّدس و سوزاندن                         

اّما پسران موسی، نزد خداوند جزو طايفٔه الوی        ١٥-١٤.  خداوند، و خدمت به او و برکت دادن به مردم به نام او باشند              
اليعزر تنها يک   ١٧.  در ميان خانوادٔه جرشوم، شبوئيل رهبر بود        ١٦.  جرشوم و اليعزر  :  موسی دو پسر داشت    .  بودند

 . ا رحبيا فرزندان بسياری داشتپسر داشت، رحبيا، اّم
. يريا اول، امريا دوم، يحزيئيل سوم و يقمعام چهارم بود          :  پسران حبرون ١٩.  شلوميت رهبر بود  :  پسران يصهار ١٨
 . ميکا اول و يشيا دوم بود: پسران ُعزيئيل٢٠

قط چند دختر   العازار مرد و پسری نداشت و ف       ٢٢  العازار و قيس  :  پسران محلی .  پسران مراری محلی و موشی     ٢١
موشی سه پسر داشت محلی، عادر و       ٢٣.  دختران او با پسر عموهايشان که پسران قيس بودند، ازدواج کردند           .  داشت

 . يريموت
همٔه اين افراد از بيست سال و          .  نام هر کدام ثبت شده بود       .  ايشان نسل طايفٔه الوی بودند با خاندان و خانواده            ٢٤

 . گ سهيم بودندبزرگتر در انجام کارهای معبد بزر
خداوند خدای اسرائيل به قوم خود صلح و آرامش داده است و او خودش برای هميشه در                                    «:  داوود گفت  ٢٥

پس از اين الزم نيست که الويان خيمٔه مقّدس خداوند و وسايل آن را برای خدمت حمل                        ٢٦.  اورشليم خواهد زيست  
 رسيدن به سن بيست سالگی برای خدمت در معبد بزرگ           پس طبق آخرين فرمان داوود همٔه الويان بعد از        ٢٧»  .کنند

وظيفٔه الويان کمک به فرزندان هارون در خدمت در معبد بزرگ بود، نگه داری از حياط و اتاقها،                  ٢٨.  ثبت نام شدند  
نان اهدايی به خدا، آردی که برای          ٢٩.  پاک نگه داشتن وسايل مقّدس، و هر کاری که برای خداوند خدا الزم بود                     

 مصرف می شد، نان فطير پختن، مخلوط کردن روغن زيتون با آرد، وزن کردن و اندازه گيری هدايا به معبد                        هدايا
آنها همچنين وظيفه داشتند که هر صبح و شام برای سرود حمد و سپاس در                 ٣٠.  بزرگ، از مسئولّيت های الويان بود    

 با تعداد معّينی،    -زهای سبت، ماه نو و عيدها       در رو -در مراسم گذرانيدن قربانی ها     ٣١.  حضور خداوند حاضر شوند   
همچنين از خيمٔه مقّدس خداوند و معبد بزرگ        ٣٢.  مطابق ُحکم شريعت، برای خدمت به حضور خداوند حاضر باشند         

 . مراقبت و به کاهنان پسران هارون و خويشاوندان ايشان در همٔه کارهای معبد بزرگ کمک کنند

٢٤  
  گروه کاهنان



 اول تواريخ
 

اّما ناداب و ابيهو قبل از پدر خود ُمردند و          ٢.  ناداب، ابيهو، العازار و ايتامار    :  رون از اين قرار بود    گروه نسل ها  ١
با کمک صادوق، از نسل العازار، و اخيملک از نسل ايتامار،               ٣.  پسری نداشتند، پس العازار و ايتامار کاهن شدند          

لعازار به شانزده گروه و نسل ايتامار به هشت             نسل ا ٤.  داوود نسل هارون را بر حسب وظايفشان گروه بندی کرد            
چون در نسل العازار و هم در نسل ايتامار                ٥.  گروه تقسيم شدند، چون در نسل العازار تعداد مردان زيادتر بود                   

شمعيا، پسر  ٦.  مقامات معبد بزرگ و رهبران روحانی وجود داشتند، کارهای ايشان را به قيد قرعه تعيين کردند                        
سل الوی بود، منشی بود و نامها و وظايف آنها را در حضور پادشاه، مأموران او، صادوق کاهن،                         نتنئيل که از ن    

 -  يک دسته از فرقه العازار و يک دسته از فرقه ايتامار           -اخيملک پسر ابياتار، رؤسای خانواده های کاهنان و الويان         
 . می نوشت

٣يعديا؛ ) ٢يهوياريب؛ ) ١: ظايف خود گماشته شدندبيست و چهار خانواده به ترتيب زير برحسب قرعه به و         ١٨-٧
ياقيم؛ )١٢الياشيب؛  )  ١١شکنيا؛  )  ١٠يشوع؛)  ٩ابيا؛  )  ٨هقوص؛  )  ٧ميامين؛  )  ٦ملکيه؛  )  ٥سعوريم؛  )  ٤حاريم؛  )

ياکين؛ )٢١َيحَزقيئيل؛  )  ٢٠فتحيا؛  )  ١٩ِهفصيص؛  )  ١٨حيزير؛  )  ١٧ِامير؛  )  ١٦بلجه؛  )  ١٥يشبآب؛  )  ١٤ُحفه؛  )١٣
 . معزيا)٢٤داليا؛ )٢٣؛جامول) ٢٢

اين مردان مطابق وظايف خود در معبد بزرگ که توسط جدشان، هارون تعيين شده بود و با پيروی از فرمان                        ١٩
 . خداوند خدای اسرائيل ثبت نام شدند

  نامهای الويان
 : بقّئه نسل الوی عبارت بودند از٢٠

  يحديا؛: شوبائيل؛ نسل شوبائيل: نسل عمرام
 يشيا اول بود؛ : نسل رحبيا٢١
  َيَحت؛: شلوموت؛ نسل شلوموت: نسل يهصار٢٢
 ، اولی يريا، دّومی امريا، سومی يحزيئيل و چهارمی يقمعام: نسل حبرون٢٣
  شمير؛: ميکا؛ نسل ميکا: نسل ُعزيئيل٢٤
  زکريا؛: نسل يشيا، برادر ميکا٢٥
٢٨بنو، شوهم، زکور و عبری؛      :  ران يعزيا نسل مراری از پس   ٢٧  َبنو؛:  محلی و موشی؛ پسر يعزيا    :  نسل مراری ٢٦

محلی، عادر و    :  نسل موشی ٣٠از جمله پسرانش، يرحمئيل؛        :  نسل قيس ٢٩العازار او پسری نداشت؛        :  نسل محلی 
 يريموت؛ 

 . اينها الويان و خانواده شان بودند
ه های کاهنان و   مانند نسل هارون آنها هم به حکم قرعه در حضور داوود، صادوق، اخيملک و رؤسای خانواد                   ٣١

 . الويان، بدون تبعيض تعيين شدند

٢٥  
  نوازندگان و سرايندگان معبد بزرگ

داوود و فرماندهان ارتش، گروهی از خاندان آساف، هيمان و يدوتون را برگزيدند تا با نوای چنگ و بربط و                           ١
 . سنج نبّوت کنند

دمت می کردند و ايشان به فرمان پادشاه نبّوت           زکور، يوسف، نتنيا و َاشَرئيله زير نظر آساف خ           :  پسران آساف ٢
 . می کردند

اين شش نفر تحت رهبری پدر خود، يدوتون با              .  َجَدليا، صری، اشعيا، شمعی، حشبيا و متتيا          :  پسران يدوتون ٣
 . نوای چنگ نبّوت می کردند و خداوند را با سرود ستايش و نيايش می کردند

شبوئيل، يريموت، حننيا، حنانی، الياته، جدلتی، روممتی عزر، ُيشبقاشه،                ،  بقيا، متنيا، ُعزيئيل   :  پسران هيمان ٤
خداوند طبق وعده ای که فرموده بود به او اين          .  ايشان پسران هيمان، نبی پادشاه، بودند      ٥.  ملوتی، هوتير و َمحِزيوت   

 سنج، چنگ و بربط      آنها تحت رهبری پدر خود با نواختن        ٦.  افتخار را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر شود             
 . آساف، يدوتون و هيمان زير نظارت پادشاه کار می کردند. مشغول خدمت خداوند در معبد بزرگ بودند

تعداد اين افراد و خويشان ايشان که همگی نوازندگان ماهری بودند و برای خداوند سرود می خواندند دويست و                      ٧
 . هشتاد و هشت نفر بود

 . ش آموز همگی برای وظايف خود قرعه کشی کردندپير و جوان، آموزگار و دان٨



 اول تواريخ
 

قرعٔه اول به نام يوسف، از خانوادٔه آساف افتاد؛ قرعٔه دوم به  نام جدليا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه                       ٣١-٩
ٔه سوم به  نام زکور و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه چهارم به  نام يصری و دوازه پسران و برادران او؛ قرع                           

پنجم به  نام نتنيا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه ششم به  نام ُبقيا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه هفتم به                            
نام يشرئيله و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه هشتم به  نام اشعيا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه نهم به  نام                         

رادران او؛ قرعٔه دهم به  نام شمعی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه يازدهم به  نام                        متنيا و دوازده پسران و ب       
عزرئيل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه دوازدهم به  نام حشبيا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه سيزدهم                       

  متتيا و دوازده پسران و برادران او؛ به  نام شوبائيل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه چهاردهم به  نام
قرعٔه پانزدهم به  نام يريموت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه شانزدهم به  نام حننيا و دوازده پسران و                                    
برادران او؛ قرعٔه هفدهم به  نام يشبقاشه و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه هجدهم به  نام حنانی و دوازده پسران                       

 ران او؛ و براد
قرعٔه نوزدهم به  نام ملوتی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه بيستم به  نام ايلياته و دوازده پسران و برادران                          
او؛ قرعٔه بيست و يکم به  نام هوتير و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه بيست و دوم به  نام جدلتی و دوازده                                        

وم به  نام َمحِزيوت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعٔه بيست و چهارم به                   پسران و برادران او؛ قرعٔه بيست و س        
 . نام روممتی عزر و دوازده پسران و برادران او

٢٦  
  دربانان معبد بزرگ

: پسران مشلميا  ٣-٢.  گروه دربانان عبارت بودند از خانوادٔه قورح، مشلميا پسر قوری، از پسران آساف                                   ١
 . يعديعيئيل، سوم زبديا، چهارم يتنئيل، پنجم عيالم، ششم يهوحانان، و هفتم اليهو عينای بود نخستزاده اش زکريا، دوم

نخستزاده اش شمعيا، دوم يهوزاباد، سوم يوآخ، چهارم ساکار، پنجم نتنئيل، ششم عميئيل،                 :  پسران عوبيد َادوم   ٥-٤
 .  دادخدا او را با عطای فرزندان زياد برکت. هفتم يساکار و هشتم فعلتای بود

عتنی، رفائيل، عوبيد،   :  آنها رؤسای خانواده های خود و همگی مردانی توانا و عبارت بودند از             :  پسران شمعيا ٧-٦
 . اليهو و سمکيا توانايی زيادتری داشتند. الزاباد، اليهو و سمکيا

يق بودند و تعدادشان    ايشان و پسران و برادران، همٔه اشخاص کاردان و ال          .  همٔه ايشان پسران عوبيد َادوم بودند      ٨
 . به شصت و دو نفر می رسيد

 . مشلميا هجده نفر مردان توانا از نسل پسران و برادران خود داشت٩
حوسه از خاندان مراری پسرانی داشت او شمری را با وجودی که نخستزاده نبود، به رهبری خانواده برگزيده                    ١٠
 . برادران حوسه سيزده نفر بودند دوم حلقيا، سوم طبليا، چهارم زکريا پسران و١١. بود

نگهبانان معبد بزرگ برحسب خانواده هايشان گروه بندی شده بودند و مانند بقّئه الويان وظايفی به ايشان محول                   ١٢
قرعٔه ١٤.  ايشان برحسب خانواده ها چه بزرگ و چه کوچک برای نگهبانی دروازه ها قرعه کشی کردند                 ١٣.  شده بود 

ايشان همچنين برای پسر او زکريا که مشاوری تيز هوش بود قرعه کشيدند و دروازٔه                .   افتاد دروازٔه شرقی به شلميا   
. عوبيد َادوم برای نگهبانی دروازٔه جنوبی و پسرهايش را مسئول نگهبانی از انبارها کردند              ١٥.  شمالی به نام او افتاد    

وظيفٔه .  ال می رفت به نام شفيم و حوسه درآمد          قرعٔه دروازٔه غربی و دروازٔه َشَلَکْت، در جاده ای که به طرف با                ١٦
هر روز شش نفر از الويان در شرق و چهار نفر به طرف شمال، و چهار                       ١٧.  دروازه بانان به نوبت تعيين می شد     

در حياط غربی چهار نفر در جاده و دو نفر          ١٨.  نفر به طرف جنوب و دو گروه دو نفره در انبارها نگهبانی می دادند            
 . ايشان گروههای نگهبانان بودند که از نسلهای قورح و مراری برگزيده شده بودند١٩. بانی می کردنددر حياط نگه

  خزانه دارها، افسران و داوران
الدان، يکی از پسران    ٢١.  اخيا از خانوادٔه الوی، مسئول خزانٔه معبد بزرگ و همچنين خزانٔه هدايای وقفی بود                ٢٠

زيتام و برادرش، يوئيل که مسئول          :  دو پسر ديگر يحيئيل     ٢٢.  له يحيئيل بود    جرشون، جّد چندين خانواده، از جم          
همچنين وظايفی به عهده خاندان عمرام، يصهار، حبرون و ُعزيئيل گذاشته              ٢٤-٢٣.  خزانه و انبار معبد بزرگ بودند      

ادٔه اليعزر  از خويشاوندان او که از خانو         ٢٥.  شبوئيل پسر جرشوم پسر موسی مسئول ارشد خزانه بود                .  شده بود  
شلوميت و برادرانش    ٢٦.  رحبيا، يشيا، يورام، زکريا و شلوميت         :  سلسلٔه خانوادٔه اليعزر به اين ترتيب بود           :  بودند

٢٧.  مسئول هدايای اهدايی به خداوند از طرف داوود پادشاه، رهبران خانواداه ها و خاندانها و افسران ارتش بودند                       

شلوميت و خانوادٔه او مسئول تمام        ٢٨.  گه داری از معبد بزرگ هديه دادند       ايشان مقداری از غنايم جنگی را برای ن          
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از جمله هدايايی که سموئيل نبی و شائول پسر قيس،           .  هدايايی که برای استفاده در معبد بزرگ تقديم شده بود، بودند           
 . ابنير پسر نير و يوآب پسر صرويه اهدا کرده بودند، مراقبت می کردند

  وظايف ساير الويان
 . از خانوادٔه يصهار، کننيا و پسرانش مسئول اجرا و دادرسی برای مردم اسرائيل بودند٢٩
از خاندان حبرون حشبيا و برادرانش و هزار و هفتصد نفر مرد توانا از قسمت غربی رود اردن در اسرائيل                          ٣٠

يريا رهبر خاندان حبرون بود در      ٣٢-٣١.  را زير نظر داشتند و کارهای خداوند و خدمات به پادشاه را بجا می آوردند               
سال چهلم سلطنت داوود شجره نامٔه خاندان حبرون مورد بررسی قرار گرفت و سربازان بارزی از اين خاندان که                      

داوود پادشاه دو هزار و هفتصد نفر از مردان برجسته و رهبران                  .  در يعزير جلعاد زندگی می کردند، يافت شدند         
سئول امور اداری، مذهبی و مسائل اجتماعی در اسرائيل در شرق رود اردن و سر                        خانوادٔه يريا را برگزيد و م        

 . زمين رئوبينيان و جاديان و نصف طايفٔه منسی کرد

٢٧  
  سازمانهای نظامی و اجتماعی

اين است فهرست سران خانواده ها و رهبران خاندانهای اسرائيل و افسران ارتش که امور اداری کشور را انجام                   ١
 . هر ماه يک گروه بيست و چهار هزار نفری زير نظر فرمانده آن ماه انجام وظيفه می کرد. ندمی داد

 . يشبعام، پسر زبديئيل فرماندٔه گروه اول برای ماه اول و تعداد گروه او بيست چهار هزار نفر بود٣-٢
 . او از نسل فارص و فرماندٔه کّل ارتش برای ماه اول بود

 ماه دوم بود، مقلوت افسر ارشد او بود، تعداد اين گروه بيست و چهار هزار نفر                       دودای اخوخی رهبر گروه    ٤
 . بود

فرماندٔه سوم برای ماه سوم سال بناياهو، پسر يهوياداع کاهن بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار نفر                              ٥
ا پسرش،   بنايا همچنين فرمانده سی نفر از رهبران سپاه داوود بود و ادارٔه گروه او ر                            ٦.  بود

 . عميزاباد به عهده داشت
تعداد اين گروه   .  فرماندٔه چهارم برای چهارمين ماه عسائيل، برادر يوآب بود و پسرش، زبديا جانشين او شد                   ٧

 . بيست و چهار هزار نفر بود
 . فرماندٔه پنجم برای پنجمين ماه شمهوت يزراحی بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار نفر بود٨
 . ٔه ششم برای ششمين ماه حيرا، پسر عقيش فقوعی بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار نفر بودفرماند٩
فرماندٔه هفتم برای هفتمين ماه حالص فلونی، از طايفٔه افرايم بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار نفر                           ١٠

 . بود
زارح بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار            فرماندٔه هشتم برای هشتمين ماه سبکای حوشاتی، از خانوادهٔ        ١١

 . نفر بود
فرماندٔه نهم برای نهمين ماه ابيعزر عناتوتی، از طايفٔه بنيامين بود و تعداد گروه او بيست و چهار هزار نفر                       ١٢

 . بود
هزار نفر    فرماندٔه دهم برای دهمين ماه مهرای نطوفاتی از خانوادٔه زارح بود و تعداد گروه او بيست و چهار                  ١٣

 . بود
فرماندٔه يازدهم برای يازدهمين ماه بنايای فرعاتونی، از طايفٔه افرايم بود و تعداد گروه او بيست و چهار                             ١٤

 . هزار نفر بود
فرماندٔه دوازدهم برای دوازدهمين ماه خلدای نطوفاتی، از خانوادٔه عتنئيل بود و تعداد گروه او بيست و چهار          ١٥

 . هزار نفر بود

  طايفه ها رؤسای
 : رؤسای طايفه های اسرائيل اينها بودند١٦

  رئيس طايفه طايفه
  اليعزر، پسر زکری بود، رئيس طايفٔه رئوبين
  .شفطيا، پسر معکه بود، رئيس طايفٔه شمعون

  .حشبيا، پسر قموئيل بود، رئيس طايفٔه الوی١٧
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  .صادوق بود، رئيس خانوادٔه هارون
  .يکی از برادران داوود بود اليهو، رئيس طايفٔه يهودا١٨

  .ُعمری، پسر ميکائيل بود، رئيس طايفٔه يساکار
  .يشمعيا، پسر عوبديا بود، رئيس طايفٔه زبولون١٩

  .يريموت، پسر عزرئيل بود، رئيس طايفٔه نفتالی
  .هوشع، پسر عزريا بود، رئيس طايفٔه افرايم٢٠

  .يوئيل، پسر فدايا بود، رئيس نيم طايفٔه منسی
  .يدو پسر زکريا بودئيس نيم طايفٔه ديگر منسی، در جلعاد، ر٢١

  .پسر ابنير بود، رئيس طايفٔه بنيامين، يعسيئيل
  .عزرئيل، پسر يروحام بود، رئيس طايفٔه دان٢٢

 . اشخاص نامبرده رؤسای طايفه های اسرائيل بودند
ه داده بود، که جمعّيت اسرائيل را         داوود اشخاص کمتر از بيست سال را سر شماری نکرد، زيرا خداوند وعد                ٢٣

با اين  .  يوآب، پسر صرويه سرشماری را آغاز کرد، اّما آن را ناتمام گذاشت              ٢٤.  مانند ستارگان آسمان بی شمار کند     
 . وجود خشم خدا بر اسرائيل فرود آمد و آمار کّلی هرگز در دفتر تاريخ ثبت نشد

  ناظران دارايی پادشاه
يوناتان پسر عزيا مسئول خزانٔه کشور، شهرها، روستاها و             .  ول خزانٔه پادشاه بود    عزموت، پسر عديئيل مسئ    ٢٥

شمعی راماتی، سرپرست   ٢٧َعزری، پسر کلوب سرپرست کارگران کشاورز و شخم زدن زمين بود               ٢٦.  قلعه ها بود 
 زيتون و چنار    بعل حانان جديری مسئول درختان    ٢٨.  تاکستانها بود، و مسئول محصوالت تاکستان زبدی ِشفماتی بود        

شطرای شارونی مسئول رمه هايی که در دشت شارون چرا                     ٢٩.  بود و مسئول انبار روغن زيتون يوآش بود                 
عوبيل اسمعيلی مسئول      ٣٠.  می کردند بود و شافاط، پسر عداليی مسئول رمه هايی بود که در دّره می چريدند                               

همٔه اين  ٣١.  يازيز حاجری ناظر گّله ها بود     .   کردندنگه داری از شترها و يحديای ميرونوتی از االغها نگه داری می             
 . افراد سرپرستان اموال داوود پادشاه بودند

  مشاوران داوود
او به اّتفاق يحيئيل، پسر َحْکُمونی مسئول آموزش پسران             .  يوناتان عموی داوود، مشاوری دانا و خردمند بود          ٣٢

بعد از مرگ اخيتوفل يهوياداع، پسر          ٣٤وست پادشاه بود      اخيتوفل مشاور پادشاه و حوشای ارکی د           ٣٣.  پادشاه بود 
 . يوآب فرمانده لشکر پادشاه بود. بناياهو و ابياتار مشاور شدند

٢٨  
  نقشٔه ساختمان معبد بزرگ

داوود تمام مقامات دولتی اسرائيل، رهبران خاندانها، رهبران گروههايی که پادشاه را خدمت می کردند،                                    ١
فری و صد نفری، سرپرستان امالک و گّلٔه پادشاه و همچنين سرپرستان پسران پادشاه،                        فرماندهان گروه هزار ن     

 . درباريان، مردان شجاع و سربازان ورزيده در اورشليم را گرد هم آورد
من در دل داشتم که معبدی برای صندوق پيمان خداوند و پای انداز                     «:  آنگاه داوود پادشاه برپا ايستاد و گفت           ٢

اّما خدا به من گفت که تو نبايد برای من خانه ای بسازی، زيرا               ٣.  ، من برای ساختن آن تدارک ديده ام       خدايمان بسازم 
با اين وجود خداوند خدای اسرائيل، از ميان همٔه فاميلم مرا برگزيد که تا ابد بر                       ٤.  تو رزمنده ای و خون ريخته ای      

و از قوم يهودا خانوادٔه مرا و از ميان پسران پدرم از من             .  اسرائيل پادشاه باشم و او قوم يهودا را به رهبری برگزيد          
خداوند به من پسران بسياری داد و از ميان ايشان سليمان را برگزيد تا بر                ٥.  خشنود گشت تا مرا پادشاه اسرائيل کند      
 . تخت سلطنت خداوند در اسرائيل بنشيند

من او را بر گزيده ام تا        .  مرا خواهد ساخت     پسر تو سليمان، کسی است که معبد بزرگ          ':  خداوند به من گفت    «٦
اگر او مانند امروز به پيروی از فرامين و دستورات من ادامه دهد،                         ٧.  پسر من باشد و من پدر او خواهم بود                

 ' .پادشاهی او را برای هميشه استوار خواهم کرد
ستيد به شما می گويم تا از هر      پس اکنون ای قوم من در حضور خدايمان و در برابر همٔه اسرائيل که قوم خدا ه                «٨

آنچه که خداوند خدايمان گفته است، با دّقت پيروی کنيد تا شما بتوانيد مالک اين سرزمين خوب باشيد و آن را به                               
 » .نسلهای آينده تا ابد بسپاريد



 اول تواريخ
 

  نصايح داوود به سليمان
ا با تمام دل و با فکری با اراده او           تو پسرم سليمان، خدای پدران خود را بشناس و او ر           «:  داوود به سليمان گفت   ٩

اگر به دنبال او بروی . را خدمت کن، زيرا خداوند تمام قلبها را جستجو می کند و همٔه نقشه ها و انديشه ها را می فهمد      
تو بايد بدانی که      ١٠.  او را خواهی يافت، اّما اگر او را ترک کنی، او هم تو را برای هميشه رها خواهد ساخت                                 

 » .توانا باش و آن را بساز. را بر گزيده تا معبد مقّدس را بسازیخداوند تو 
آنگاه داوود به پسرش سليمان نقشٔه داآلنهای معبد بزرگ و خانه ها، خزانه ها، اتاقهای طبقٔه دوم و اتاقهای                                 ١١

اط و اتاقهای او همچنين تمام نقشه هايی را که در فکرش بود در مورد حي   ١٢.  درونی و اتاق تخت رحمت را به او داد        
داوود همچنين  ١٣.  اطراف آن و انبارهای لوازم معبد بزرگ و هدايايی که به خداوند تقديم می شدند داشت به او داد                       

برای سازماندهی کاهنان و وظايف الويان که کارهای معبد بزرگ را می کردند و از ظروف معبد بزرگ مواظبت                     
وزن :   برای ساختن ظروف از طال و نقره وزن آنها را مشخص کرد                او١٥-١٤.  می کردند برنامه هايی به سليمان داد     

چراغهای طال و پايه هايشان، وزن طال برای هريک از چراغها و پايه اش، وزن نقره برای هر چراغ و پايه اش                              
 وزن نقره برای ميزها و هر ميز طال که روی آن نان اهدايی به                   ١٦طبق استفاده ای که در مراسم از آنها می شود،             

طالی خالص برای چنگالها، لگنها و فنجانها و برای کاسه های طاليی به اندازٔه و وزن هر                 ١٧خدا را قرار می دادند،     
وزن طالی خالص برای قربانگاه ُبخور، همچنين نقشه برای ارابٔه فرشتگان نگهبان  که بالهايشان را روی                    ١٨کدام،  

همٔه اين نوشته با راهنمايی خداوند بوده است او نقشٔه همٔه                  «:  داوود پادشاه گفت   ١٩.  صندوق پيمان گسترده بودند     
 » .کارها را برای من روشن کرد

هراسان مباش و ترسان مشو، زيرا         .  توانا و دلير باش و عمل کن          «:  داوود همچنين به پسرش، سليمان گفت        ٢٠
 تمام کارهای معبد بزرگ تمام      خداوند خدا، خدای من با توست، او تو را ترک نخواهد کرد و تنها نخواهد گذاشت تا                 

گروههای کاهنان و الويان برای همٔه خدمات معبد بزرگ اينجا هستند و با تو مردان داوطلب ماهر برای                       ٢١.  شوند
 » .هر کاری آماده اند، همچنين همٔه افسران و مردم زير فرمان تو هستند

٢٩  
  هدايا برای ساختن معبد بزرگ

پسر من، سليمان که خدا تنها او را برگزيد، جوان و بی تجربه               «:  که آنجا بودند گفت   داوود پادشاه به تمام کسانی      ١
پس ٢.  است و کاری که بايد انجام شود عظيم است، زيرا اين معبد بزرگ برای انسان نيست بلکه برای خداوند است                     

 نقره برای ساختن وسايل       طال برای وسايل طاليی،    .  من برای معبد بزرگ تا آنجا که توانايی داشتم تدارک ديده ام                
نقره ای، برنز برای وسايل برنزی، آهن برای ساختن وسايل آهنی و چوب برای کارهای چوبی و مقدار زيادی                               

به عالوه آنچه    ٣.  عقيق و سنگهای زينتی، سنگ سرمه، سنگهای رنگی، انواع سنگهای گرانبها و مرمر فراوان                       
ای از طال و نقره دارم که به خاطر عشقی که به معبد بزرگ دارم،                 برای معبد بزرگ خدا تدارک ديده ام، من خزانه         

من معادل صد و ده تن طالی خالص و معادل دويست و شصت تن نقره خالص برای ديوارهای                   ٤آن را اهدا کرده ام     
 چه کسی چنين هدئه سخاوتمندانه ای به       .  و برای ساختن اشيايی که صنعتگران خواهند ساخت داده ام            ٥معبد بزرگ    

 » خدا تقديم می کند؟
آنگاه رؤسای طايفه ها و خاندانها و فرماندهان ارتش و سرپرستان دارايی پادشاه معادل صد و َنود تن طال،                            ٧-٦

سيصد و هشتاد تن نقره، ششصد و هفتاد و پنج تن برنز و سه هزار و هفتصد و پنجاه تن آهن برای کارهای معبد                               
 داشت، آن را به خزانٔه معبد بزرگ که مسئولش يحيئيل جرشونی از                    هرکس سنگ گرانبهايی   ٨  بزرگ هديه دادند   

. آنگاه مردم شادمانی کردند، زيرا ايشان داوطلبانه و با تمام دل به خداوند هديه داده بودند                       ٩.  طايفٔه الوی بود، داد    
 . داوود پادشاه نيز بسيار شادمان شد

  نيايش داوود به خدا
ای خداوند خدای جّد ما يعقوب، تو بايد              «:  او گفت .  خداوند را ستايش کرد       ،داوود پادشاه در برابر جمعّيت       ١٠

ای خداوند، عظمت، قدرت، جالل، پيروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمين و                     ١١،  جاودانه ستايش شوی  
 تو سر   ثروت و احترام از   ١٢.  پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته ای           .  آسمان است، از آن توست     

توانايی و قدرت در دست توست، و اين در دست توست که بزرگی و به                 .  چشمه می گيرند و تو بر همه فرمانروايی       
 . اکنون ای خدای ما، تو را سپاس می گوييم و نام با شکوه تو را نيايش می کنيم١٣. همه نيرو می بخشی

داوطلبانه به تو تقديم کنند؟ زيرا همه چيز از تو                  اّما من کيستم و مردم من کيستند که قادرند اين هدايا را                     «١٤
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زيرا ما در برابر تو بيگانه و تبعيدی هستيم، همان گونه که اجداد      ١٥.  سرچشمه می گيرد و از مال تو به خودت داده ايم        
رای آنچه ما با فراوانی ب    !  ای خداوند خدای ما   ١٦.  ما بودند، روزهای ما در روی زمين چون سايه ای است بدون اميد           

ای خدای من، من می دانم که       ١٧.  ساختن معبدی به نام مقّدس تو تدارک ديده ايم از دست تو آمده و همٔه از آن توست                    
تو دل را آزمايش می کنی و از راستان شادمان می گردی، در راستی قلبم، من آزادانه همٔه اين چيزها را داده ام،                                

ای خداوند خدای اجداد ما      ١٨.  با ميل و شادی به تو هدايا تقديم می کنند          اکنون می بينم مردم تو هم که در اينجا هستند            
ابراهيم، اسحاق و يعقوب، چنين هدف و انديشه هايی را تا ابد در دلهای قوم خود نگه دار و دلهايشان را به سوی                                 

 تو را بجا آورد تا        و به پسرم، سليمان قلبی پر از اشتياق ده تا فرمانها، دستورات و قوانين                    ١٩خود رهنمايی فرما     
 » .معبد بزرگی را که من برای آن تدارک ديده بودم بسازد

و همٔه مردم خداوند خدای نياکانشان را ستايش           »  .خداوند خدايتان را ستايش کنيد     «:  آنگاه داوود به مردم گفت     ٢٠
ند قربانی کردند و هدايای     روز بعد برای خداو   ٢١.  کردند و در برابر خداوند و پادشاه به خاک افتادند و نيايش کردند              

هزار گاو، هزار قوچ و هزار بّره با هدايای نوشيدنی و برای تمام اسرائيل با فراوانی قربانی                  .  سوختنی تقديم نمودند  
 . ايشان در آن روز با شادی فراوان در حضور خداوند خوردند و نوشيدند٢٢. کردند

  سليمان، پادشاه اسرائيل
وود را برای دومين بار به عنوان پادشاه خود اعالم کردند و او را به عنوان فرمانروا                   آنگاه مردم سليمان، پسر دا    

آنگاه سليمان به جای پدرش داوود بر تخت خداوند نشست و کامياب                ٢٣.  و صادوق را به عنوان کاهن مسح نمودند         
ن داوود پادشاه وفاداری     تمام رهبران و مردان دالور و همچنين پسرا           ٢٤.  شد و همٔه اسرائيل از او اطاعت کردند           
خداوند سليمان را در نظر اسرائيل بزرگ کرد و به او چنان شکوه                         ٢٥.  خود را به سليمان پادشاه اعالم داشتند            

 . شاهانه ای داد که به هيچ پادشاهی قبل از او داده نشده بود

  خالصٔه پادشاهی داوود
لطنت او بر اسرائيل چهل سال بود او هفت سال در             داوود، پسر َيسی بر تمام اسرائيل سلطنت کرد، مّدت س           ٢٧-٢٦

آنگاه او در پيری، با عمری دراز، با ثروت و احترام                     ٢٨.  حبرون و سی و سه سال در اورشليم پادشاهی کرد                  
کارهای داوود پادشاه از آغاز تا پايان، در کتابهای اين سه نبی                    ٣٠-٢٩.  درگذشت و سليمان پسرش جانشين او شد          

جاد با تمام رويدادها، چگونگی سلطنت او و توانايی ها و وقايعی که برای او و اسرائيل و تمام                            سموئيل، ناتان و     
 . سرزمينهای اطراف رخ داد نوشته شده اند



 دوم تواريخ
 

  کتاب دوم تواريخ
  معّرفی کتاب
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١  
  دعای سليمان پادشاه برای خردمندی

 ) ١٥-١:٣اول پادشاهان (
 . خداوند خدای او، با وی بود و او را بسيار قوی ساخت. سليمان پسر داوود، پادشاهی خود را استوار کرد١
 و صد نفری، همٔه رهبران اسرائيل و رؤسای خانواده ها           سليمان همٔه اسرائيل، فرماندهان گروههای هزار نفری      ٢

آنگاه سليمان و همٔه مردم به باالی تّپه ای که در جبعون بود، رفتند؛ زيرا خيمٔه مقّدس خداوند که                            ٣.  را فرا خواند   
 . موسی، بندٔه خداوند آن را در بيابان ساخته بود، در آنجا بود

وق پيمان آماده و در آنجا خيمه ای برپا کرده بود و صندوق پيمان خدا را               اّما داوود در اورشليم مکانی برای صند      ٤
قربانگاه برنزی که بصلئيل پسر اوری، نؤه حور ساخته بود، در برابر                 ٥.  از قريت يعاريم به آنجا منتقل کرده بود          

قربانگاه برنزی که   سليمان به سوی     ٦.  سليمان و جماعت در آنجا نيايش کردند        .  خيمٔه مقّدس خداوند در جبعون بود       
 . در مقابل خيمٔه مقّدس بود، به حضور خداوند رفت و روی آن هزار قربانی سوختنی تقديم کرد

 » چه می خواهی تا به تو بدهم؟«: شب هنگام، خداوند به سليمان ظاهر شد و به او گفت٧
٩.  مرا به جای او پادشاه کردیتو نسبت به پدرم داوود، هميشه محّبت پايدار نشان دادی و«:  سليمان به خدا گفت   ٨

ای خداوند خدايا، بگذار وعده ای را که به پدرم داوود دادی، اکنون انجام پذيرد، زيرا تو مرا پادشاه مردمی کردی                          
چون .  اکنون به من خرد و دانشی را که برای رهبری ايشان نياز دارم، ببخش                   ١٠.  که مانند غبار زمين بی شمارند      

 » م بزرگ تو را رهبری کند؟کيست که بتواند اين قو
چون اين خواستٔه دل توست و تو دارايی و توانگری و احترام يا جان کسانی که از تو      «:  خدا به سليمان پاسخ داد    ١١

متنّفرند يا عمر طوالنی نخواسته ای، بلکه خرد و دانش برای خود درخواست کرده ای تا بتوانی قوم مرا، که تو را                          
من به تو خرد و دانش خواهم داد و همچنين چنان دارايی و توانگری و                        ١٢رمانروايی کنی،    پادشاه آنها کرده ام، ف     

 » .احترامی به تو خواهم داد که هيچ پادشاهی قبل از تو و بعد از تو، نخواهد داشت

  ثروت و قدرت سليمان
 ) ٢٩-٢٦:١٠اول پادشاهان (

١٤.   به اورشليم بازگشت و بر اسرائيل سلطنت نمود             پس سليمان از باالی تّپٔه جبعون، از برابر خيمٔه مقّدس               ١٣

سليمان به جمع آوری اّرابه ها و اسبها پرداخت، او هزار و چهارصد اّرابه و دوازده هزار اسب داشت که در                                       
پادشاه طال و نقره را مانند سنگ در اورشليم کرد و              ١٥.  شهرهای اّرابه ها و در اورشليم نزد خود، مستقر کرده بود           

سليمان اسبها را از مصر و سيسل وارد می کرد و بازرگانان    ١٦.   به فراوانی چوب چنار در تّپه های يهودا       چوب سرو 
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ايشان از مصر اّرابه وارد می کردند و سپس آنها را هريک به             ١٧.  پادشاه، آنها را به بهايی معّين خريداری می کردند       
ّکٔه نقره به کشور پادشاهان ِحّتی و سوريه صادر               قيمت ششصد تّکٔه نقره و هر اسب را به قيمت صد و پنجاه ت                       

 . می کردند

٢  
  آمادگی برای ساختن معبد بزرگ

 ) ١٨-١:٥اول پادشاهان (
سليمان هفتاد هزار نفر را ٢. سليمان تصميم گرفت معبدی برای پرستش خداوند و کاخ پادشاهی برای خود بسازد            ١

ای سنگتراشی در تّپه ها و سه هزار و ششصد نفر سر کارگر               برای حمل مصالح تعميراتی، هشتاد هزار نفر را بر          
 . برای نظارت آنها گماشت

همان طور که برای پدرم، داوود الوار سرو فرستادی تا برای            «:  سليمان برای حيرام، پادشاه صور، پيام فرستاد       ٣
 معبدی برای احترام     اکنون من در شرف ساختن      ٤.  خود خانه ای بسازد و در آن زندگی کند، برای من نيز بفرست                

خداوند خدايم هستم که به او تقديم کنم برای سوزاندن ُبخور خوشبو، برای اهدای دايمی نان مقّدس و قربانی های                              
سوختنی در هر صبح و عصر روزهای سبت و در ماه نو و جشن های معّين شدٔه خداوند خدای ما اين فرمان خداوند        

که من خواهم ساخت بزرگ است، زيرا خدای ما بزرگتر از همٔه خدايان                 معبدی  ٥.  به اسرائيل، برای هميشه است     
پس من  .  اّما کيست که بتواند برای او معبدی بسازد؟ زيرا او در آسمان، در باالترين آسمانها نيز نمی گنجد                      ٦.  است

هر که با   پس اکنون مردی ما    ٧.  کيستم که معبدی برای او بسازم؟ به جز مکانی که در حضور وی ُبخور بسوزانند                   
طال، نقره، برنز و آهن و همچنين در کنده کاری آزموده باشد و بتواند با پارچه های بنفش، قرمز و آبی کار کند،                                
بفرست تا با کارگران ماهری که در نزد من در يهودا و اورشليم هستند باشد، اين کارگران را پدرم داوود آماده                                 

بر و صندل بفرست، زيرا می دانم که بندگان تو در بريدن الوار لبنان               همچنين از لبنان الوار سرو، صنو      ٨.  کرده بود 
چون معبدی که من خواهم ساخت بزرگ و شگفت انگيز             ٩.  بندگان من با بندگان تو کار خواهند کرد           .  ماهر هستند 

بيده، من برای بندگانت که الوار می برند، دوهزار تن گندم کو                   ١٠.  خواهد بود، الوار فراوان برای من آماده کن               
 » .دوهزار تن جو، چهارصد هزار ليتر شراب و چهارصد هزار ليتر روغن زيتون خواهم داد

چون خداوند قوم خود را دوست دارد، تو را         «:  آنگاه حيرام پادشاه صور، در نامه ای به سليمان، چنين پاسخ داد          ١١
رائيل، که آسمان و زمين را آفريد،         ستايش بر خداوند خدای اس     «:  حيرام همچنين گفت  ١٢»  .پادشاه ايشان کرده است    

که به داوود پادشاه چنين پسر خردمندی داده است که پر از دانش و بينش است که معبدی برای خداوند و کاخ                                      
مادر او از   ١٤.  من استادی خردمند و ماهر، به نام حورام نزد شما فرستاده ام              ١٣.  پادشاهی برای خود خواهد ساخت     

او در مورد کار کردن باطال، نقره، برنز، آهن، سنگ و چوب و                           .  لی صور است    طايفٔه دان و پدرش از اها           
او می تواند هرگونه کنده کاری و طراحی را که به            .  پارچه های بنفش، آبی و پارچه های مرغوب آموزش ديده است           

رد گندم، جو،   در مو ١٥.  او واگذار شود با همکاری هنرمندان شما و هنرمندان سرورم، پدر شما داوود، انجام دهد                    
ما آنچه الوار از لبنان      ١٦.  شراب و روغن که سرورم فرموده بود، می توانيد آن را برای خدمتگذاران خود بفرستيد                 

نياز داشته باشيد خواهيم بريد و آنها را به صورت دستٔه الواری به هم پيوسته و شناور به بندر يافا خواهيم فرستاد،                         
 » .شما آنها را به اورشليم ببريد

  ساختن معبد بزرگ شروع می شود
 ) ٣٨-١:٦اول پادشاهان (

مثل آماری که    .  آنگاه سليمان تمام بيگانگانی را که در سرزمين اسرائيل زندگی می کردند، سرشماری کرد                       ١٧
هفتاد هزار نفر از آنان را به       ١٨.  تعداد بيگانگان صد و پنجاه و سه هزار و ششصد نفر بود            .  پدرش داوود گرفته بود   

رگری، هشتاد هزار نفر را به سنگتراشی در کوهپايه ها و سه هزار و ششصد نفر را به عنوان ناظر گماشت، تا                         کا
 . مردم را مجبور به کار کنند

٣  
  سليمان معبد بزرگ را می سازد

ی، سليمان پادشاه، ساختن معبدی را که پدرش داوود، قبًال در اورشليم بر کوه موريا، در خرمنگاه ارنان يبوس                        ١
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او در روز دوم در ماه دوم سال چهارم سلطنت خود به ساختن                ٢.  جايی که خداوند بر او ظاهر شده بود، آغاز کرد           
درازای آن بيست و هفت متر و        :  اين است اندازه هايی که سليمان برای ساختن معبد بزرگ به کار برد              ٣.  آغاز کرد 

او داخل آن   .   يعنی ُنه متر و ارتفاع پنجاه و چهار متر بود           اتاق ورودی به پهنای معبد بزرگ     ٤.  پهنای آن ُنه متر بود    
ديوارهای اتاق اصلی را با چوب سرو پوشاند و آنها را با طالی مرغوب روکش                ٥.  را با طالی خالص روکش کرد     

پادشاه معبد بزرگ را با سنگهای زيبای گرانبها و           ٦.  کرد، روی آنها شکل درخت خرما و زنجير طراحی شده بود             
او تيرها، آستانه ها، ديوارها و درهای خانه را با طال روکش کرد و بر روی                    ٧.  رزمين فروايم تزئين کرد    طالی س 

او مقّدسترين مکان را ساخت، پهنا و درازای آن ُنه متر بود که برابر با                     ٨.  ديوارها فرشتگان نگهبان حکاکی کرد      
 اتاق فوقانی را نيز با طالی خالص روکش           .وزن ميخهای طاليی معادل ششصد گرم بود        ٩.  پهنای معبد بزرگ بود    

 . کرده بود
طول بالهای فرشتگان   ١١.  در مقّدسترين مکان معبد بزرگ، او دو فرشتٔه نگهبان ساخت و آنها را با طال پوشاند                ١٠

نگهبان هشت متر و هشتاد سانتيمتر بود که بال يکی دومتر و بيست سانتيمتر و به ديوار معبد بزرگ می رسيد و                              
فرشتٔه نگهبان ديگر، يک     ١٢.  يگرش دومتر و بيست سانتيمتر بود که به بال فرشتٔه نگهبان ديگر برمی خورد                 بال د 

بالش دومتر و بيست سانتيمتر بود که به ديوار اتاق می رسيد و همچنين بال ديگرش دومتر و بيست سانتيمتر بود که                      
فرشتگان .  بان هشت متر و هشتاد سانتيمتر بود           بالهای فرشتگان نگه    ١٣.  به بال فرشتٔه نگهبان اول وصل می شد            

سليمان پرده ای از کتان نازک به رنگ           ١٤.  نگهبان بر پاهای خود ايستاده بودند و رويشان به طرف در خانه بود                    
 . بنفش، قرمز، و آبی برای مقّدسترين مکان ساخت و روی آن تصوير فرشتگان نگهبان را نقش کرد

  دو ستون برنزی
 ) ٢٢-١٥:٧ اول پادشاهان(

جلوی خانه دو ستون ساخت که طول آنها پانزده متر و نيم بود و سر ستونهايی به طول دومتر و بيست                                          ١٥
او زنجيرهايی ساخت و در باالی ستونها پيچيد و صد انار ساخت و به زنجيرها وصل                      ١٦.  سانتيمتر روی آنها بود    

ت راست و ديگری در سمت چپ، ستون طرف              او ستونها را جلوی معبد بزرگ قرار داد، يکی در سم                 ١٧.  کرد
 . راست را ياکين و ستون سمت چپ را بوعز ناميد

٤  
  وسايل معبد بزرگ

 ) ٥١-٢٣:٧اول پادشاهان (
او ٢.  او قربانگاهی از برنز ساخت که درازای آن ُنه متر و پهنای آن ُنه متر و ارتفاع آن چهار متر و نيم بود                                ١

قطرش چهار متر و چهل سانتيمتر و ارتفاعش دومتر و بيست سانتيمتر بود                  همچنين حوض ِگرد برنزی ساخت که      
گرداگرد لبٔه خارجی حوض، با دو رديف، يکی بر روی ديگری               ٣.  و پيرامونش سيزده متر و بيست سانتيمتر بود          

ايستاده   اين حوض بر دوازده گاو نر      ٤.  تزئين شده بود اين رديف ها به شکل گاو نر بودند که با حوض يکپارچه بود                
٥.  بود، سه گاو نر به طرف شمال، سه به طرف غرب و سه به طرف جنوب و سه به طرف شرق قرار داشتند                                 

لبٔه آن به شکل لبٔه جام و خود حوض به شکل گل سوسن ساخته                   .  ضخامت ديوارٔه حوض به پهنای کف دست بود          
اخت که پنج عدد آنها را در سمت           او همچنين ده حوضچه س     ٦.  ظرفيت آن بيش از شصت هزار ليتر بود          .  شده بود 

در اين حوضچه ها قربانی سوختنی را می شستند، آب حوض             .  راست و پنج عدد ديگر را در سمت چپ قرار داد                
 . بزرگ برای شست وشوی کاهنان بود

پنج عدد آنها را در طرف راست و پنج عدد ديگر آنها را در                  .  ده چراغدان طال را طبق مشخصات آنها ساخت         ٧
ده عدد ميز ساخت و آنها را در معبد بزرگ گذاشت، پنج ميز را در سمت                            ٨.   معبد بزرگ قرار داد       طرف چپ 

 . او يکصد کاسٔه طال ساخت. راست و پنج ميز ديگر را در طرف چپ قرار داد
١٠.  او حياطی برای کاهنان ساخت و حياط بزرگ و درهايی برای حياطها ساخت و آنها را با برنز روکش کرد                     ٩

 . را در گوشٔه جنوب شرقی معبد بزرگ قرار داد او حوض
 . حورام ديگها، بيلها و کاسه ها ساخت١١

 : پس او کارهايی را که برای سليمان پادشاه در معبد بزرگ انجام می داد، به پايان رساند که عبارت بودند از
 جام سر ستونها را پوشانده        دو ستون؛ کاسه ها و دو سر ستون که در باالی ستونها بودند و شبکه هايی که دو                       ١٢

 . چهارصد انار برای دو شبکه؛ برای هر شبکه دو رديف انار که روی جامها را می پوشاند١٣بودند 
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  پايه ها و حوضچه های آنها؛١٤
  حوض بزرگ و دوازده گاو زير آن؛١٥
ان پادشاه، برای معبد بزرگ      حورام، ديگها، بيلها، چنگالها و تمام وسايل ديگر را با برنز بّراق، به دستور سليم                   ١٦

 . ساخت
سليمان ١٨.  به دستور پادشاه، اينها در دشت اردن در زمين خاک ُرس بين سّکوت و صرده ريخته گری کردند                       ١٧

 . همٔه اينها را به مقدار زياد ساخت که وزن برنز آنها محاسبه نشد
٢٠.  نان مقّدسی که به خدا تقديم می شد         پس سليمان هر آنچه را در معبد بزرگ بود ساخت، قربانگاه طال، ميز                ١٩

ُگلها، ٢١.  چراغدانها و پايه هايشان از طالی خالص بود که در جلوی مقّدسترين مکان مطابق برنامه روشن شوند                         
دِر . ُگلگيرها، کاسه ها و قاشقها و آتشدانها را از طالی خالص ساخت    ٢٢  چراغها، انبرها را از طالی خالص ساخت؛      

 .  دِر مقّدسترين مکان نيز روکش طال شده بودخارجی معبد بزرگ و

٥  
هنگامی که همٔه کارهايی که سليمان برای معبد بزرگ کرد پايان يافت، سليمان چيزهايی را که پدرش، داوود                          ١

 . وقف کرده بود و طال، نقره و همٔه ظروف را در خزانٔه معبد بزرگ گذاشت

  آوردن صندوق پيمان خداوند به معبد بزرگ
 ) ٩-١:٨پادشاهان  اول(

آنگاه سليمان رهبران اسرائيل، سران طايفه ها و خانواده ها را برای آوردن صندوق پيمان خداوند از شهر داوود                    ٢
تمام مردان اسرائيل در عيد خيمه ها که در ماه هفتم برگزار می شد، نزد پادشاه               ٣.  در صهيون، به اورشليم فرا خواند     

صندوق پيمان، خيمٔه مقّدس    ٥.  بران اسرائيل آمدند، الويان صندوق پيمان را برداشتند       هنگامی که همٔه ره  ٤.  گرد آمدند 
آنگاه سليمان پادشاه و تمام قوم اسرائيل، در          ٦.  و تمام ظروف مقّدسی را که در خيمه بود، کاهنان و الويان آوردند                

پس کاهنان صندوق    ٧.  ر نمی آمد برابر صندوق پيمان گرد آمدند و آن قدر گاو و گوسفند قربانی کردند که به شما                         
بالهای فرشتگان نگهبان   ٨پيمان خداوند را در جايش در مقّدسترين مکان در زير بال فرشتگان نگهبان قرار دادند،                    

اين چوبها آن قدر بلند بودند که       ٩.  بر روی صندوق پيمان و چوبهايی که با آنها آن را حمل می کردند، گسترده بودند                  
در صندوق  ١٠.  سترين مکان ديده می شد، ولی از حياط ديده نمی شدند و تا به امروز در آنجا هستند                انتهای آنها از مقدّ   

 جايی است که خداوند با قوم اسرائيل هنگام خروجشان از مصر            -پيمان چيزی جز دو لوحی که موسی در کوه سينا            
 .  در آن گذاشت، نبود-پيمان بست

  شکوه خداوند
س بيرون آمدند زيرا تمام کاهنانی که حاضر بودند بدون توّجه به گروهی که در آن                        هنگامی که کاهنان از قد    ١١

تمام سرايندگان الوی، يعنی آساف، هيمان، يدوتون، پسران و برادران ايشان،                 ١٢.  بودند، خود را پاک کرده بودند        
 شيپور می نواختند در     ايشان با سنج، بربط و چنگ با صد و بيست کاهن که               .  لباسهای کتانی مرغوب پوشيده بودند     

وظيفٔه شيپورچی ها و سرايندگان اين بود که در ستايش و پرستش هم نوايی کنند و                               ١٣.  شرق قربانگاه ايستادند    
 : هنگامی که آواز ايشان برخاست، با صدای سنج و شيپور و بقّئه سازها، در ستايش خداوند خواندند که

 ، او نيکوست
 . و محّبت او تا ابد پايدار است

کاهنان به سبب ابر نتوانستند بايستند و خدمت کنند، زيرا شکوه خداوند             ١٤.  درآن هنگام معبد بزرگ پر از ابر شد        
 . معبد بزرگ را ُپر کرد

٦  
  دعای تقديس معبد بزرگ توسط سليمان

 ) ٢١-١٢:٨اول پادشاهان (
 : آنگاه سليمان دعا کرد١
 .  باشیتو انتخاب کرده ای که در ابرها و تاريکی ساکن«
  اکنون من معبد با شکوهی برای تو ساخته ام٢
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 » .که تا ابد در آن زيست کنی
سپاس خداوند «: آنگاه گفت٤. آنگاه پادشاه روی به مردم کرد و درحالی که همه ايستاده بودند، ايشان را برکت داد          ٣

او به پدرم   ٥ دستهای خود انجام داد،      که هرچه را با دهان خود، به پدرم داوود وعده داده بود، با             !  را، خدای اسرائيل  
از زمانی که قوم خود را از سرزمين مصر بيرون آوردم، من هيچ شهری را در همٔه طايفه های اسرائيل                           :  فرمود

برنگزيدم که در آن معبدی ساخته شود تا من در آن ستايش شوم و من هيچ مردی را برنگزيدم که فرمانروای قوم                            
من اورشليم را برگزيده ام که نام من در آنجا باشد، و داوود را برگزيده ام که رهبر قوم من،                    اّما  ٦.  من، اسرائيل باشد  

 » .اسرائيل باشد
اّما خداوند به   ٨.  پدرم، داوود در دل داشت، تا خانه ای برای نام خداوند خدای اسرائيل بسازد              «سليمان ادامه داد،    ٧

اّما تو نبايد خانه را بسازی،      ٩شتی که خانه ای برای من بسازی،       بسيار نيکوست که تو در دل دا      ':  پدرم داوود فرمود  
 ' .بلکه پسرت که توّلد خواهد يافت، خانه ای برای من خواهد ساخت

اکنون خداوند وعده ای را که داده بود، به انجام رسانيده، من به جای پدرم داوود برخاسته ام و بر تخت                                       «١٠
من ١١.  د وعده داده بود، من خانه ای برای نام خداوند خدای اسرائيل ساخته ام               همان گونه که خداون  .  اسرائيل نشسته ام 

 » .در آنجا صندوق پيمان را گذاشته ام، که پيمان خداوند با مردم اسرائيل است

  دعای سليمان
١٣.  تآنگاه سليمان در برابر قربانگاه خداوند و در حضور همٔه قوم اسرائيل، ايستاد و دستهای خود را برافراش                 ١٢

سليمان سکوی برنزی به پهنا و درازای دو متر و بيست سانتيمتر و ارتفاع يک متر و سی سانتيمتر ساخته بود و                             
او در برابر همٔه قوم اسرائيل زانو زد، دستهای            .  سليمان روی آن ايستاده بود     .  آن را در وسط حياط قرار داده بود         
هيچ خدايی مانند تو در زمين و آسمان           !  ند خدای اسرائيل   ای خداو «:  و گفت ١٤خود را به سوی آسمان برافراشت          

پيمان خود را برای تمام بندگانی که با تمام دل نزد تو گام برمی دارند، نگاه داشته ای و محّبت پايدار خود را                         .  نيست
پس اکنون  ١٦.  یتو وعده ای را که به پدرم داوود دادی با دهان گفتی و با دستهايت امروز انجام داد                    ١٥.  نشان داد ه ای 

ای خداوند خدای اسرائيل، وعّده ای را که به پدرم داوود، بندٔه خود، داد ه ای نگاه دار، هنگامی که تو به او فرمودی،                         
اگر پسران تو در همٔه کارهايشان در حضور من مواظب باشند و مطابق قوانين من در نزد من گام بردارند،                                       

پس اکنون ای    ١٧.  يکی از بازماندگان تو بر تخت اسرائيل خواهد نشست              همان گونه که تو گام برداشتی، همواره            
 . خداوند، خدای اسرائيل، سخنانی را که به بنده ات داوود گفتی تأييد فرما

اّما آيا براستی خدا با انسان در روی زمين خواهد زيست؟ آسمان و حّتی باالترين آسمانها گنجايش تو را                                 «١٨
من بندٔه تو هستم، به دعای من گوش          !  ای خداوند، خدای من    ١٩.   که من برايت ساخته ام     ندارند، چه رسد به خانه ای     

تو وعده دادی، اين مکانی است که تو        .  اين معبد بزرگ را شبانه روز مراقبت نما      ٢٠.  بده و تقاضاهايم را اجابت فرما     
نيايش من و قوم خود،     ٢١.  بشنودر آن ستايش خواهی شد، پس هنگامی که به سوی اين معبد بزرگ دعا می کنم، مرا                  

 . در خانٔه خود در آسمان، ما را بشنو و ببخش. اسرائيل را بشنو، هنگامی که به سوی اين مکان روی می کنند
، اگر کسی عليه ديگری مرتکب گناه شود و نيازی به سوگند باشد و اينجا در مقابل قربانگاه تو سوگند ياد کند                      «٢٢
ی و عمل کنی و بندگانت را داوری نمايی و گناهکار را مطابق عمل خودش جزا دهی                    باشد تا تو از آسمان بشنو      ٢٣

 . و بی گناهان را بر حسب عدالت ايشان پاداش دهی
اگر قوم تو اسرائيل از دشمنانشان به خاطر گناهی که عليه تو مرتکب شده اند، شکست بخورند، هنگامی که به                    «٢٤

باشد که تو از آسمان      ٢٥،  بيايند، و فروتنانه برای آمرزش نزد تو دعا کنند             سوی تو باز گردند و به اين معبد بزرگ         
 . بشنوی و گناه مردم خود اسرائيل را ببخشی و ايشان را به سرزمينی که به نياکان ايشان دادی بازگردانی

 به سوی اين      هنگامی که آسمانها بسته می شوند و بارانی نيست، زيرا مردم تو عليه تو گناه ورزيده اند، اگر                       «٢٦
٢٧مکان نيايش کنند و به سبب مصيبتی که تو به ايشان رسانده ای، نام تو را اعتراف کنند و از گناه خود بازگردند،                          

آنگاه ايشان را در آسمان بشنو و گناه بندگانت، قوم اسرائيل را ببخشای، به ايشان بياموز تا راه راستی را بپيمايند و                        
 .  سرزمينی که به عنوان ميراث به آنها بخشيده ایبر سرزمين ايشان باران ببخش،

هنگامی که قحطی در اين سرزمين باشد يا بيماری همه گير، يا محصول را بادهای گرم، يا ِکرمها و َملخها                            «٢٨
هر ٢٩،  نابود کنند، يا هنگامی که دشمنان ايشان آنها را در هر شهری محاصره کنند، هر باليی و بيماری که باشد                           

 هر تقاضايی از هر فرد، يا تمام قوم تو اسرائيل، هنگامی که رنج و اندوه خود را می دانند و دستهای خود                         نيايشی و 
باشد که تو از جايگاه خود در آسمان بشنوی، و آنها را ببخشی و به همه                           ٣٠را به سوی اين خانه برمی افرازند،           

. د ارزانی ده، زيرا فقط تو از دل انسان آگاه هستی            همان طور که دلهايشان را می دانی، بر طبق راههايی که می رون          
تا آنکه ايشان از تو بترسند و تمام روزهايی که در سرزمينی که به نياکان ما دادی زندگی می کنند، در راه تو گام                        ٣١

 . بردارند
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م عظيم تو و    همچنين وقتی بيگانگان، يعنی کسانی که از قوم تو اسرائيل نيستند، از سرزمينی دور به خاطر نا                 «٣٢
در آسمان جايی   .  دعای آنها را بشنو   ٣٣دست قدرتمند و بازوی توانای تو بيايند و به سوی اين معبد بزرگ دعا کنند،                 

بنابراين همٔه ساکنان زمين، مانند قوم تو         .  که زندگی می کنی آنها را بشنو و آنچه را که از تو می خواهند انجام بده                   
آنگاه آنها خواهند دانست خانه ای که من ساخته ام، به نام تو خوانده                  .   اطاعت کنند   اسرائيل، تو را بشناسند و از تو         

 . شده است
اگر قوم تو به نبرد با دشمنانشان بروند، هرجا که تو ايشان را بفرستی، و ايشان به سوی اين شهر برگزيدٔه تو              «٣٤

مان نيايش و تقاضای ايشان را بشنو و پيروزشان         آنگاه از آس  ٣٥،  و معبد بزرگی که من به نام تو ساخته ام نيايش کنند           
 . گردان
 و تو از ايشان خشمگين گشتی و ايشان         - زيرا انسانی نيست که گناه نورزد     -اگر ايشان عليه تو گناه ورزيده اند       «٣٦

 اگر در آن  ٣٧،  را به دست دشمن سپردی و دشمنانشان ايشان را به اسارت، به سرزمين  های دور يا نزديک بردند                        
سرزمين توبه کردند و تو را نيايش کردند و اعتراف کردند که گناه کرده و پليد بوده اند، ای خداوند نيايش ايشان را                         

اگر ايشان با تمام دل و جان در سرزمين اسارت توبه کردند و به سوی سرزمين خود، که تو به پدرانشان                          ٣٨.  بشنو
آنگاه از جايگاه خود در     ٣٩،  به نام تو ساخته ام نيايش کردند       بخشيدی و شهری که تو برگزيدی و معبد بزرگی که من           

 . آسمان نيايش و تقاضای ايشان را بشنو، و رحم کن و قوم خود را که عليه تو گناه ورزيده اند ببخش
٤١.  حاال ای خدای من، بگذار چشمان تو باز باشد و گوشهای تو نيايشی را که در اين مکان می شود، بشنود                         «٤٠

خداوند، خدای من، برخيز و با اين صندوق پيمان که مظهر قدرت توست، وارد اين معبد بزرگ شو و تا                         اکنون ای 
ای خداوند، خدای من، بگذار تا کاهنان تو جامٔه نجات بپوشند و مقّدسين تو از نيکی تو شادمان                         .  ابد در آنجا بمان    

ای برنگردان و محّبت پايدار خود را به              ای خداوند، خدای من، صورت خود را از آن که مسح نموده                      ٤٢.  باشند
 » .بنده ات داوود به يادآور

٧  
  تقديس معبد بزرگ

 ) ٦٦-٦٢:٨اول پادشاهان (
هنگامی که نيايش سليمان تمام شد، آتشی از آسمان فرود آمد و هدايای سوختنی و قربانی ها را سوزاند و شکوه                          ١

 وارد معبد بزرگ شوند، زيرا شکوه خداوند معبد بزرگ را               کاهنان نتوانستند ٢  خداوند معبد بزرگ را دربر گرفت       
هنگامی که همٔه مردم اسرائيل آتشی که فرود آمد و شکوه خداوند را در معبد بزرگ ديدند، روی                    ٣.  دربر گرفته بود  

 : سنگفرش زانو زدند و صورت خود را بر زمين نهادند و خداوند را نيايش و ستايش کردند و گفتند
آنگاه پادشاه و همٔه مردم اسرائيل، نزد خداوند قربانی                 ٤»  .!حّبت پايدار او تا ابد پايدار است            او نيکوست، م    «
سپس پادشاه و همٔه    .  و سليمان پادشاه بيست و دو هزار گاو نر و صد و بيست هزار گوسفند را قربانی کرد                   ٥.  کردند

د، الويان نيز با وسايل موسيقی ای که        کاهنان در جای مخصوص خود ايستادن      ٦.  مردم، معبد بزرگ را تقديس کردند      
در مقابل ايشان   »  .محّبت او پايدار و جاودان است     «:  داوود پادشاه برای سپاسگزاری خداوند ساخته بود، می خواندند       

 . کاهنان شيپور می نواختند و همٔه قوم اسرائيل ايستاده بودند
 کرد و در آنجا قربانی سوختنی و قربانی               سليمان، قسمت مرکزی حياط را که مقابل معبد بزرگ بود تقديس                  ٧

سالمتی تقديم کرد، زيرا قربانگاه برنزی که سليمان ساخته بود، گنجايش قربانی های سوختنی و غّالت و چربی را                      
 . نداشت

. در آن زمان سليمان و مردم اسرائيل که گروه بزرگی بودند، در هفت روز، عيد خيمه ها را جشن گرفتند                                    ٨
آنها هفت روز   ٩.  ت از راه دور، از گذرگاه حمات در شمال تا مرز مصر در جنوب، در آنجا بودند                  انبوهی از جمعيّ  

. را برای تقديس قربانگاه و هفت روز ديگر را برای عيد صرف کردند و در روز هشتم جشن ديگری برپا نمودند                         
مان و با روحئه خوب به خاطر         شاد.  در روز بيست و سوم ماه هفتم، سليمان مردم را به خانه های خود فرستاد                     ١٠

 . نيکويی که خداوند به داوود، سليمان و قوم خود اسرائيل نشان داده بود

  ظاهر شدن دوبارٔه خداوند به سليمان
 ) ٩-١:٩اول پادشاهان (

سليمان ساختن معبد بزرگ و کاخ پادشاهی را به پايان رساند و نقشه هايی را که برای معبد بزرگ و خانٔه                                 ١١
من نيايش تو را    «:  آنگاه خداوند در شب به سليمان ظاهر شد و به او گفت             ١٢.  کشيده بود با موّفقّيت انجام داد        خودش
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هنگامی که آسمان را می بندم و بارانی نيست، يا فرمان می دهم تا           ١٣.  شنيده ام و اين مکان را برای قربانگاه برگزيده ام       
اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند، نزد           ١٤ن قوم خود بفرستم،     َملخها کشتزارها را بخورند و يا باليی در ميا         

من دعا کنند و توبه نمايند و از راههای پليد خود باز گردند، آنگاه من از آسمانها خواهم شنيد و گناهان ايشان را                                 
ّجه نيايشی است   اکنون چشمهای من باز و گوشهای من متو         ١٥.  خواهم بخشيد و کاميابی به سرزمين آنها خواهم داد           

زيرا اکنون من اين خانه را برگزيده ام و تقديس نموده ام تا نام من برای                         ١٦.  که در اين مکان بجا آورده می شود           
اّما اگر تو مانند پدرت، داوود در حضور من گام                 ١٧.  هميشه در آنجا باشد و چشم من هميشه در آن خواهد بود                    

آنگاه من تخت    ١٨ ام، عمل کنی و دستورات و احکام مرا نگاه داری،                برداری و طبق فرمانهايی که من به تو داده            
تو هميشه جانشينی در اسرائيل خواهی      :  پادشاهی تو را استوار می کنم و طبق پيمانی که با پدرت داوود بستم و گفتم                

 به تو داده ام، اّما اگر تو برگردی و دستورات و احکامی را که ١٩.  داشت که بر آن فرمانروايی کند، عمل خواهم کرد        
آنگاه من شما را از زمينی که به شما داده ام، برخواهم کند و               ٢٠ترک کنی و خدايان ديگر را خدمت و ستايش کنی،             

اين معبد بزرگ را که برای نامم تقديس کرده ام، ترک خواهم کرد و آن را در بين اقوام ضرب المثل و مسخره                                    
 . خواهم ساخت

ار مورد احترام است، اّما در آن زمان هرکس که از آن بگذرد، با تعّجب خواهد                      اين معبد بزرگ اکنون بسي     «٢١
زيرا ايشان خداوند،    ':  آنگاه مردم خواهند گفت     ٢٢'  چرا خداوند با اين سرزمين و معبد بزرگ چنين کرد؟               ':  پرسيد

پرستش کردند، در   خدای نياکان خود را که آنها را از مصر بيرون آورد، ترک کردند و خدايان ديگر را خدمت و                         
 » '.نتيجه خداوند آنها را به همٔه اين مصيبت ها گرفتار کرد

٨  
  فعالّيتهای گوناگون سليمان

 ) ٢٨-١٠:٩اول پادشاهان (
سليمان شهرهايی را که حيرام به او داده          ٢،  در پايان بيست سالی که سليمان معبد بزرگ و خانٔه خود را ساخت               ١

سليمان به حمات و صوبه حمله کرد و آنها را تسخير              ٣.  ئيل را در آنجا اسکان داد      بود، باز سازی نمود و قوم اسرا        
او همچنين شهرهای بيت حورون     ٥.  او شهر تدمور را در بيايان و همٔه شهرهای انباری را در حمات ساخت              ٤.  نمود

بعله و  ٦.  ندها ساخت بااليی و بيت حورون پايينی را که شهرهای مستحکمی بودند با ديوارها و دروازه ها و پشت ب                     
تمام شهرهای انباری و شهرها برای اّرابه هايش، شهرها برای سواره نظام و هرچه که سليمان خواست بسازد، در                     

تمام مردم باقی ماندٔه ِحّتيان و اموريان، فرزيان،         ٧.  اورشليم و لبنان و همٔه سرزمينهايی که بر آن حاکم بود، ساخت             
سليمان از بازماندگان ايشان که هنوز در سرزمين باقی مانده بودند،                   ٨لی نبودند،    حويان و يبوسيان را که اسرائي         

اّما سليمان مردم اسرائيل را برای انجام کارهايش به بردگی                    ٩.  بيگاری گرفت که تا به امروز نيز چنين است                
افسران عالی رتبٔه سليمان    ايشان  ١٠.  نگرفت، ايشان سربازان و افسران و فرماندهان اّرابه ها و سواره نظام او بودند              
 . پادشاه بودند و تعدادشان دويست و پنجاه نفر بود که بر مردم حکمرانی می کردند

همسر من  «:  زيرا سليمان گفت  .  سليمان دختر فرعون را از شهر داوود به خانه ای که برايش ساخته بود آورد                 ١١
 » .دوق پيمان خداوند در آن بوده است، مقّدس می باشدنبايد در خانه داوود پادشاه زندگی کند، زيرا مکانهايی که صن

او طبق  ١٣.  آنگاه سليمان قربانی سوختنی در قربانگاه خداوند که در برابر معبد بزرگ ساخته بود، اهدا کرد                        ١٢
قوانين موسی برای روزهای معّين مانند سبت، ماه نو و سه عيد ساليانه نان فطير، عيد نوبر محصوالت و عيد                                  

با پيروی از قوانينی که پدرش داوود، وضع کرده بود، او کارهای روزمّرٔه                  ١٤.  قربانی سوختنی تقديم کرد      خيمه ها
او .  کاهنان و الويانی که در خواندن سرودهای نيايشی و انجام وظايف کاهنان را ياری می دادند، سازماندهی کرد                      

ماشت، مطابق آنچه داوود مرد خدا دستور داده همچنين محافظين معبد بزرگ را برای انجام وظيفه در هر دروازه گ       
 . دستوراتی که داوود در مورد انبارها به کاهنان و الويان داده بود، با همٔه جزئيات اجرا می شد١٥. بود

از ريختن پی معبد بزرگ تا پايان آن، همٔه کارهای او با . در اين زمان تمام نقشه های سليمان به انجام رسده بود١٦
 . به انجام رسيد موّفقّيت

حيرام ١٨.  آنگاه سليمان به شهرهای عصيون حابر و ايلوت، که بر کنار دريا در سرزمين َادوم است، رفت                             ١٧
ايشان با افسران سليمان    .  پادشاه کشتی هايی تحت فرماندهی افسران خود و دريانوردان باتجربه برای سليمان فرستاد            

 . ل پانزده ُتن طال آوردندبه سرزمين اوفير رفتند و برای سليمان معاد

٩  
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  ديدار ملکٔه سبا
 ) ١٣-١:١٠اول پادشاهان (

ملکٔه .  ملکٔه سبا از شهرت سليمان پادشاه باخبر شد و به اورشليم سفر کرد تا او را با پرسش های دشوار بيازمايد                    ١
زيادی طال بود به همراه       سبا گروه بزرگی از همراهان و کاروانی از شتران که بار آنها ادويه، جواهرات و مقدار                  

سليمان به همٔه     ٢.  هنگامی که او با سليمان مالقات کرد، هر پرسشی که در انديشه داشت، از او پرسيد                                .  آورد
هنگامی که ٣.  پرسش های او پاسخ داد، هيچ سؤالی نبود که برای سليمان سخت باشد و نتواند برای او توضيح دهد                         

و خوراکی که در سفره او بود و محل زندگی مقامات و                ٤ او ساخته بود،      ملکٔه سبا، حکمت سليمان و کاخی را که         
سازمان کارکنان کاخ و جامٔه آنها و لباس خدمتکارانی که در جشن بودند و قربانی هايی که او در معبد بزرگ تقديم                       

 . می کرد، ديد شگفت زده شد
اّما ٦ها و حکمت شما شنيدم حقيقت دارد،         گزارشی که در سرزمين خود دربارٔه پيروزي       «:  پس او به پادشاه گفت     ٥

من، گزارش را تا هنگامی که به اينجا آمدم و با چشمان خود ديدم باور نداشتم، من حّتی نيمی از حکمت عظيم شما                           
خوشا به حال      !  خوشا به حال مردم شما          ٧.  شما بمراتب از آنچه مردم می گويند برتر هستيد                 .  را نشنيده بودم     

سپاس بر خداوند، خدای تو،      ٨!  مًا شما را خدمت می کنند و سخنان خردمندانه شما را می شنوند             خدمتکارانتان که داي  
تو را پادشاه کرد که در نام او حکومت کنی، زيرا او قوم خود                     .  که نشان داده است که چقدر از تو خشنود است              

دشاه کرد تا قانون و عدالت را برقرار        او تو را پا   .  اسرائيل را دوست دارد و می خواهد برای هميشه پايدار نگاه دارد          
 » .سازی

. حدود چهار ُتن طال و مقدار زيادی ادويه و جواهرات          .  او هدايايی را که آورده بود، به سليمان پادشاه تقديم کرد           ٩
 . هرگز چنين ادويه خوبی که ملکٔه سبا به سليمان پادشاه داد ديده نشده بود

سليمان از  ١١.  وفير طال و همچنين چوب صندل و جواهرات نيز آورده بودند            افراد حيرام و سليمان پادشاه از ا       (١٠
چوب برای ساختن پّله ها برای معبد بزرگ و کاخ خود و ساختن بربط و چنگ برای نوازندگان استفاده کرد که                                

 .) همانند آنان هرگز در سرزمين يهودا ديده نشده بود
.  به او داد، به اضافٔه هدايايی که سليمان با سخاوتمندی به او بخشيد       سليمان پادشاه هرآنچه ملکٔه سبا خواسته بود      ١٢

 . آنگاه ملکٔه سبا و همراهانش به سرزمين خود بازگشتند

  ثروت سليمان پادشاه
 ) ٢٥-١٤:١٠اول پادشاهان (

اجران به  به اضافٔه آنچه بازرگانان و ت      ١٤،  هر سال سليمان پادشاه بيش از بيست و سه ُتن طال دريافت می کرد                ١٣
سليمان پادشاه  ١٥.  عنوان ماليات می دادند، پادشاهان عرب و فرمانروايان اسرائيل نيز طال و نقره برای او می آوردند               

و سيصد سپر کوچكتر که هر      ١٦هريک از آنها را با تقريبًا هفت کيلو طال روکش کرد،             .  دويست سپر بزرگ ساخت   
 . او همٔه سپرها را در تاالر جنگل لبنان قرار داد. کدام با تقريبًا دو کيلو طال روکش شده بودند

اين تخت شش پّله داشت و        ١٨.  پادشاه همچنين تخت بزرگی از عاج ساخت که با طالی ناب پوشانده شده بود                    ١٧
در دو طرف تخت دو دسته بود و در هر طرف تخت               .  يک زيرپايی که به آن وصل بود و با طال روکش شده بود                

چنين تختی  .  دوازده مجسمٔه شير روی پّله ها بودند، در هر طرِف هر پّله يک شير                      ١٩.  شتمجسمٔه شير قرار دا     
 . هرگز در هيچ پادشاهی ديگری ساخته نشده بود

در دوران  .  ظروف نوشيدنی پادشاه و همچنين ظروف تاالر جنگل لبنان همه از طالی خالص ساخته شده بودند                ٢٠
 کشتی های پادشاه هر سه سال يک مرتبه با دريانوردان حيرام به                       زيرا٢١،   سلطنت سليمان نقره ارزشی نداشت        

 . ترشيش می رفتند و طال، نقره، عاج، ميمون و طاووس می آوردند
همٔه پادشاهان جهان به حضور سليمان        ٢٣.  سليمان پادشاه، ثروتمندتر و خردمندتر از همٔه پادشاهان جهان بود             ٢٢

وسايلی از  .  هريک از ايشان هر سال هدايايی می آورد      ٢٤.  نهاده بود، بشنوند    می آمدند تا حکمتی را که خدا در دل او         
 . نقره و طال، جامه ها، اسلحه ها، ادويه، اسب و قاطر

او برخی را در اورشليم نگه          .  سليمان چهارهزار طويله برای اسبها و اّرابه ها و دوازده هزار اسب داشت                     ٢٥
و بر همٔه شاهان فرمانروايی کرد، از فرات تا سرزمين فلسطين و تا مرز ا٢٦.  می داشت و بقّئه را در شهرهای ديگر      

. پادشاه نقره را در اورشليم مانند سنگ فراوان کرد و چوب سرو مانند چنار کوهپايه های يهودا فراوان بود      ٢٧.  مصر
 . اسبها را برای سليمان از مصر واز ساير سرزمينهای ديگر وارد می کردند٢٨

  مرگ سليمان
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 ) ٤٣-٤١:١١ل پادشاهان او(
دنباله رويدادهای سليمان، از ابتدا تا پايان در کتاب تاريخ ناتان نبی و در نبّوت اخيای شيلونی و در رؤيای                                ٢٩

سليمان بر اورشليم و تمامی اسرائيل به مّدت چهل         ٣٠.  يعدوی نبی که دربارٔه يربعام پسر نباط است، نوشته شده است          
 . رگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش رحبعام به جای او پادشاه شدسليمان د٣١. سال حکومت کرد

١٠  
  شورش طايفه ها شمالی

 ) ٢٠-١:١٢اول پادشاهان (
يربعام، پسر نباط که    ٢.  رحبعام به شکيم رفت، زيرا تمام قوم اسرائيل برای مراسم تاجگذاری او جمع شده بودند                ١

مردم طايفه های شمالی به     ٣.  هنگامی که اين خبر را شنيد از مصر بازگشت           ،از دست سليمان به مصر گريخته بود        
پس اکنون وظايف   .  پدرت يوغ ما را سنگين کرد     «٤:  دنبال او فرستادند و همگی به ديدن رحبعام رفتند و به او گفتند             

 » .و يوغ سنگينی را که پدرت بر ما نهاده، سبک کن و ما خدمتگذار تو خواهيم بود
 . پس مردم رفتند» .سه روز ديگر نزد من بياييد«: ان گفتاو به ايش٥
به نظر شما به اين مردم «: رحبعام پادشاه با ريش سفيدانی که مشاور پدرش سليمان بودند، مشورت کرد و پرسيد    ٦

 » چه پاسخی بدهم؟
ان سخن خوب    اگر تو با اين مردم مهربان باشی و ايشان را راضی کنی و با ايش                         «:  ايشان به او پاسخ دادند       ٧

 » .بگويی، آنگاه ايشان تا ابد بندٔه تو خواهند بود
اّما او پيشنهاد بزرگ ساالن را رد کرد و با جوانانی که با او بزرگ شده بودند و اکنون او را خدمت می کردند،                           ٨

يوغی را که : چه پيشنهاد می کنيد؟ چه پاسخی به اين مردم بدهم که به من می گويند        «:  و از آنها پرسيد   ٩  مشورت کرد 
 » پدرت بر ما نهاده سبک کن؟

بار سنگين پدرت را از دوش ما         :  به آنهايی که به تو گفتند      «:  جوانانی که با او بزرگ شده بودند، جواب دادند           ١٠
يوغ سنگينی را که پدرم بر دوش       ١١  انگشت کوچک من ضخيمتر از کمر پدرم است و         :  چنين پاسخ بده  .  سبک بساز 

 » .پدرم شما را با شالق تنبيه کرد و من شما را با شالق چرمی تنبيه می کنم. سنگين تر می کنم شما گذاشت من آن را
پادشاه با خشونت به     ١٣.  پس يربعام و همٔه مردم، در روز سوم همان طور که پادشاه گفته بود، نزد وی رفتند                       ١٢

پدرم يوغ «: ته جوانان با ايشان سخن گفتاو طبق گف١٤ رحبعام پادشاه، پند بزرگ ساالن را نپذيرفت.  ايشان پاسخ داد  
پدرم شما را با شالق تنبيه می کرد، اّما من شما را با شالق چرمی تنبيه                .  شما را سنگين کرد، اّما من به آن می افزايم        

اين رويدادها به ارادٔه خدا انجام می شد تا کالمی که خداوند به                .  پس پادشاه به مردم گوش فرا نداد        ١٥»  .خواهم کرد 
 . اخيای شيلونی دربارٔه يربعام، پسر نباط فرموده بود، به حقيقت بپيوندد

ما چه سهمی از      «:  هنگامی که همٔه مردم ديدند که پادشاه به ايشان گوش فرا نمی دهد، به پادشاه چنين گفتند                         ١٦
يد؛ اکنون، ای داوود،    ای مردم اسرائيل به خانه های خود باز گرد        .  داوود داريم؟ ما هيچ ميراثی از پسر َيسی نداريم         

 » .از خانٔه خود نگه داری کن
اّما رحبعام فقط بر اسرائيليانی که در شهرهای يهودا بودند حکومت                ١٧.  پس همٔه مردم، به خانه های خود رفتند         

 . می کرد
ار هنگامی که رحبعام پادشاه، هدورام را که سرپرست کارگران اجباری بود فرستاد، مردم اسرائيل او را سنگس                ١٨

پس از آن ده طايفه از        ١٩.  کردند و کشتند و رحبعام پادشاه با شتاب بر ارابٔه خود سوار شد و به اورشليم گريخت                        
 . مردم اسرائيل عليه خاندان داوود تا به امروز شوريدند

١١  
  نبّوت شمعيا

 ) ٢٤-٢١:١٢اول پادشاهان (
و هشتاد هزار نفر از مردان جنگ آزموده يهودا            وقتی رحبعام وارد اورشليم شد، لشکری را که متشّکل از صد            ١

اّما خداوند به شمعيای    ٢.  و بنيامين بودند، مجّهز کرد تا به جنگ اسرائيل بروند و سلطنت را به رحبعام باز گردانند                   
٤:  به رحبعام، پسر سليمان پادشاه يهوديه و مردم يهودا و بنيامين بگوييد که خداوند چنين می فرمايد                    «٣:  نبی فرمود 
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شما نبايد با خويشاوندان خود بجنگيد و عليه ايشان برخيزيد، همه به خانه های خود بازگرديد، زيرا اين ارادٔه من                             
 . پس ايشان کالم خداوند را پيروی کردند و از رفتن عليه يربعام خودداری کردند» .است

  رحبعام شهرها را مستحکم می کند
بيت لحم، عيتام، تقوع،   ٦:   يهوديه و بنيامين اين شهرها را مستحکم نمود         رحبعام در اورشليم ماند و برای دفاع از        ٥
اين شهرها . صرعه، ايلون و حبرون١٠ادورايم، الکيش، عزيقه، ٩جت، مريشه، زيف،  ٨بيت صور، سوکو، عُدالم،     ٧

در آنها غذا،   او دژهای مستحکمی ساخت و در آنان فرماندهانی گمارد و           ١١.  در سرزمين يهودا و بنيامين واقع بودند      
او همچنين در همٔه شهرها سپرها و نيزه های بزرگ قرار داد و آنها را بسيار استوار                   ١٢.  روغن و شراب انبار کرد    

 . به اين ترتيب او يهودا و بنيامين را در کنترل خود نگه  داشت. کرد

  آمدن کاهنان و الويان به يهودا
الويان زمينهای مشترک و    ١٤.  ، از سرزمين خود به او پيوستند       کاهنان و الويانی که در سراسر اسرائيل بودند         ١٣

زيرا يربعام و پسرانش از خدمت ايشان در نقش کاهنان              .  دارايی خود را رها کردند و به اورشليم در يهودا آمدند               
ُبتهايی يربعام کاهنانی برای خود برگزيد تا در پرستشگاههای باالی تّپه ها خدمت کنند و                 ١٥خداوند جلوگيری کردند    

کسانی که پيروی کردن از خداوند، خدای اسرائيل را در دل          ١٦.  را که به شکل گوساله و ُبز ساخته بود، پرستش کنند          
داشتند، از همٔه طايفه های اسرائيل به دنبال کاهنان و الويان به اورشليم آمدند تا برای خداوند، خدای نياکانشان                                 

.  نيرومند ساختند و مّدت سه سال رحبعام، پسر سليمان را حمايت نمودند                   ايشان پادشاهی يهودا را    ١٧.  قربانی کنند 
 . ايشان در مّدت سه سال در راه داوود و سليمان گام برداشتند

  خانوادٔه رحبعام
يريموت پسر داوود و مادرش، ابيحايل، دختر الياب و             .  رحبعام، محله، دختر يريموت را به همسری برگزيد          ١٨

سپس رحبعام معکه، دختر ابشالوم را        ٢٠.  ان سه پسر به نامهای َيُعوش و شَمريا و َزهم داشتند               ايش١٩.  نوه َيسی بود   
رحبعام هجده زن و شصت صيغه داشت و از آنها                 ٢١.  گرفت و او ابيا، عتای، زيزا و شلوميت را به دنيا آورد                    

و ٢٢ان خود دوست داشت او معکه، دختر ابشالوم را بيش از همٔه زن. صاحب بيست و هشت پسر و شصت دختر شد    
رحبعام با خردمندی بعضی از پسران خود را در شهرهای                 ٢٣.  پسرش، ابيا را به عنوان وليعهد خود تعيين کرد              

 . و نيازهای ايشان را به فراوانی برآورده کرد و همسران بسياری برايشان گرفت. ديواردار يهودا و بنيامين گماشت

١٢  
  حملٔه مصر به يهودا

 ) ٢٨-٢٥:١٤هان اول پادشا(
در سال  ٢.  هنگامی که پادشاهی رحبعام استوار و نيرومند شد او و تمامی يهودا قوانين خداوند را ترک کردند                          ١

او با هزار و      ٣.  پنجم پادشاهی رحبعام، چون به خدا وفادار نبودند، شيشق، فرعون مصر عليه اورشليم برخاست                     
او ٤.  ازان بی شمار ليبی يايی و سکيان و حبشی از مصر آمد              دويست اّرابه و شصت هزار سواره و همراه يا سرب              

 . شهرهای ديواردار يهودا را تسخير کرد و تا اورشليم رسيد
آنگاه شمعيای نبی نزد رحبعام و رهبران يهودا که به خاطر شيشق در اورشليم جمع شده بودند آمد و به ايشان                             ٥
 » .يد، پس من شما را در دست شيشق رها می کنمشما مرا ترک کرده ا: خداوند چنين می فرمايد«: گفت
 » .خداوند عادل است«: آنگاه رهبران اسرائيل و پادشاه فروتن شدند و گفتند٦
ايشان فروتن شده اند، من     «:  هنگامی که خداوند ديد که ايشان فروتن شده اند، کالم خداوند بر شمعيا آمد و فرمود                  ٧

با ٨.  خشم من به دست شيشق بر اورشليم فرود نخواهد آمد         .  رهايی خواهم داد    ايشان را نابود نخواهم کرد و به ايشان       
 » .اين وجود ايشان بندٔه او خواهند شد، تا تفاوت بين خدمت کردن به من و پادشاهان سرزمين  های ديگر را بدانند

د، او هرچه بود را     او خزانه های معبد بزرگ و کاخ پادشاه را با خود بر           .  پس شيشق فرعون عليه اورشليم برآمد     ٩
اّما رحبعام پادشاه به جای       ١٠.  او همه چيز را، شامل سپرهايی طاليی که سليمان ساخته بود، با خود برد                  .  برداشت

هرگاه پادشاه به معبد بزرگ     ١١.  آنها سپرهای برنزی ساخت و آنها را به دست نگهبانان دروازه های کاخ پادشاه داد                
چون او خود را ١٢.  و سپرها را می آوردند و سپس به اتاق نگهبانان باز می گرداندندمی رفت، نگهبانان با او می آمدند 

 . فروتن کرد، خشم خداوند از او دور گشت و ايشان را کامًال نابود نکرد و شرايط يهودا رو به خوبی بود
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  مرگ رحبعام
حبعام حکومت خود را آغاز کرد       هنگامی که ر .  رحبعام در اورشليم پادشاهی نمود و قدرت خود را افزايش داد            ١٣

او هفده سال در اورشليم، شهری که خداوند از ميان طايفه های اسرائيل برگزيد تا نام خود                   .  چهل و يک سال داشت     
 . او پليد کار بود زيرا دلش به دنبال خداوند نبود١٤. مادرش نعمه عمونی نام داشت. را بر آنجا بگذارد، حکومت کرد

.  از آغاز تا پايان در اسناد شمعيای نبی و عدوی نبی طبق شجره نامه نوشته شده اند                              شرح کارهای رحبعام    ١٥
او را در شهر     .  رحبعام در گذشت و به نياکان خود پيوست         ١٦.  همواره رحبعام و يربعام با يکديگر در جنگ بودند           
 . داوود به خاک سپردند و پسرش ابيا جانشين او شد

١٣  
  پادشاهی ابيا، بر يهودا

 ) ٨-١:١٥ل پادشاهان او(
مادرش .  او مّدت سه سال در اورشليم سلطنت کرد            ٢.  در هجدهمين سال سلطنت يربعام، ابيا پادشاه يهودا شد              ١

 . ميکايا، دختر اوريئيل و از اهالی شهر جبعه بود
گزيدٔه ابيا به نبرد پرداخت، ارتش او شامل چهارصد هزار نفر از مردان بر                ٣.  بين ابيا و يربعام جنگ در گرفت        

 . يربعام نيز در برابر او با هشتصد هزار نفر جنگجوی برگزيدٔه توانا، صف آرايی کرد. کارآزموده و شجاع بود
ای يربعام و همٔه مردم       «:  ابيا بر کوه صماريم، در کوهستان افرايم ايستاد و به يربعام و مردم اسرائيل گفت                        ٤

ند، خدای اسرائيل، پادشاهی اسرائيل را تا ابد به فرزندان داوود              آيا نمی دانيد که خداو    ٥!  اسرائيل به من گوش بدهيد     
اّما يربعام پسر نباط، که بندٔه سليمان پسر داوود بود، عليه سرور                ٦.  داده است و با ايشان با نمک پيمان بسته است            

وان و   گروهی از فرومايگان رسوا گرد او جمع شدند و ارادٔه خود را به رحبعام، آه نوج                              ٧.  خود شورش کرد    
اکنون نقشه می کشيد در برابر پادشاهی        ٨.  بی تجربه بود و نمی توانست در برابر ايشان مقاومت کند، تحميل کردند               

خداوند که در دست پسران داوود است بايستيد، چون تعداد شما زياد است و گوساله های طاليی را که يربعام به                                
آيا شما کاهنان خداوند و الويان و بازماندگان هارون را                 ٩.  عنوان خدا برای شما ساخت با خود به همراه داريد                 

بيرون نرانده ايد و برای خود کاهنانی مانند سرزمين  های ديگر برنگزيده ايد؟ هرکس می تواند بيايد و خود را با                                
 . گوساله ای و هفت قوچ تقديس نمايد و برای آنانی که خدايان می خوانيد، کاهن شود

کاهنان ما، از خاندان هارون هستند که خداوند         .  وند، خدای ماست و ما او را ترک نکرده ايم         اّما برای ما، خدا   «١٠
ايشان هر بامداد و غروب قربانی سوختنی و ُبخور         ١١.  را خدمت می کنند و الويان هم وظايف خود را انجام می دهند           

نهای طال مواظبت می کنند، تا         خوشبو تقديم می کنند و نانها را روی ميز طالی خالص می چينند و از چراغدا                             
زيرا ما، فرامين خداوند، خدای خود را نگاه داشته ايم، اّما شما،            .  چراغهای آنها هر روز در شامگاهان روشن باشند        

ببينيد که خداوند با ماست و رهبر ماست و کاهنان او آماده اند تا شيپورهای نبرد را عليه شما                   ١٢.  او را ترک کرده ايد   
 » .ای اسرائيلی ها عليه خداوند، خدای نياکان خود نجنگيد، زيرا پيروز نخواهيد شد. رندبه صدا در آو

  جنگ ابيا و يربعام
در همين هنگام يربعام گروهی از سپاه خود را فرستاد تا از عقب به ارتش يهودا شبيخون بزنند و بقّئه سپاه از                         ١٣

 شده اند، پس برای کمک از خداوند ياری خواستند و کاهنان            يهوديان ديدند که محاصره   ١٤.  جلو با ايشان روبه رو شد    
يهوديان فرياد بر آوردند و با رهبری ابيا يورش بردند، خدا يربعام و ارتش اسرائيل                  ١٥.  شيپورهای خود را نواختند   

رتش او،  ابيا و ا   ١٧.  اسرائيلی ها از برابر يهوديان گريختند و خدا ايشان را به دست يهوديان داد                  ١٦.  را شکست داد   
پس ١٨.  ايشان را با کشتار عظيمی شکست دادند، پانصد هزار از مردان برگزيدٔه اسرائيل از پای درآمدند                                         

 . اسرائيلی ها در آن زمان سرکوب شدند و مردان يهودا چون به خداوند، خدای نياکانشان تکيه کردند، پيروز گشتند
در دوران  ٢٠.  ه و َافرون را با روستاهای آنها تصّرف کرد          ابيا به تعقيب يربعام رفت و شهرهای بيت ئيل، َيشان          ١٩

 . سلطنت ابيا، يربعام قدرت از دست رفتٔه خود را باز نيافت و سرانجام خداوند او را زد و او ُمرد
بقّئه وقايع دوران    ٢٢.  او چهارده زن، بيست و دو پسر و شانزده دختر داشت                  .  اّما قدرت ابيا روزافزون بود       ٢١

 . رفتار و کارهای او همه در کتاب تاريخ عدوی نبی نوشته شده اند ،سلطنت ابيا

١٤  
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  آسا، پادشاه يهودا
. ابيا درگذشت و با پدرانش در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش، آسا به جای او بر تخت سلطنت نشست                         ١

آسا با کارها و     ٢.  دار بود در دوران سلطنت آسا سرزمين يهودا برای مّدت ده سال از امنّيت و آرامش کامل برخو                      
او قربانگاههای بيگانه و پرستشگاههای روی تّپه ها را از ٣. کردار نيک رضايت خداوند، خدای خود را حاصل کرد

او به يهودا فرمان داد تا خواستار خداوند، خدای نياکانشان باشند             ٤.  ميان برداشت و الهه های  اشره را درهم شکست        
او همچنين تمام پرستشگاههای باالی تّپه ها و قربانگاههای ُبخور را در                ٥.  را بجا آورند   و قوانين و فرمانهای خدا        

 . شهرهای يهودا از ميان برداشت
او در آن سالها جنگی نداشت زيرا خداوند به او آرامش            .  او در زمان صلح شهرهای مستحکمی در يهودا ساخت        ٦

يم و با ديوارها، و ُبرجها و دروازه  ها و پشت بندها آنها را احاطه              بياييد شهرهايی بساز  «:  او به يهودا گفت   ٧.  داده بود 
ما او را خواستيم و     .  کنيم، دليلی که ما اکنون اين سرزمين را داريم اين است که خداوند، خدايمان را خواستار شديم                  

ل از سيصد    آسا لشکری متشکّ   ٨.  پس شهرها را ساختند و کامياب شدند          »  .او از هر سو به ما صلح بخشيده است             
هزار نفر از يهودا مسّلح به سپرهای بزرگ و نيزه و دويست و هشتاد هزار سرباز از بنيامين که مجّهز به سپرهای                   

 . همٔه ايشان رزمندگانی شجاع بودند. کوچک و کمان بودند، داشت

  جنگ آسا با زارح
آن ١٠.  و تا مريشه پيشروی کرد        زارح حبشی با ارتش يک ميليون نفری و سيصد اّرابه عليه ايشان برخاست                    ٩

آسا خداوند، خدای خود را      ١١.  وقت آسا خارج شد تا با او روبه رو شود و در دّرٔه صفاته، در مريشه موضع گرفتند                    
ما را کمک کن، ای        .  ای خداوند، برای تو ياری دادن به زورمندان و ناتوانان يکسان است                    «:  چنين نيايش کرد   
ای خداوند، تو خدای ما     .  تو تکيه کرده ايم و به نام تو در برابر اين گروه عظيم آمده ايم               زيرا ما به  !  خداوند، خدای ما  

 » .!هستی و نگذار هيچ انسانی بر تو چيره شود
آسا و ارتش او تا جرار،          ١٣.  پس خداوند حبشی ها را در برابر آسا و يهودا شکست داد و حبشی ها گريختند                       ١٢

شان را از پای در آوردند، زيرا ايشان در برابر خداوند و لشکر او شکست خورده                حبشی ها را دنبال کردند و همٔه اي      
ايشان تمام شهرهای اطراف جرار را شکست دادند، زيرا ترس خداوند             ١٤.  مردم يهودا غنايم فراوانی گرفتند     .  بودند

ايشان همچنين به    ١٥.  آنها تمام شهرها را چپاول کردند و مقدار زيادی غنيمت گرفتند                   .  ايشان را دربرگرفته بود     
 . اردوهای شبانان حمله کردند و گّله های زيادی از گوسفند و ُبز و شتر گرفتند، آنگاه به اورشليم بازگشتند

١٥  
  بازسازی های آسا

ای آسا، همٔه يهودا و بنيامين      «:  او به ديدن آسا رفت و به او گفت        ٢  روح خداوند بر عزريا، پسر عوديد فرود آمد        ١
فرا دهيد، خداوند با شماست، اگر او را بجوييد او را خواهيد يافت اّما اگر به او پشت کنيد او هم شما را         به من گوش  

برای زمان طوالنی، اسرائيل بدون خدای حقيقی و بدون کاهنی که آموزگار باشد و بدون قانون                  ٣.  ترک خواهد کرد  
در آن زمانها    ٥.  او را خواستار شدند، او را يافتند            اّما در دشواری، هنگامی که به سوی خداوند بازگشتند و             ٤.  بود

ايشان درهم شکسته شده    ٦.  رفت و آمد برای کسی امن نبود، زيرا پريشانی بر همٔه ساکنان سرزمين غلبه کرده بود                   
اّما ٧.  بودند، کشورها عليه کشورها و شهرها عليه شهرها بودند، زيرا خداوند ايشان را به هر نوع بال دچار کرد                           

 » .شجاع باشيد و نگذاريد دستهای شما ناتوان شوند، زيرا کارهای شما پاداش خواهد داشت شما

  کارهای اصالحی آسا
هنگامی که آسا نبّوت عزريا، پسر عوديد را شنيد، جرأت يافت و تمام ُبتهايی را که در سرزمين يهودا و بنيامين                       ٨

او همچنين قربانگاه خداوند را که در حياط معبد               .   کرد و شهرهايی که در تّپه های افرايم تسخير کرده بود نابود                
 . بزرگ بود، بازسازی کرد

تعداد زيادی از مردم طايفه های افرايم، منسی و شمعون چون ديدند خداوند با آسا می باشد، نزد او آمدند و در                              ٩
ايشان در ماه سوم، سال        ١٠.  آسا ايشان و مردم يهودا و بنيامين را فرا خواند                .  قلمروی حکومت او زندگی  کردند       

در آن روز از غنايمی که با خود آورده بودند هفتصد راس گاو و                      ١١.  پانزدهم سلطنت آسا در اورشليم ِگرد آمدند         
ايشان به اّتفاق پيمان بستند که خداوند، خدای نياکان خود را، با                 ١٢.  هفت هزار گوسفند برای خداوند قربانی کردند         

و هرکسی که خداوند، خدای اسرائيل را نجويد، خواه پير يا جوان، خواه مرد يا زن،                   ١٣  تمام دل و جان پيروی کنند      
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تمام مردم  ١٥.  ايشان با صدای بلند و فرياد، با صدای شيپور و بوقها، برای خداوند سوگند ياد کردند                      ١٤.  کشته شود 
 کردند و خداوند را با تمام وجود            يهودا به خاطر پيمانی که بسته بودند، شادمان گشتند؛ زيرا با تمام دل سوگند ياد                    

 . خواسته و يافته بودند، و خداوند به ايشان از همه جهت آرامش بخشيد
او مادر بزرگ خود، معکه را از مقام ملکٔه مادر بر کنار کرد، زيرا او بت زننده ای به شکل الهٔه اشره ساخته                         ١٦
که آسا پرستشگاههای باالی تّپه ها را از بين نبرده            با وجودی ١٧.  آسا بت را شکست و در وادی قدرون سوزاند         .  بود

همٔه چيزهايی را که پدرش وقف کرده بود، همراه با              ١٨.  بود، ليکن در سراسر زندگی خود به خداوند وفادار ماند             
تا سی و پنجمين سال     ١٩.  اشيايی که خودش وقف کرد و شامل ظروف نقره و طال بودند به معبد بزرگ خداوند آورد                 

 . سا جنگی رخ ندادسلطنت آ

١٦  
  مشکالت با اسرائيل

 ) ٢٢-١٧:١٥اول پادشاهان (
در سال سی و ششم آسا، بعشا پادشاه اسرائيل، عليه يهودا برخاست و شهر رامه را مستحکم ساخت تا از رفت                          ١

زانٔه کاخ  آنگاه آسا، نقره و طال از خزانٔه معبد بزرگ و خ                  ٢.  و آمد به سرزمين پادشاه يهودا، آسا جلوگيری کند              
بيا تا با هم    «٣:  پادشاه برداشت و برای بنهدد، پادشاه سوريه که در دمشق سکونت داشت، همراه با اين پيام فرستاد                     

مّتحد شويم، مانند اّتحادی که بين پدران ما بود، من اين طال و نقره را برای تو می فرستم، برو و اّتحاد خود را با                                 
 » .سپاه خود را از اينجا خارج کندبعشا، پادشاه اسرائيل بشکن تا او 

بنهدد با آسای پادشاه موافقت کرد و فرماندهان ارتش خود را عليه شهرهای اسرائيل فرستاد و آنها شهرهای                             ٤
هنگامی که بعشا اين را    ٥.  عيون، دان و آبل بيت معکه، منطقٔه درياچٔه جليل و تمام سرزمين نفتالی را تسخير کردند                  

آنگاه آسای پادشاه، مردم يهودا را آورد، و ايشان          ٦.  رامه را متوّقف کرد و آن را رها ساخت           شنيد، مستحکم ساختن  
سنگها و الواری را که بعشا برای مستحکم ساختن رامه استفاده می کرد با خود برای مستحکم ساختن شهرهای جبع                    

 . و مصفه بردند

  هشدار حنانی نبی به آسا
چون تو بر پادشاه سوريه تکيه کردی و         «:  ادشاه يهودا آمد و به او چنين گفت        در آن زمان حنانی نبی نزد آسا، پ        ٧

آيا ارتش حبشه و ليبی ارتشی عظيم           ٨.  نه به خداوند خدای خود، ارتش پادشاه سوريه از چنگ تو خالصی يافت                    
 ايشان را به دست     نبودند که اّرابه ها و سواره نظام بزرگی داشتند؟ با وجود اين، چون تو به خداوند تکيه کردی، او                    

چشمان خداوند تمام جهان را زير نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارند، توانايی                      ٩.  تو تسليم کرد  
آنگاه آسا آن چنان از نبی خشمگين شد که         ١٠»  .از اين پس تو در جنگ خواهی بود        .  تو کار احمقانه ای کردی   .   بخشد

و از آن به بعد آسا با مردم با بی رحمی رفتار              .  از اين موضوع بسيار غضبناک بود      او را به زندان انداخت، چون         
 . کرد

  بيماری و مرگ آسا
 ) ٢٤-٢٣:١٥اول پادشاهان (

در سال سی و نهم سلطنت،       ١٢.  کارهای آسا از آغاز تا پايان در کتاب پادشاهان يهودا و اسرائيل نوشته شده اند                 ١١
حّتی وقتی بيماری اش وخيم شد، از خداوند کمک نخواست بلکه از پزشکان ياری                    آسا به بيماری پا دچار شد ولی        

جسد او را در تابوتی که با        ١٤.  آنگاه آسا با نياکان خود خوابيد، و در سال چهل و يکم سلطنتش در گذشت                 ١٣.  گرفت
ده بود، دفن    عطرهای گوناگون توسط عطاران تهّيه شده بود، در گوری که در شهر داوود برای خود آماده کر                              

 . کردند و آتش بزرگی به افتخار او افروختند

١٧  
  يهوشافاط، پادشاه يهودا

او نيروهای خود را    ٢.  او قوای خود را در مقابل اسرائيل استحکام بخشيد         .  يهوفاشاط به جای پدر خود پادشاه شد       ١
هايی که پدرش آسا در افرايم        در همٔه شهرهای مستحکم يهودا مستقر کرد و پادگانهايی در سرزمين يهودا و شهر                   
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خداوند به يهوشافاط برکت داد، زيرا او در اوايل در همان راهی که جدش داوود                    ٣.  تصّرف کرده بود، ايجاد نمود     
بلکه به دنبال خدای اجدادش رفت و در راه فرمانهای او اطاعت                ٤می رفت گام برمی داشت و بت بعل را نپرستيد،            

تمام يهودا برای     .  ر نتيجه خداوند پادشاهی را در دستهای او استوار نمود                      د٥.  کرد، خالف روشهای اسرائيل       
او همچنين   .  او با دل و جان به خداوند وفادار بود                 ٦.  يهوشافاط هديه آوردند و او دولتمند و مورد احترام بود                    

 . پرستشگاههای باالی تّپه ها و الهه های اشره را از يهودا برداشت
ان خود، بنحايل، عوبديا، زکريا، نتنئيل و ميکايا را برای آموزش به شهرهای                       در سال سوم سلطنتش مأمور       ٧

شمعيا، نتنيا، زبديا، عسائيل،    :  الويان عبارت بودند از   .  ايشان با نه نفر الوی و دو کاهن همراه بودند         ٨.  يهودا فرستاد 
آنها از روی کتاب تورات ٩. ام بودند نامهای کاهنان اليشمع و يهور    .  شميراموت، يهوناتان، ادونيا، طوبيا، توب ادونيا     

 . خداوند که با خود داشتند، به همٔه شهرهای يهودا رفتند و به مردم تعليم می دادند

  عظمت يهوشافاط
. ترس خداوند تمام سلطنت های کشورهای اطراف يهودا را فراگرفت و از جنگ با يهوشافاط خودداری کردند                   ١٠
شافاط هديه و نقره به عنوان جزيه می آوردند و عرب ها هم برای او هفت                      حّتی بعضی از فلسطينيان برای يهو        ١١

و در  .  قدرت و شهرت يهوشافاط روزافزون بود     ١٢.  هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد ُبز نر هديه آوردند              
 . او در شهرهای يهودا کارهای بزرگی انجام داد١٣. يهودا قلعه ها و شهرها برای ذخيره و انبار ساخت

از يهودا فرمانده    :  اين است نامهای ايشان طبق نياکانشان         ١٤.  او سربازان توانای جنگجويی در اورشليم داشت           
بعد از او يهوحانان، فرمانده دويست و هشتاد هزار          ١٥.  اُدنه با سيصد هزار رزمنده نيرومند      :  گروههای هزار نفری  

از ١٧ داوطلب شده بود، فرمانده دويست هزار نفر،          پس از او عمسيا، پسر زکری که برای خدمت به خداوند            ١٦،  نفر
در کنارش يهوزاباد با صد و         ١٨.  بنيامين، الياداع، رزمنده ای نيرومند، با دويست هزار نفر مسّلح به کمان و سپر                    

ايشان در خدمت پادشاه بودند، به عالؤه کسانی که پادشاه در شهرهای مستحکم در                  ١٩.  هشتاد هزار نفر آماده جنگ      
 . ر يهودا مستقر کرده بودسراس

١٨  
  پيشگويی ميکايا دربارٔه اخاب

 ) ٢٨-١:٢٢اول پادشاهان (
هنگامی که يهوشافاط، پادشاه يهودا، ثروتمند و مشهور شد، با خاندان اخاب، پادشاه اسرائيل، نسبت خانوادگی                       ١

عداد زيادی گوسفند و گاو برای او        اخاب ت .  بعد از چند سالی او برای ديدن اخاب پادشاه به سامره رفت             ٢.  ايجاد کرد 
اخاب، پادشاه اسرائيل به يهوشافاط،       ٣.  و همراهانش سر بريد و او را تشويق کرد که به راموت جلعاد حمله کند                       

 » آيا همراه من به راموت جلعاد خواهی آمد؟«: پادشاه يهودا گفت
اّما يهوشافاط به   ٤»  .راه تو خواهيم بود    ما در جنگ هم    .  من با تو هستم، مردم من مردم تو هستند           «:  او پاسخ داد  

 » .ابتدا از کالم خداوند راهنمايی بگيريم«: پادشاه اسرائيل گفت
آيا برای جنگ به      «:  پس پادشاه اسرائيل تمام انبيا را که جمعًا چهارصد نفر بودند جمع کرد و از آنها پرسيد                           ٥

 » راموت جلعاد برويم يا نه؟
 » . پادشاه را پيروز خواهد کردبرويد و خدا«: آنها جواب دادند

 » آيا ديگر نبی ای از خداوند اينجا نيست که با او مشورت کنيم؟«: اّما يهوشافاط پرسيد٦
يک نفر ديگر نيز هست که می توانيم توسط او از خداوند راهنمايی                            «:  پادشاه اسرائيل به يهوفاشاط گفت          ٧

زيرا او هرگز برای من پيشگويی خوب نمی کند، بلکه هميشه                  ،بخواهيم، ميکايا، پسر يمال، اّما من از او متنّفرم             
 » .پيشگويی های بد می کند

 » .پادشاه نبايد چنين سخن بگويند«: يهوشافاط گفت
 » .هرچه زودتر ميکايا پسر يمال را بياوريد«: آنگاه پادشاه اسرائيل يکی از افسران را فرا خواند و به او گفت٨
، پادشاه يهودا، هر دو جامٔه شاهانه دربر کرده هريک بر تختهای خود در جلوی                        پادشاه اسرائيل و يهوشافاط     ٩

صدقيا پسر  ١٠.  دروازٔه سامره در زمين خرمنگاهی نشسته بودند و همٔه انبيا هم در حضور ايشان نبّوت می کردند                       
دم سوريه را شکست     با اينها مر   ':  خداوند چنين می فرمايد   «:  کنعنه، که شاخهای آهنين برای خود ساخته بود گفت             

به راموت جلعاد حمله کن و         «:  انبيای ديگر هم همين پيشگويی را کردند و گفتند             ١١»  '.می دهی و از بين می بری      
 » .پيروز می شوی چون خداوند آنها را به دست پادشاه تسليم می کند
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ه را پيشگويی می کنند، بگذار     ببين، همٔه انبيا پيروزی پادشا    «:  قاصدی که به دنبال ميکايا رفته بود به وی گفت           ١٢
 » .تا سخنان تو هم مانند يکی از ايشان و مثبت باشد

 » .به خداوند زنده سوگند که هرچه را که خدای من بفرمايد آن را خواهم گفت«: اّما ميکايا گفت١٣
 جلعاد برويم يا     ميکايا، آيا برای نبرد به راموت        «:  هنگامی که ميکايا نزد اخاب پادشاه آمد، پادشاه به او گفت              ١٤
 : او پاسخ داد» نه؟

 » .حتمًا پيروز می شويد، آنها به دست شما داده خواهند شد! حمله کنيد«
 » چند بار بايد تو را سوگند بدهم تا فقط حقيقت را به نام خداوند به من بگويی؟«: اّما اخاب پادشاه به او گفت١٥
 که مانند گوسفندان بدون شبان در تّپه ها پراکنده بودند و                    من همٔه قوم اسرائيل را ديدم          «:  آنگاه ميکايا گفت    ١٦

 » '.اينان سروری ندارند، بگذار هريک در صلح به خانٔه خويش بازگردد': خداوند فرمود
 » آيا به شما نگفتم که او نبّوت خوب برای من نخواهد کرد، و فقط فاجعه؟«: پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت١٧
من خداوند را ديدم که بر تخت خود نشسته است و همٔه                       :  پس کالم خداوند را بشنويد        «:  آنگاه ميکايا گفت    ١٨

چه کسی اخاب، پادشاه اسرائيل را فريب            ':  خداوند فرمود ١٩فرشتگانش در دست راست و چپ او ايستاده بودند                 
٢٠.  و برخی چيز ديگر   بعضی از فرشتگان چيزی گفتند      '  خواهد داد تا به راموت جلعاد برود تا در آنجا کشته شود؟             

' چگونه؟':  خداوند از او پرسيد   '  .من او را فريب خواهم داد      ':  تا روحی جلو آمد و در حضور خداوند ايستاد و گفت             
تو او را    ':  آنگاه خداوند فرمود   '  .من خواهم رفت، و روحی دروغ در دهان انبيای او خواهم بود                  ':  او پاسخ داد   ٢١

 ' . برو و چنين کنفريب خواهی داد و موّفق خواهی شد،
 » .پس می بينی که خداوند روح دروغ در دهان انبيای تو نهاده است و خداوند برای تو فاجعه اعالم کرده است«٢٢
روح خداوند از کی از پيش من رفت        «:  آنگاه صدقيا پسر کنعنه جلو آمد و به صورت ميکايا سيلی زد و پرسيد               ٢٣

 » و نزد تو آمد و با تو حرف زد؟
 » .روزی که در َپستو بروی و خود را پنهان کنی آن وقت خواهی دانست«: ا جواب دادميکاي٢٤
: و بگوييد ٢٦  او را دستگير کنيد و نزد آمون، حاکم شهر و يوآش، پسر پادشاه ببريد                       «:  پادشاه اسرائيل گفت   ٢٥

ا من بسالمتی از جنگ       پادشاه امر کرده است که اين مرد را در زندان بيندازيد و به او کمی نان و آب بدهيد ت                                 '
 » '.بازگردم

بعد رو به  طرف     »  .اگر تو بسالمتی برگشتی معلوم می شود که خداوند با من حرف نزده است                  «:  ميکايا گفت ٢٧
 » .شما هم بشنويد و شاهد باشيد«: مردم کرد و گفت

  مرگ اخاب
 ) ٣٥-٢٩:٢٢اول پادشاهان (

: پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت    ٢٩.  هسپار راموت جلعاد شدند   پس پادشاه اسرائيل و يهوشافاط، پادشاه يهودا ر       ٢٨
بعد پادشاه تغيير قيافه داده به جنگ          »  .من با تغيير قيافه به ميدان جنگ می روم و تو لباس شاهی خود را بپوش                     «

 . رفت
پادشاه   از همه صرف نظر کنيد و فقط به            «:  پادشاه سوريه به فرماندهان اّرابه های جنگی امر کرد و گفت                   ٣٠

هنگامی که فرماندهان اّرابه ها يهوشافاط را ديدند، گمان کردند که پادشاه اسرائيل است، به                  ٣١»  .اسرائيل حمله کنيد  
اّما يهوشافاط فرياد برآورد و خداوند او را ياری نمود و ايشان را از وی                   .  سوی او بازگشتند تا به او يورش آورند         

اّما برحسب اّتفاق   ٣٣.  ه او پادشاه اسرائيل نيست، از تعقيب او دست کشيدند           چون فرماندهان پی بردند ک    ٣٢.  دور کرد 
سربازی کمان خود را کشيد و تيری را رها کرد و تير به َدرز ِزِره اخاب پادشاه خورد و اخاب به اّرابه ران خود                               

 گرفت، پادشاه    در آن روز نبرد سختی در       ٣٤»  .برگرد و مرا از ميدان جنگ بيرون کن          .  من زخمی شده ام   «:  گفت
اسرائيل خود را ايستاده در اّرابه اش، روبه روی سوری ها نگاه داشته بود، تا سرانجام هنگام غروب آفتاب جان                              

 . سپرد

١٩  
  نبی ای يهوشافاط را سرزنش می کند

 او  ييهوی نبی، پسر حنانی برای مالقات      ٢.  يهوشافاط پادشاه اسرائيل بسالمتی به کاخ خود در اورشليم بازگشت           ١
آيا بايد پليدان را ياری دهی و کسانی که از خداوند نفرت دارند دوست بداری؟ به                «:  رفت و به يهوفاشاط پادشاه گفت     

با اين وجود، نيکويی در تو يافت می شود، تو الهه های اشره را در             ٣.  همين سبب خشم خداوند بر تو فرود خواهد آمد        
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  ».اين سرزمين نابود ساختی و دلت درپی خداست

  اصالحات يهوفاشاط
يهوشافاط در اورشليم ساکن شد، آنگاه دوباره از بئرشبع تا کوهپايه های افرايم در ميان مردم رفت و ايشان را                          ٤

: و به داوران گفت   ٦  او در همٔه شهرهای مستحکم يهودا داوران گماشت       ٥.  به سوی خداوند، خدای نياکانشان بازآورد     
او در   .  زيرا شما از جانب انسان قضاوت نمی کنيد، بلکه از جانب خداوند                       ،مواظب باشيد که چه کار می کنيد        «

اکنون بگذاريد ترس خداوند بر شما باشد، در کاری که می کنيد دّقت داشته باشيد،              ٧.  داوريهای شما با شما خواهد بود     
 » .زيرا در داوری خداوند خدای ما، جايی برای بی عدالتی و طرفداری و رشوه خواری نيست

همچنين يهوفاشاط در اورشليم گروه خاصی از الويان، کاهنان و سران قوم اسرائيل را بر گزيد تا برای خداوند                     ٨
شما «:  او به ايشان چنين امر کرد       ٩.  داوری کنند و به حل اختالفات بپردازند، تخت داوری ايشان در اورشليم بود                 

هنگامی که پرونده ای از هموطنان شما که      ١٠.   خدمت کنيد  با خدا ترسی و وفاداری و با تمام دل         :  بايد چنين عمل کنيد   
در شهرهای خود زندگی می کنند، به شما رجوع شود و آن پرونده در مورد قتل، قوانين يا فرامين باشد، شما بايد                             

. دچنان ايشان را راهنمايی کنيد تا در برابر خداوند مرتکب گناه نشويد و خشم خداوند بر شما و ايشان افروخته شو                        
َاَمريا، کاهن اعظم، در همٔه امور خداوند شما را سرپرستی می کند و همچنين                   ١١.  چنين کنيد تا مرتکب گناه نشويد       

زبديا، پسر اسمعيل، رهبر خاندان يهودا سرپرست همٔه امور پادشاه است و الويان در نقش افسران به شما خدمت                         
 » .دبا شجاعت خدمت کنيد و خداوند با نيکان باش. می کنند

٢٠  
  جنگ عليه َادوم

قاصدان آمدند و به يهوشافاط      ٢.  پس از مّدتی موآبيان و عمونيان با عّده ای از معونيان به جنگ يهوشافاط آمدند                  ١
گفتند لشکر بزرگی از سوريه، از آن سوی دريای مرده به تو حمله کرده اند و تاکنون به حصون تامار که نام                                       

سپس اعالم کرد   .  يهوشافاط هراسان شد و برای راهنمايی پيش خداوند دعا کرد          ٣  .ديگرش عين جّدی است رسيده اند    
. از سراسر يهودا، همه به اورشليم آمدند تا از خداوند راهنمايی بگيرند            ٤.  که در سراسر يهوديه، مردم روزه بگيرند      

: چنين گفت ٦ان ايستاد و     يهوشافاط پادشاه در برابر ايش      .  مردم اورشليم در حياط جديد معبد بزرگ گرد هم آمدند              ٥
تو قدرتمند و متعال هستی، و . ای خداوند، خدای نياکان ما، تو در آسمان بر تمام مّلتها و جهان فرمانروايی می کنی  «

ای خدای ما، آيا تو ساکنان اين سرزمين را از مقابل قوم خود، اسرائيل                       ٧.  هيچ کس نمی تواند با تو مخالفت نمايد        
ايشان در آن زيست می کردند و به         ٨يراِث جاوداِن بازماندگاِن دوسِت خود ابراهيم نمودی؟          بيرون راندی و آن را م      

اگر دچار باليی گردند يا مجازات شوند، يا بيماری يا خشکسالی بيايد، وقتی                     ٩نام تو معبدی ساخته اند و می دانند           
 حضور تو بايستند و در پريشانی خود           ايشان بيايند و در مقابل اين معبد بزرگ که تو را در آن می پرستيدند، در                      

 . پيش تو نيايش کنند، تو ايشان را خواهی شنيد و ايشان را رهايی خواهی بخشيد
اکنون مردم عمون، موآب و َادوم به ما يورش آورده اند، هنگامی که نياکان ما از مصر بيرون آمدند، تو به                             «١٠

حاال ١١ن ما از کنار ايشان گذشتند و ايشان را نابود نکردند،                  ايشان اجازه ندادی وارد سرزمين آنها گردند و نياکا            
تو ١٢.  ببين ايشان چگونه پاداش ما را می دهند، ايشان آمده اند تا ما را از سرزمينی که تو به ما داده ای، بيرون کنند                          

درمانده هستيم،  ايشان را مجازات کن، زيرا ما در برابر اين ارتش بزرگی که به ما يورش آورده                  !  خدای ما، هستی  
 » .ما نمی دانيم چه بايد کرد و به تو چشم دوخته ايم

آنگاه روح خداوند به يحزيئيل الوی که       ١٤،  همٔه مردان يهودا با زن و فرزندانشان در معبد بزرگ ايستاده بودند            ١٣
١٥.  نوادٔه آساف بود  يحزئيل پسر زکريا، پسر بناياهو، پسر يعيئيل، پسر متنيای از خا              .  در ميان آنها بود، فرود آمد       

خداوند می فرمايد که از اين       !  گوش فرا دهيد ای يهودا و ساکنان اورشليم و ای يهوشافاِط پادشاه                  «:  يحزيئيل گفت 
ايشان . فردا به مقابلٔه آنها برويد١٦. ارتش ترسان مباشيد و نااميد نشويد، زيرا اين نبرد شما نيست، بلکه نبرد خداست  

اين نبرِد شما نيست که در آن بجنگيد، در مواضع            ١٧.  های وادی بيابان يروئيل می بينيد     را در گذرگاه صيص در انت      
ای يهودا و اورشليم هراسان و نااميد           .  خود مستقر شويد، و حرکت نکنيد و پيروزی خداوند را برای خود ببينيد                    

 » .فردا برای مبارزه عليه ايشان برويد و خداوند با شما خواهد بود. نباشيد
اه يهوشافاط خم شد و صورت خود را بر زمين نهاد و تمام ساکنان يهودا و اورشليم در برابر خداوند سجده                        آنگ١٨

الويانی از خاندان قهات و قورح برخاستند تا خداوند، خدای اسرائيل را با                    ١٩.  نمودند و خداوند را پرستش کردند        
 . صدای بلند ستايش کنند
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ای مردم يهودا   «:  درحالی که خارج می شدند، يهوشافاط ايستاد و گفت      .  وع رفتند بامدادان برخاستند و به بيابان تق     ٢٠
انبيای او را باور کنيد     !  به خداوند خدای خود، ايمان داشته باشيد تا استوار بمانيد          !  و اورشليم، به من گوش فرا دهيد       

ه به لباسهايی را که در مراسم          پس از مشورت با مردم، پادشاه دستور داد تا نوازندگان آراست                ٢١»  .تا موّفق شويد   
خدا را شکر کنيد، زيرا که محّبت پايدار او          «:  روحانی می پوشيدند به تن کنند و در پيشاپيش ارتش بروند و بخوانند             

 » .جاودانه است
٢٣.  هنگامی که ايشان آغاز به خواندن و ستايش خداوند کردند، خداوند ارتش مهاجمان را به وحشت انداخت                         ٢٢

و آنگاه باقيمانده ها در يک      .  انا و عمونيان به ارتش َادوميان حمله کردند و ايشان را کامًال نابود کردند                   ارتش موآبي 
 . نبرد، يکديگر را نابود کردند

هنگامی که ارتش يهودا به ُبرج ديده بانی که در بيابان بود رسيدند، به سوی دشمن نگاه کردند و ديدند که همه به                      ٢٤
 .  اند حّتی يک نفر هم جان بدر نبرده بودزمين افتاده  و مرده

يهوشافاط و ارتش او به تاراج پرداختند و ايشان غنايم فراوانی از جامه ها و اشيای گرانبها يافتند، ايشان برای                       ٢٥
در روز  ٢٦.  جمع آوری غنيمت ها سه روز را سپری کردند، اّما آن قدر زياد بود که نتوانستند همه را با خود ببرند                          

به همين  .   در دشت برکت گرد آمدند و برای همٔه کارهايی که خداوند انجام داده بود، او را ستايش کردند                             چهارم
يهوشافاط سپاه خود را با      ٢٧.  سبب است که اين مکان را دشت برکت می نامند و تاکنون به اين نام خوانده می شود                      

هنگامی که به شهر رسيدند با        ٢٨.  کست داده بود   پيروزی به اورشليم بازگرداند، زيرا خداوند دشمنان ايشان را ش                
هر قومی که شنيد چگونه خداوند دشمنان اسرائيل را               ٢٩.  صدای چنگ و بربط و شيپور وارد معبد بزرگ شدند                

پس يهوشافاط در صلح حکومت کرد، زيرا خداوند از هر سو به او ايمنی                           ٣٠.  شکست داده است، ترسان شدند        
 . بخشيد

 فاط پايان پادشاهی يهوشا
 ) ٥٠-٤١:٢٢اول پادشاهان (

مادرش .  يهوشافاط در سن سی و پنج سالگی پادشاه شد و مّدت بيست و پنج سال در اورشليم حکومت کرد                               ٣١
اّما ٣٣.  او نيز مانند پدرش آسا، آنچه را که از نظر خداوند نيک بود، انجام داد                                 ٣٢.  عزوبه، دختر شلحی بود       

 . نکرد و مردم با تمام دل، خداوند، خدای نياکان خود را پرستش نکردند پرستشگاههای باالی تّپه ها را نابود
بقّئه رويدادهای دوران سلطنت يهوشافاط، از آغاز تا به آخر را، ييهوی پسر حنانی گزارش داده است که در                          ٣٤

 . کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده اند
آنها با هم   ٣٦.  ه اسرائيل که بسيار شرور بود، پيمان دوستی بست           بعدها يهوشافاط، پادشاه يهودا با اخزيا، پادشا        ٣٥

اّما اليعزر، پسر دوداواهوی مرشاتی به         ٣٧.  موافقت کردند و در بندر عصيون جابر کشتی های اقيانوس پيما ساختند             
و »  .کردچون تو با اخزيا مّتحد شده ای، خداوند آنچه را که تو ساخته ای، نابود خواهد                             «:  يهوشافاط اخطار داد    

 . کشتی ها درهم شکستند و نتوانستند سفر کنند

٢١  
  يهورام، پادشاه يهودا

 ) ٢٤-١٧:٨دوم پادشاهان (
يهوشافاط در گذشت و او را در آرامگاه سلطنتی در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش، يهورام به جای او                            ١

 . پادشاه شد
٣.  يحيئيل، زکريا، عزرياهو، ميکائيل و شفطيا داشت             ،عزريا:  يهورام پسر يهوشافاط شش برادر به نامهای           ٢

پدرشان مقدار زيادی طال، نقره و اموال با ارزش ديگری به ايشان بخشيد، و هر کدام را حاکم يکی از شهرهای                              
هنگامی که يهورام بر تخت سلطنت    ٤  اّما چون يهورام پسر اول او بود، وی را جانشين خود کرد           .  مستحکم يهودا کرد  

 . ست و حکومت او استوار شد، همٔه برادران خود و گروهی از رهبران اسرائيل را با شمشير کشتپدرش نش
او مانند پادشاهان     ٦.  يهورام سی و دو ساله بود که پادشاه شد و مّدت هشت سال در اورشليم سلطنت کرد                                   ٥

او آنچه را که در     .  سر او بود  اسرائيل، همان طور که خاندان اخاب عمل کرده بودند رفتار کرد، زيرا دختر اخاب هم             
با اين وجود، خداوند خاندان داوود را نابود نکرد، زيرا با او پيمان بسته بود و                        ٧.  نظر خداوند پليد بود، انجام داد       

 . وعده داده بود که خاندان او برای هميشه حکومت کنند
پس يهورام و افسران او با         ٩.  ددر دوران سلطنت يهورام، َادوم عليه يهودا شورش کرد و پادشاهی مستقلی ش                   ٨
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اّما در شب موّفق شدند که خود را آزاد کنند و                 .  در آنجا ارتش َادوم آنها را محاصره کرد           .  اّرابه ها به َادوم رفتند    
در همان زمان شهر لبنه نيز شورش کرد، زيرا          .  َادوم از آن زمان تا به حال از يهودا مستقل شده است             ١٠.  بگريزند

او حّتی پرستشگاههايی در باالی تّپه های يهودا ساخت و               ١١.  خدای نياکان خود را رها کرده بود          يهورام خداوند،    
 . مردم يهودا و اورشليم را به گناه عليه خداوند کشاند

خداوند، خدای جّد تو داوود، تو را محکوم         «:  ايليای نبی نامه ای برای يهورام فرستاد و در آن چنين نوشته بود              ١٢
در عوض تو   ١٣،  تو الگوی پدرت، يهوشافاط پادشاه يا پدر بزرگ خود آسای پادشاه را دنبال نکردی                    می کند، زيرا 

از الگوی پادشاهان اسرائيل پيروی کردی و باعث شدی که مردم يهودا و اورشليم نسبت به خدا وفادار نباشند،                                
حّتی برادران خود را که از تو بهتر             تو.  همان طور که اخاب و جانشينان او مردم اسرائيل را به بی وفايی کشيدند                

در نتيجه، خداوند به سختی قوم تو، فرزندان تو و همسران تو را مجازات خواهد کرد و اموال تو را           ١٤،  بودند کشتی 
 » .خود تو از بيماری دردناک روده رنج خواهی برد که هر روز بدتر خواهد شد١٥. نابود خواهد ساخت

خداوند ايشان  .  بها در نزديکی حبشيان که در کنار دريا بودند، زندگی می کردند            گروهی از فلسطينيان و عر     ١٧-١٦
ايشان يهودا را اشغال کردند، کاخ سلطنتی را چپاول نمودند و همٔه زنان و                .  را برانگيخت تا به جنگ يهورام بروند       

 . پسران پادشاه، به جز پسر کوچکش، يهواخاز را به اسارت بردند
به مّدت دو سال بيماری     ١٩.  يدادها، خداوند پادشاه را به بيماری عالج ناپذير روده مبتال کرد           پس از همٔه اين رو     ١٨

مّلت او خالف چنانکه برای نياکان او کرده بودند به             .  او بدتر و بدتر شد تا باالخره با درد و رنج بسيار درگذشت                 
 . احترامش آتش نيافروختند

کسی از مرگ او    .  و در اورشليم به مّدت هشت سال پادشاهی کرد            يهورام در سن سی و دو سالگی پادشاه شد          ٢٠
 . او را در اورشليم به خاک سپردند ولی نه در آرامگاه سلطنتی. متأسف نشد

٢٢  
  اخزيا، پادشاه يهودا

 ) ٢٨-٢١:٩؛ ٢٩-٢٥:٨دوم پادشاهان (
ه همراه عربها به يهودا آمدند،      مردم اورشليم، اخزيا کوچکترين پسر او را به پادشاهی برگزيدند، زيرا ارتشی ک             ١

او بيست و دو ساله      ٢.  بنابراين اخزيا، پسر کوچک يهورام به پادشاهی رسيد         .  همٔه برادران بزرگتر را کشته بودند       
او نيز در ٣. مادرش عتليا نوه ُعمری بود. بود که بر تخت سلطنت نشست و مّدت يک سال در اورشليم پادشاهی کرد 

او مانند خاندان اخاب،     ٤.  داشت، زيرا مادرش در انجام کارهای پليد او را تشويق می کرد              راه خاندان اخاب گام بر      
زيرا پس از مرگ پدرش، ايشان مشاوران او بودند و وی را به نابودی               .  آنچه را در نظر خداوند پليد بود، انجام داد         

يل، پيوست و به جنگ حزائيل، پادشاه       او با پيروی از مشورت ايشان، به يورام، پسر اخاب، پادشاه اسرائ            ٥.  کشاندند
او برای بهبود زخمهايش به       ٦.  در آنجا يورام به دست سربازان سوری زخمی  شد            .  سوريه به راموت جلعاد رفت      

 . شهر يزرعيل بازگشت و اخزيا، برای ديدنش به آنجا رفت
 اخزيا با يورام بود، ييهو، پسر         هنگامی که.  خداوند از اين ديدار اخزيا از يورام برای سقوط اخزيا استفاده کرد               ٧

هنگامی که ييهو حکم   ٨.  نمشی که از طرف خدا برگزيده شده بود تا خاندان اخاب را براندازد، به ديدار ايشان رفت                     
خدا را در مورد خاندان اخزيا اجرا می کرد، به گروهی که متشّکل از رهبران يهودا و برادرزاده های اخزيا بودند،                      

جستجو برای يافتن اخزيا آغاز شد و او را درحالی که در سامره پنهان شده بود، پيدا                  ٩.  ا را کشت  برخورد و همٔه آنه   
اّما به احترام پدربزرگش يهوشافاط پادشاه که هرآنچه در          .  ايشان او را نزد ييهو بردند و وی اخزيا را کشت           .  کردند

 . کردندتوان داشت برای خدمت خداوند به کار برده بود، جسد اخزيا را دفن 
 . از خاندان اخزيا کسی برجا نماند تا سلطنت کند

  عتليا ملکٔه يهودا می شود
هنگامی که عتليا مادر اخزيا ديد که پسرش کشته شده است دستور داد تا تمام اعضای خاندان سلطنتی يهودا را                       ١٠

ه نام يهوياداع ازدواج کرده بود، پنهانی       َيُهوَشَبع، دختر يهورام پادشاه خواهر ناتنی اخزيا که با کاهنی ب           ١١.  نابود کند 
يکی از پسران اخزيا به نام يوآش را از جمع شاهزادگانی که قرار بود کشته شوند نجات داد و با پرستاری در يکی                         

در مّدت  ١٢.  از اتاق خوابهای معبد بزرگ پنهان کرد و با اين کار از کشته شدن يوآش به دست عتليا جلوگيری کرد                      
 . وآش در معبد بزرگ خداوند پنهان ماند عتليا زمام امور سلطنت را در دست داشتشش سالی که ي
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٢٣  
  شورش عليه عتليا

 ) ١٦-٤:١١دوم پادشاهان (
او با پنج نفر از         .  پس از شش سال صبر کردن، يهوياداع کاهن تصميم گرفت زمان اقدام فرا رسيده است                             ١

ريا پسر يهورام، اسمعيل پسر يهوحانان، عزريا پسر عوبيد،           عز:  فرماندهان ارتش همدست شد که عبارت بودند از        
ايشان به همٔه شهرهای يهودا سفر کردند و الويان و رهبران قوم را با                   ٢.  معيسا پسر عدايا و اليشافاط پسر زکری        

 . خود به اورشليم آوردند
او پسر  «:  ع به ايشان گفت     يهويادا.  ايشان همه در معبد بزرگ گرد آمدند و با يوآش پسر پادشاه پيمان بستند                       ٣

پادشاه فقيد است اکنون همان طور که خداوند به خاندان داوود وعده داده است که يکی از بازماندگان او پادشاه                                   
ما چنين خواهيم کرد، زمانی که الويان در روز سبت برای انجام وظيفه می آيند، يک                     ٤.  گردد، او بايد پادشاه شود     

يک سوم ديگر کاخ پادشاهی را مواظبت خواهند کرد         ٥.  د بزرگ حفاظت خواهند کرد    سوم ايشان از دروازه های معب    
هيچ کس به  ٦.  همٔه مردم در حياط معبد بزرگ جمع خواهند شد           .  و بقّيه در کنار پايه های دروازه مستقر خواهند شد           

 شده اند می توانند وارد    ايشان چون تقديس  .  جز کاهنان و الويانی که در معبد بزرگ خدمت می کنند، نبايد وارد شوند              
الويان با شمشيرهای برهنه در دست از          ٧.  اّما بقّئه مردم بايد از فرمان خداوند پيروی کنند و بيرون بمانند                 .  شوند

پادشاه حفاظت کنند و هر کجا او می رود، همراهش باشند، هرکس که سعی کند، وارد معبد بزرگ شود، بايد کشته                        
 » .شود
فرماندهان، خادمينی را که در روز سبت خدمتشان            .  ا دستورهای يهوياداع را انجام دادند        الويان و مردم يهود     ٨

تمام شده بود، مّرخص نکردند تا همٔه گروهی که به خدمت می آمدند و هم گروهی که مّرخص می شدند را در                                     
و در معبد بزرگ نگه داری       يهوياداع نيزه ها و سپرهايی را که به داوود پادشاه تعّلق داشت                   ٩.  اختيار داشته باشند   

او همٔه مردان مسّلح به شمشير را از شمال تا جنوب و تمام اطراف حياط جلوی معبد                        ١٠.  می شد به فرماندهان داد    
آنگاه يهوياداع شاهزاده را بيرون آورد و او را تاجگذاری کردند و کتاب قوانين            ١١.  بزرگ به محافظت پادشاه گمارد    

: سپس يهوياداع و پسرانش او را مسح کردند و فرياد زدند                 .  او را پادشاه اعالم کردند       پادشاهی را به او دادند و           
 » !جاويد پادشاه«

وقتی عتليا صدای دويدن و شادمانی مردم را برای پادشاه شنيد به سوی ايشان که در معبد بزرگ گرد هم آمده                        ١٢
 کنار ستونش ايستاده و فرماندهان و                  هنگامی که نگاه کرد ديد که پادشاه جلوی دروازه در                       ١٣.  بودند، رفت  

شيپورچی ها نزد وی ايستاده اند و همٔه مردم سرزمين شادی می کنند و شيپورها را به صدا در آورده اند و سرايندگان                    
 » !خيانت! خيانت«: با سازهای خود جشن را رهبری می کنند، جامٔه خود را دريد و فرياد زد

او را در معبد بزرگ نکشيد، بلکه از ميان صفوف بيرون                     «:  ارتش گفت    آنگاه يهوياداع کاهن به رهبران        ١٤
 » .بياوريد و با هرکسی از او پيروی می کرد با شمشير بکشيد

 . پس ايشان او را دستگير کردند و به بيرون کاخ بردند و در مقابل دروازٔه اسبها او را کشتند١٥

  اصالحات يهوياداع
 ) ٢٠-١٧:١١دوم پادشاهان (

سپس همگی به پرستشگاه بعل       ١٧.  اداع بين خود و همٔه مردم و پادشاه پيمان بست که قوم خداوند باشند                      يهوي١٦
. قربانگاه و بت او را شکستند و متان، کاهن بعل را در برابر قربانگاه به قتل رساندند                   .  رفتند و آن را ويران کردند      

به کاهنان الوی داد، همان گونه که داوود ايشان را           يهوياداع نگه داری از معبد بزرگ را طبق سازماندهی داوود             ١٨
سازماندهی کرده بود، تا مسئول معبد بزرگ باشند تا چنانچه در قوانين موسی نوشته شده بود و برای خداوند                                    

او نگهبان هايی در   ١٩.  قربانی سوختنی تقديم کنند و مطابق فرمان داوود اين کار را با شادمانی و سرودن انجام دهند                  
 . ازه های معبد بزرگ گماشت تا هرکس که پاک نباشد، وارد نشوددرو
سپس او با فرماندهان ارتش و بزرگان، فرمانداران قوم و تمام قوم سرزمين، پادشاه را از معبد بزرگ از                                 ٢٠

 همگی سرشار از خوشی بودند و شهر       ٢١.  دروازٔه بااليی به کاخ سلطنتی آوردند و او را بر تخت پادشاهی نشاندند                
 . بعد از کشته شدن عتليا آرام شد

٢٤  



 دوم تواريخ
 

  يوآش، پادشاه يهودا
 ) ١٦-١:١٢دوم پادشاهان (

نام مادرش ظبيه و از اهالی          .  يوآش هفت ساله بود که پادشاه شد و مّدت چهل سال در اورشليم سلطنت کرد                         ١
٣.  د انجام داد    يوآش در سراسر دوران عمر يهوياداع کاهن، آنچه را در نظر خداوند درست بو                            ٢.  بئرشبع بود  

 . يهوياداع برای او دو زن گرفت که از آنها دارای چند پسر و دختر شد
او کاهنان و الويان را فرا خواند و به ايشان     ٥.  پس از مّدتی يوآش تصميم گرفت که معبد بزرگ را بازسازی کند           ٤
تا خانٔه خدای خود را هر سال         هرچه زودتر به شهرهای يهودا برويد و از همٔه مردم اسرائيل پول جمع کنيد              «:  گفت

: پس پادشاه يهوياداع رهبر کاهنان را فرا خواند و به او گفت               ٦.  اّما الويان در اين کار شتاب نکردند        »  .تعمير کنيد 
چرا الويان را برای گردآوری مالياتی که موسی، خادم خداوند برای قوم اسرائيل و برای خيمٔه مقّدس معّين کرده،            «

 » يم روانه نساخته ای؟به يهودا و اورشل
زيرا پيروان عتليا، آن زن پليد به معبد بزرگ آسيب رسانده بودند و حّتی وسايلی را که به خداوند هديه داده                               (٧

 .) شده بود، برای استفادٔه بت بعل برده  بودند
سرتاسر يهودا و     آنگاه در ٩.  پس پادشاه فرمان داد تا صندوقی بسازند و در بيرون دروازٔه معبد بزرگ بگذارند                 ٨

همٔه ١٠.  اورشليم اعالم شد تا مالياتی را که موسی، خادم خدا، برای قوم اسرائيل در بيابان تعيين کرده بود، بياورند                      
هنگامی که الويان  ١١.  رهبران و مردم با شادمانی مالياتهای خود را آوردند و در صندوق ريختند تا صندوق پر شد                     

وق است آن را نزد مشاور پادشاه و مأموران کاهن اعظم می آوردند و آن را خالی                 می ديدند که پول فراوانی در صند     
 . اين کار روزهای پی درپی انجام شد و پول فراوانی گرد آوردند. می کردند و به جای خود باز می گرداندند

ان، آهنگران و    پادشاه و يهوياداع پول را به مسئوالن بازسازی معبد بزرگ دادند و ايشان معماران و نّجار                          ١٢
تمام کارگران با جّديت     ١٣.  کارگرانی را که با برنز کار می کردند، استخدام کردند تا معبد بزرگ را بازسازی کنند                   
وقتی که کار ترميم تمام    ١٤.  کار کردند و معبد بزرگ را به حالت اولئه آن بازسازی نمودند و آن را مستحکم ساختند                  

 يهوياداع بردند و از آن پول ظروف طال و نقره، از قبيل قاشق، کاسه و وسايلی که                     شد، بقّئه پول را برای پادشاه و       
جهت قربانی سوختنی به کار می رفتند، برای معبد بزرگ ساختند؛ تا زمانی که يهوياداع زنده بود، هميشه قربانی                        

 . سوختنی در معبد بزرگ تقديم می شد

  تغيير سياستهای يهوياداع
و او را در شهر داوود در گورستان پادشاهان         ١٦،  پيری در سن صد و سی سالگی در گذشت          يهوياداع در کمال  ١٥

 . به خاک سپردند چون او برای اسرائيل و خدا و معبد بزرگ نيکويی کرده بود
اّما هنگامی که يهوياداع در گذشت، رهبران يهودا نزد پادشاه آمدند و او را تحريک کردند و او به سخنان ايشان                   ١٧
پس مردم معبد بزرگ خداوند، خدای اجداد خود را ترک نمودند و به پرستش الهٔه اشره و ُبتها                                    ١٨.  کرد  گوش

اّما باز هم خداوند انبيا را فرستاد تا ايشان         ١٩.  به خاطر اين گناه، خشم خداوند بر يهودا و اورشليم فرود آمد           .  پرداختند
آنگاه روح خدا زکريا پسر يهوياداع را فرا           ٢٠.  ش ندادند را نصيحت کنند و به سوی او بازگردانند، ولی ايشان گو               

چرا از فرامين خداوند سرپيچی     :  خداوند چنين می فرمايد  «:  او بر بلندی، مقابل مردم ايستاد و به ايشان گفت          .  گرفت
٢١  ».می کنيد؟ به اين سبب کامياب نخواهيد شد، چون شما خداوند را ترک کرده ايد او نيز شما را رها ساخته است                         

يوآش پادشاه  ٢٢.  اّما ايشان عليه او توطئه کردند و به دستور پادشاه او را در حياط معبد بزرگ سنگسار کردند                                
هنگامی که زکريا جان می داد،      .  مهربانی های يهوياداع، پدر زکريا را به ياد نياورد، در عوض پسر او را کشت                       

 » !ردباشد تا خداوند اين را ببيند و از تو انتقام بگي«: گفت

  مرگ يوآش
در بهار آن سال ارتش سوريه به جنگ با يوآش برخاست و به يهودا و اورشليم حمله کرد و تمام رهبران                                    ٢٣

با وجودی که ارتش     ٢٤.  ايشان را کشتند و اموال زيادی را به تاراج بردند و برای پادشاهاشان به دمشق فرستادند                      
سيار بزرگی را به دست ايشان داد، زيرا ايشان خداوند، خدای                    سوريه با افراد کمی آمده بودند، خداوند ارتش ب               

يوآش بشّدت زخمی شده بود و            ٢٥.  نياکان خود را ترک کرده بودند، به اين ترتيب يوآش پادشاه مجازات شد                            
هنگامی که ارتش دشمن عقب نشينی کرد، دو نفر از خدمتگذاران وی دسيسه کردند و به خاطر خون پسر يهوياداع                        

پس او مرد و او را در شهر داوود به خاک سپردند؛ ولی او را در آرامگاه                                  .   را در بسترش کشتند        کاهن، او  
زاباد، پسر شمعه عمونی و يهوزاباد،        :  کسانی که عليه او توطئه کردند، عبارت بودند از           ٢٦.  پادشاهان دفن نکردند   

 او و بازسازی معبد بزرگ، همه در            کارهای پسران او و پيشگويی هايی که دربارهٔ         ٢٧.  پسر شمريت موآبی بودند    
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 . کتاب تفسير تواريخ پادشاهان نوشته شده اند و امصيا، جانشين پدرش يوآش شد

٢٥  
  پادشاهی امصيا

 ) ٦-٢:١٤دوم پادشاهان (
نام .  امصيا در سن بيست و پنج سالگی به سلطنت رسيد و مّدت بيست و نه سال در اورشليم پادشاهی کرد                                    ١

٣.  او آنچه را از نظر خداوند درست بود، انجام داد اّما نه از صميم قلب               ٢.  ز اهالی اورشليم بود   مادرش يهوعدان و ا   

اّما او  ٤.  بعد از اينکه حکومت او استوار گشت بدون درنگ خدمتگذارانی که پدرش را کشته بودند، اعدام کرد                             
والدين نبايد  «:  وی کرد که می گويد     فرزندان ايشان را نکشت، بلکه از قوانينی که خداوند به موسی داده بود پير                       

به خاطر جنايت فرزندان خود کشته شوند و همچنين فرزندان نبايد به خاطر جنايت والدين خود کشته شوند، بلکه                             
 » .هرکسی بايد برای جنايتی که مرتکب شده کشته شود

  جنگ عليه َادوميان
 ) ٧:١٤دوم پادشاهان (

 يهودا و بنيامين را سازماندهی کرد و در گردانهای ارتش گماشت و بر                    امصيای پادشاه تمام مردان طايفه های      ٥
طبق طايفه ها، فرماندهانی برای گروههای صد نفری و هزار نفری برگزيد، که شامل مردان بيست سال به باال بود                    

. پر مهارت داشتندايشان مردانی بارز و آماده نبرد بودند و در استفاده از نيزه و س         .  و تعدادشان سيصد هزار نفر بود     
اّما ٧.  عالوه براين او صد هزار مزدور از اسرائيل به بهايی معادل سه هزار و چهارصد کيلوگرم نقره اجير کرد                       ٦

اين مزدوران اسرائيلی را همراه مبر، زيرا خداوند با اين مردان که از                    «:  نبی ای نزد پادشاه رفت و به وی گفت           
کن است که فکر کنی که اين مردان در نبرد تو را نيرومندتر خواهند                     تو مم ٨.  قسمت شمالی کشور هستند، نيست      

اوست که دشمنان تو را بر تو غالب خواهد           .  کرد، اّما اين خداست که قدرت دارد به انسان پيروزی يا شکست دهد               
 » .کرد
 » پس در مورد آن نقره ای که در ازای ايشان پرداخته ام چه کنم؟«امصيا از نبی پرسيد ٩

پس امصيا مزدوران اسرائيلی را روانه خانه های          ١٠»  .خداوند می تواند بيشتر از آن به تو بدهد          «:  سخ داد نبی پا 
اين باعث شد که خشم آنها نسبت به يهودا برانگيخته شود و ايشان بسيار خشمگين به خانه های خود                                .  خود کرد 
 . بازگشتند

و ده  ١٢ و در آنجا ده هزار سرباز َادومی را کشتند،             امصيا با شجاعت ارتش خود را به دّرٔه نمک رهبری کرد            ١١
هزار نفر را هم اسير گرفتند، ايشان اسيران را به باالی پرتگاهی بردند و از آنجا به پايين افکندند و ايشان در روی                        

 . صخره های پايين جان سپردند
او به جنگ بروند، به شهرهای           در اين ضمن مزدوران اسرائيلی که امصيا به ايشان اجازه نداده بود همراه                    ١٣

 . يهودا، از سامره تا بيت حورون، حمله کردند و سه هزار نفر را کشتند و مقدار زيادی اموال، به تاراج بردند
هنگامی که امصيا پس از شکست َادومی ها بازگشت، ُبتهای ايشان را با خود آورد و آنها را برپا کرد و ستايش                        ١٤

نبی از امصيا . خداوند از امصيا خشمگين شد و نبی ای نزد او فرستاد١٥. وزاندنی گذرانيدنمود و برای آنها قربانی س   
 » چرا خدايان بيگانگانی را که حّتی نتوانستند مردم خود را از دست تو رهايی دهند، پرستش کردی؟«: پرسيد
آيا .  ه ايم؟ ساکت باش    آيا ما تو را مشاور سلطنتی کرد             «:  درحالی که نبی سخن می گفت، پادشاه به او گفت               ١٦

 » می خواهی کشته شوی؟
من می دانم که خداوند قصد دارد تو را نابود کند، زيرا تو چنين کرده ای و به پند                     «:  پس نبی ساکت شد، اّما گفت      

 » .من گوش فرا نداد ه ای

  جنگ با اسرائيل
 ) ٢٠-٨:١٤دوم پادشاهان (

او برای يهوآش، پادشاه اسرائيل پسر يهواخاز، نوه          .   کشيدند امصيای پادشاه و مشاوران او عليه اسرائيل نقشه         ١٧
: يهوآش پادشاه اسرائيل برای امصيا، پادشاه يهودا چنين پاسخ فرستاد             ١٨.  ييهو، پيام فرستاد و او را به نبرد خواند            

. دختر خود را به همسری پسر من درآور          :  روزگاری بوته خاری در لبنان برای درخت سرو چنين پيام فرستاد               «
اکنون امصيا تو از شکست َادومی ها مغرور       ١٩.  ولی حيوانی وحشی که از آنجا می گذشت بوتٔه خار را لگد مال کرد             
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شده ای، اّما من به تو توصيه می کنم که در سرزمين خود بمانی، چرا دنبال درد سر می گردی تا موجب مصيبت                               
 » برای تو و مردم تو شود؟

. ن ارادٔه خدا بود تا او شکست بخورد، چون او ُبتهای َادومی ها را پرستش کرده بود                اي.  اّما امصيا گوش فرا نداد    ٢٠
ايشان در بيت شمس، در سرزمين يهودا با هم            .  پس يهوآش، پادشاه اسرائيل به جنگ امصيا، پادشاه يهودا رفت             ٢١

 پادشاه اسرائيل امصيا    يوآش،٢٣.  ارتش يهودا شکست خورد و سربازان به خانه های خود گريختند           ٢٢.  روبه رو شدند 
آنجا او ديوار شهر اورشليم را از دروازٔه افرايم تا دروازٔه زاويه، به طول               .  را دستگير کرد و او را به اورشليم برد         

او تمام طال و نقره و لوازم معبد بزرگ را که عوبيد َادوم از آنها نگه داری می کرد                  ٢٤.  صد و هشتاد متر ويران کرد     
 . زانٔه کاخ پادشاه را همراه با عّده ای گروگان با خود به سامره بردو همچنين موجودی خ

امصيا، پسر يهوآش پادشاه يهودا، بعد از وفات يهوآش، پسر يهوآخاز پادشاه اسرائيل، پانزده سال ديگر زندگی                   ٢٥
. اسرائيل نوشته شده اند    بقّئه وقايع دوران سلطنت امصيا، از آغاز تا پايان، در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا و               ٢٦.  کرد
زمانی که امصيا از پيروی خداوند دست کشيد، مردم مخالف او شدند و سرانجام بضد او توطئه چيدند و او به                               ٢٧

جسد او را با اسبی به اورشليم        ٢٨.  شهر الکيش گريخت، اّما آنها به دنبال او به الکيش رفتند و او را در آنجا کشتند                     
 . رامگاه سلطنتی به خاک سپردندآوردند و در شهر داوود در آ

٢٦  
  عزيا، پادشاه يهودا

 ) ٧-١:١٥؛ ٢٢-٢١:١٤دوم پادشاهان (
پس از اينکه امصيا در      ٢.  همٔه مردم يهودا، عزيا را که شانزده سال داشت به جانشينی پدرش، امصيا برگزيدند                 ١

 . دآرامگاه سلطنتی دفن شد، عزيا شهر ايلوت را تسخير کرد و آن را بازسازی کر
نام مادرش َيکليا و    .  عزيا شانزده ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت پنجاه و دو سال در اورشليم پادشاهی کرد                  ٣

تا زمانی که    ٥  او نيز مانند پدرش امصيا آنچه را که در نظر خداوند نيک بود بجا آورد                        ٤.  از اهالی اورشليم بود     
 . ادارانه خدمت کرد و خدا او را کامياب کردزکريا مشاور روحانی او زنده بود، عزيا خدا را وف

او به جنگ فلسطينی ها رفت و ديوارهای جت، يبنه و اشدود را ويران کرد، و شهرهای مستحکمی را در                                    ٦
خدا در جنگ با فلسطينيان، با عربهای جوربعل و همچنين           ٧.  سرزمين اشدود و در مناطق ديگر در فلسطين ساخت         

عمونی ها به عزيا خراج می پرداختند و شهرت او تا مرزهای مصر گسترش                    ٨.  ردبا معونيان نيز به او کمک ک           
 . يافت، زيرا وی بسيار نيرومند شده بود

عزيا همچنين اورشليم را به وسيلٔه ساختن دژهايی در دروازٔه زاويه، دروازٔه دّره و جايی که ديوار پيچ                                        ٩
حکم و آب انبارها ساخت، زيرا او گّله های بزرگی در             او همچنين در بيابان دژهای مست       ١٠.  می خورد مستحکم کرد  

دشت و کوهپايه های غربی داشت و چون کشاورزی را دوست داشت، مردم را تشويق کرد تا در کوهپايه ها                                       
 . تاکستان بسازند و زمينهای حاصلخيز را کشت کنند

شی بودند، زير نظر حننيا که يکی       آمار آنها توسط يعيئيل و معسيا که من       .  او ارتشی بزرگ و آماده جنگ داشت      ١١
تحت ١٣.  ارتش توسط دو هزار و ششصد نفر از افسران اداره می شد                 ١٢.  از مأموران پادشاه بود نگه داری می شد        

١٤.  فرمان ايشان سيصد و هفت هزار و پانصد نفر سرباز ورزيده بود که عليه دشمنان پادشاه قادر به جنگ بودند                         

منجنيق هايی را که در    ١٥.  يزه، کالهخود، زره، کمان و سنگ برای فالخن فراهم کرد         عزيا برای همٔه ارتش، سپر، ن     
اورشليم توسط صنعتگران اختراع شده بود، در ُبرجها و گوشه های ديوار قرار داد و توسط آنها می توانست                                      

دا او را ياری داده شهرت او تا دوردست ها رسيد، او بسيار نيرومند شد زيرا خ .  سنگهای بزرگ و تيرها پرتاب کنند     
 . بود

  مجازات عزيا به خاطر غرورش
زيرا با خداوند، خدای خود به راستی عمل           .  اّما هنگامی که او نيرومند شد، مغرور گشت و روبه زوال رفت               ١٦

عزريای کاهن با هشتاد نفر از کاهنان شجاع به         ١٧.  نکرد و وارد معبد بزرگ شد تا بر روی قربانگاه ُبخور بسوزاند           
تو هيچ حّقی نداری که ُبخور برای خداوند               «:  ايشان به عزيا گفتند      .  تا با او مقاومت کنند        ١٨ال پادشاه رفتند       دنب

اين مکان مقّدس   .  اين فقط وظيفٔه کاهنانی است که از خاندان هارون هستند و برای اين کار تقديس شده اند                 .  بسوزانی
 » . او تو را برکت نخواهد دادتو به خداوند توهين کرده ای و از اين پس. را ترک کن

او از کاهنان     .  عزيا در کنار قربانگاه ُبخور ايستاده بود و آتشدانی برای سوزاندن ُبخور در دست داشت                               ١٩
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عزريا و کاهنان ديگر با وحشت به پيشانی پادشاه         ٢٠.  خشمگين شد و بالفاصله بيماری جزام در پيشانی او ظاهر شد           
او با شتاب از آنجا خارج شد، زيرا خداوند او            .  ر کردند تا معبد بزرگ را ترک کند         خيره شدند و آنگاه او را مجبو       

 . را تنبيه کرده بود
عزيای پادشاه تا پايان عمر خود جزامی بود و به خاطر آن بيماری ناپاک بود و نمی توانست ديگر وارد معبد                            ٢١

 . م حکومت کشور را به دست گرفتاو در خانٔه خود جداگانه زندگی می کرد، و پسرش، يوتا. بزرگ شود
عزيا درگذشت و در    ٢٣.  اشعيای نبی، پسر آموص بقّئه رويدادهای دوران سلطنت عزيای پادشاه را نوشته است             ٢٢

پسرش يوتام جانشين   .  آرامگاه پادشاهان به خاک سپرده شد ولی به خاطر بيماری جزام او در گور سلطنتی دفن نشد                  
 . او شد

٢٧  
 هودا يوتام، پادشاه ي

 ) ٣٨-٣٢:١٥دوم پادشاهان (
مادرش .  يوتام در سن بيست و پنج سالگی به پادشاهی رسيد و مّدت شانزده سال در اورشليم حکومت کرد                                ١

اّما مانند پدرش   .  او مانند پدرش عزيا آنچه که خداوند را خشنود می کرد، انجام می داد              ٢.  َيُروَشه، دختر صادوق بود   
 . با اين وجود مردم به گناه ورزيدن ادامه دادند. بزرگ مرتکب گناه نشد با سوزاندن ُبخور در معبد

٤.  يوتام دروازٔه شمالی معبد بزرگ را بازسازی کرد و ديوارهای اورشليم را در محلٔه عوفل تعمير اساسی کرد                  ٣

 جنگيد و او را      او با پادشاه عمونی ها   ٥.  او شهرهايی در کوههای يهودا ساخت و در جنگلها قلعه ها و ُبرجها ساخت               
شکست داد و ايشان را مجبور کرد که برای سه سال سه هزار و چهارصد کيلوگرم نقره، هزار ُتن گندم و هزار ُتن                        

بقّئه رويدادها،  ٧.  يوتام نيرومند شد، زيرا وفادارنه از خداوند، خدای خود پيروی می کرد                ٦.  جو به او خراج بدهند      
يوتام بيست و پنج     ٨.  اب تاريخ پادشاهان اسرائيل و يهودا نوشته شده است            جنگها و سياستهای سلطنت يوتام در کت         

هنگامی که درگذشت او را در شهر         ٩.  ساله بود که به سلطنت رسيد و مّدت شانزده سال در اورشليم سلطنت کرد                     
 . داوود به خاک سپردند و پسرش، آحاز جانشين او شد

٢٨  
  آحاز، پادشاه يهودا

 ) ٤-١:١٦دوم پادشاهان (
او مانند جّد خود، داوود، آنچه را       .  آحاز در سن بيست سالگی پادشاه شد و شانزده سال در اورشليم حکومت کرد              ١

و ٣  بلکه در راه پادشاهان اسرائيل گام برداشت، او حّتی بت فلزی بعل را ساخت              ٢.  مورد پسند خداوند بود انجام نداد     
 را به عنوان قربانی سوختنی برای ُبتها قربانی کرد و از رسوم                در دّره ابن هنوم ُبخور سوزاند و حّتی پسران خود          

نفرت انگيز قومهايی تقليد می کرد که خداوند از برابر قوم اسرائيل در هنگامی که ايشان پيشروی می کردند، بيرون                     
 .  می سوزانداو در پرستشگاههای روی تّپه ها و زير هر درختی که سايه داشت، قربانی می کرد و ُبخور٤. رانده بود

  شکست يهودا توسط سوريه و اسرائيل
 ) ٥:١٦دوم پادشاهان (

پس خداوند، خدای او، وی را به دست پادشاه سوريه انداخت تا وی را شکست بدهد و گروه بزرگی از مردم او                         ٥
ٔه زيادی  او همچنين به دست پادشاه اسرائيل سپرده شد تا او هم شکست بخورد و عدّ                    .  را به اسارت به دمشق ببرد       

فقح پسر َرَمليا پادشاه اسرائيل صد و بيست هزار مردان رزمنده ر ا در يک روز در يهودا در ميدان                         ٦.  کشته شوند 
سپس يکی از رزمندگان اسرائيلی به نام        ٧.  جنگ کشت، زيرا ايشان خداوند، خدای نياکان خود را ترک کرده بودند             

، عزريقام، سرپرست دربار و القانه را که شخص دوم مملکت بود،            زکری از اهالی افرايم، معسيا، پسر آحاز پادشاه       
ارتش اسرائيل، دويست هزار نفر زن و بّچه را، با اينکه از اقوام نزديک خود بودند، به اسارت گرفت و با                       ٨.  کشت

 . غنايم فراوان به سامره برد

  عوديد نبی
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به ديدار ارتش اسرائيل و اسيران يهودا رفت و              مردی به نام عوديد، که نبی خداوند بود، در سامره می زيست              ٩
خداوند، خدای نياکان شما، از يهودا خشمگين بود و اجازه داد            «:  هنگامی که وارد شهر می شدند به ايشان چنين گفت        

اکنون هم  ١٠.  تا ايشان را شکست دهيد، اّما شما ايشان را در خشم کشتيد و او از کشتار وحشيانٔه شما آگاه است                                 
آيا شما نيز عليه خداوند، خدای خود گناه                  .  يد مردان و زنان اورشليم و يهودا را به بردگی بگيريد                         می خواه

ايشان را رها کنيد، زيرا خداوند در خشم           .  گوش کنيد، اين اسيران، برادران و خواهران شما هستند           ١١نمی ورزيد؟  
 » .خود، شما را مجازات خواهد کرد

زريا پسر يهوحانان، برکيا پسر مشليموت، يحزقيا پسر شلوم و عماسا پسر                  چهار نفر از رهبران اسرائيل، ع        ١٢
اين اسيران را به اينجا نياوريد، ما اکنون عليه خداوند           «:  ايشان گفتند ١٣.  حدالی نيز با اين کار ارتش مخالفت کردند        

خواهيد با اين کار جرم ما را        گناه کرده ايم و او را آن قدر خشمگين نموده ايم، که ما را مجازات کند؛ اکنون شما می                    
و چهار نفر مرد برگزيده شدند ١٥پس ارتش، اسيران و غنايم را به دست مردم و رهبران سپردند      ١٤»  .سنگين تر کنيد 

ايشان به اسيران پوشاک و کفش داده و خوراک و آب کافی دادند و                      .  تا برای اسيران از غنايم پوشاک تهّيه کنند           
کسانی را که بسيار ناتوان بودند، سوار بر االغ کردند و همٔه اسيران را به                .  ان نهادند روغن زيتون بر زخمهای ايش    

 . آنگاه اسرائيلی ها به سامره بازگشتند. اريحا معروف به شهر نخلها، در سرزمين يهودا بازگرداندند

  تقاضای کمک آحاز از آشوری ها
 ) ٩-٧:١٦دوم پادشاهان (

زيرا َادوميان دوباره به سرزمين       ١٧،  تغلت فالسر امپراتور آشور کمک خواست         در آن هنگام آحاز پادشاه از        ١٦
فلسطينی ها هم به شهرهای کوهپايه های جنوبی و غرب يهودا         ١٨.  يهودا حمله کرده و عّده ای را به اسارت برده بودند         

تاهای اطراف آنها   ايشان شهرهای بيت شمس، ايلون، جديروت، سوکو، تمنه و جمزو را با روس                .  حمله کرده بودند  
خداوند مشکالتی بر يهودا آورد، زيرا آحاز پادشاه به حقوق            ١٩.  را به تصّرف درآورده و در آنجا مستقر شده بودند           

 مردم خود تجاوز کرده و در برابر خداوند سرکشی نموده و بود 
با وجودی  ٢١.  ب کرد پس تغلت فلناسر، امپراتور آشور عليه آحاز برخاست و به جای تقويت او، وی را سرکو                   ٢٠

که آحاز خزانٔه معبد بزرگ، خزانٔه کاخهای پادشاه و رهبران را تاراج کرد و به عنوان خراج به امپراتور آشور                            
 . داد، اّما فايده ای نداشت

  گناه آحاز
او برای خدايان دمشق که از آنها            ٢٣  در اين دوران دشوار آحاز پادشاه نسبت به خداوند بيشتر خيانت کرد                      ٢٢
چون خدايان پادشاه سوريه به او کمک کردند، من نيز برای آنها قربانی               «:  کست خورده بود، قربانی کرد و گفت       ش

آحاز ظروف و وسايل     ٢٤.  اّما اين کار باعث نابودی او و قوم اسرائيل شد              »  .می کنم تا شايد مرا نيز ياری رسانند         
ای معبد بزرگ را بست و برای خود در هر گوشٔه                او دروازه ه .  معبد بزرگ را جمع کرد و همه را تکه تکه کرد             

او در تمام شهرها و روستاهای يهودا پرستشگاههايی بر تّپه های بلندی برای                       ٢٥.  شهر اورشليم قربانگاه ساخت      
به اين طريق او خشم خداوند، خدای نياکان        .  پرستش ُبتها ساخت جايی که در آن برای خدايان بيگانه ُبخور بسوزانند           

 . افروختخود را بر
٢٧.  شرح همٔه کارها و روشهای او از نخست تا پايان در کتاب تاريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل نوشته شده اند                       ٢٦

آحاز به نياکان خود پيوست و او را در شهر اورشليم به خاک سپردند، اّما او را در آرامگاه پادشاهان اسرائيل دفن                          
 . نکردند و پسرش، حزقيا جانشين او شد

٢٩  
  حزقيا، پادشاه يهودا

 ) ٣-١:١٨دوم پادشاهان (
مادرش دختر  .  حزقيا در بيست و پنج سالگی به سلطنت رسيد و مّدت بيست و نه سال در اورشليم پادشاهی کرد                     ١

 . او مانند جّد خود داوود آنچه را که در نظر خداوند نيک بود، انجام داد٢. زکريا بود و ابيه نام داشت

  پاکسازی معبد بزرگ
او کاهنان و الويان را در       ٤.  او در ماه اول سال اول سلطنت خود دروازه های معبد بزرگ را باز و ترميم کرد                    ٣
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ای الويان، به من گوش فرا دهيد، خود و معبد بزرگ را تقديس کنيد                «:  و به ايشان گفت   ٥  ميدان شرقی گردهم آورد   
ن ما وفادار نبودند و در نظر خداوند، خدای ما کارهای            زيرا نياکا ٦.  و چيزهای ناپاک را از معبد بزرگ خارج کنيد         

ايشان ٧.  ايشان او را ترک کرده اند و از مسکن خداوند روی برگردانده و به او پشت کرده بودند                  .  پليدی انجام داده اند  
قديم در معبد خدای اسرائيل ديگر ُبخور و قربانی سوختنی ت           .  درهای معبد را بستند و چراغهايش را خاموش کردند          

شما به خوبی می دانيد، چون خدا از يهودا و اورشليم خشمگين بوده است و آنچه او بر سر ايشان آورده                            ٨.  نکردند
 . پدران ما در نبرد کشته شدند و همسران و فرزندان ما را به اسارت برده اند٩. موجب حيرت و ترس همه شده است

ای پسران  ١١.  سرائيل پيمان ببندم تا او از ما خشمگين نباشد           اکنون من تصميم گرفته ام که با خداوند، خدای ا           «١٠
من، اکنون کوتاهی نکنيد، زيرا خداوند شما را برگزيده تا در حضورش خدمت کنيد و خادمان او باشيد و برای او                          

 » .ُبخور بسوزانند
 : پس الويان آماده خدمت شدند١٤-١٢
 زريا؛ محت پسر عمسای و يوئيل پسر ع: از خانوادٔه قهاتيان
  قيس پسر عبدی و عزريا پسر يهللئيل؛: از خانوادٔه مراری

  يوآخ پسر زمه و عيدن پسر يوآخ؛: از خانوادٔه جرشونيان
  شمری و يعيئيل؛: از خانوادٔه اليصافان
  زکريا و متنيا؛: از خانوادٔه آساف
  يحيئيل و شمعی؛: از خانوادٔه هيمان
 . شمعيا و ُعزيئيل: از خانوادٔه يدوتون
ايشان برادران خود را گرد آوردند و خود را پاک کردند و مطابق فرمان پادشاه و کالم خداوند، داخل معبد                               ١٥

کاهنان به قسمت داخلی معبد بزرگ رفتند تا آن را پاکسازی کنند و آنچه را                  ١٦.  بزرگ شدند تا آن را پاکسازی کنند       
 . د و الويان آنها را به وادی قدرون بردندناپاک يافتند از معبد بزرگ، به حياط معبد بزرگ آوردن

. در روز هشتم به اتاق ورودی معبد بزرگ رسيدند              .  ايشان در اولين روز ماه اول آغاز به پاکسازی کردند               ١٧
 . آنگاه ايشان هشت روز ديگر کار کردند، تا در روز شانزدهم، معبد بزرگ برای نيايش آماده شد

  تقديم دوبارٔه معبد بزرگ
ما تمام معبد بزرگ، قربانگاه قربانی های سوختنی و همٔه          «:  ويان نزد حزقيای پادشاه رفتند و به او گفتند          بعد ال ١٨

همچنين تمام لوازمی را که آحاز پادشاه در سالهايی که            ١٩.  لوازم آن، ميز نان مقّدس و لوازم آن را پاکسازی کرديم            
ماده و پاکسازی شده اند و در برابر قربانگاه خداوند قرار                    به خدا وفادار نبود برداشته بود، بازگردانديم، آنها آ                 

 » .دارند
در آنجا  ٢١.  حزقيای پادشاه، روز بعد صبح زود همٔه رهبران شهر را گرد آورد و با هم به معبد بزرگ رفتند                         ٢٠

 و مّلت    هفت گاو، هفت قوچ، هفت بّره و هفت ُبز نر را به عنوان کفارٔه گناه برای خاندان سلطنتی، معبد بزرگ                              
پس ٢٢.  آوردند و پادشاه به کاهنان که بازماندگان هارون بودند، امر کرد که آنها را بر قربانگاه خداوند قربانی کنند                      

بعد قوچها را کشتند و خون آنها را هم بر قربانگاه                   .  کاهنان گاوها را کشتند و خون آنها را بر قربانگاه پاشيدند                  
و در پايان، هفت ُبز نر را برای کّفارٔه           ٢٣.   خون آنها را هم بر قربانگاه پاشيدند         پاشيدند، همچنين بّره ها را کشتند و       

بعد کاهنان آنها را کشتند و خون آنها         ٢٤.  گناه به حضور پادشاه و جمعّيت آوردند و دستهای خود را بر آنها گذاشتند                
ادشاه امر کرده بود که قربانی گناه و قربانی          را به عنوان کّفارٔه گناِه تمام مردم اسرائيل بر قربانگاه پاشيدند، زيرا پ               

 . سوختنی برای تمام اسرائيل تقديم شود
پادشاه از فرمانهايی که خداوند توسط جاد و ناتان نبی به داوود پادشاه داده بود، پيروی کرد و الويان را با                                  ٢٥

آنهايی که داوود پادشاه استفاده       پس الويان با وسايل موسيقی، مانند     ٢٦.  چنگ و بربط و سنج در معبد بزرگ گماشت         
حزقيا دستور داد تا قربانی سوختنی اهدا شود و همزمان              ٢٧.  کرده بود و کاهنان نيز با شيپورها آنجا ايستاده بودند             

تمام ٢٨.  مردم سرودهای نيايشی برای خداوند می خواندند و نوازندگان آغاز به نواختن شيپورها و همٔه سازها کردند                 
بعد از  ٢٩.  بودند به نيايش و سرودن پرداختند، موسيقی تا پايان مراسم قربانی سوختنی ادامه داشت                      کسانی که آنجا 

حزقيای پادشاه و رهبران     ٣٠.  خاتمٔه مراسم قربانی حزقيای پادشاه و همٔه مردم زانو زدند و خدا را پرستش کردند                    
سپس همه با شادی فراوان     .  شته بودند، بخوانند  قوم به الويان گفتند تا سرودهای نيايشی را که داوود و آساف نبی نو               

 . زانو زدند و خدا را پرستش کردند
شما که اکنون برای خداوند پاک شده ايد نزديک بياييد و قربانی و هدايای شکرگزاری را           «:  حزقيا به مردم گفت   ٣١

د، هدايای سوختنی    جماعت قربانی و هدايای شکرگزاری آوردند و هرکس که مايل بو                 »  .به معبد بزرگ بياوريد     
همچنين ٣٣.  ايشان هفتاد گاو نر، صد گوسفند و دويست بّره به عنوان هدايای سوختنی برای خداوند آوردند                   ٣٢.  آورد
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چون تعداد کاهنان برای     ٣٤.  ايشان ششصد گاو و سه هزار گوسفند به عنوان قربانی برای مردم آوردند که بخورند                   
در اين زمان کاهنان بيشتری خود را پاک            .  کمک کردند تا کار پايان يابد        قربانی کردن کم بود، الويان به ايشان            

عالوه بر قربانی هايی که کامًال سوزانيده می شد،        ٣٥.)  الويان در مورد پاک بودن وفادارتر از کاهنان بودند          .  (کردند
وی قربانی سوختنی   کاهنان مسئول سوزاندن چربی قربانی سالمتی بودند که مردم آن را می خوردند و شرابی که ر                 

 . می ريختند
حزقيای پادشاه و تمام مردم شاد بودند، زيرا خدا به ٣٦. به اين ترتيب، نيايش خداوند در معبد بار ديگر آغاز گرديد 

 . ايشان کمک کرد تا اين کارها را به سرعت انجام دهند

٣٠  
  آمادگی برای جشن عيد فصح

، يعنی ماه اول سال جشن بگيرند، زيرا تعداد کاهنانی که پاک شده               مردم نتوانستند عيد فصح را در زمان خود        ٣-١
بودند کافی نبود و عّدٔه زيادی نيز در اورشليم گرد نيامده بودند، پس حزقيای پادشاه، افسران او و مردم اورشليم                              

 همچنين برای    او.  موافقت کردند که در ماه دوم جشن بگيرند و پادشاه، برای مردم اسرائيل و يهودا پيام فرستاد                           
پادشاه ٤.  طايفه های افرايم و منسی دعوتنامه فرستاد تا به معبد بزرگ در اورشليم بيايند و عيد فصح را جشن بگيرند                  

پس ايشان همٔه بنی اسرائيل را از دان در شمال تا بئرشبع در جنوب دعوت                  ٥.  و مردم از برنامٔه خود خشنود بودند        
قاصدان ٦.  جمعّيتی بزرگتر از هميشه، طبق قوانين، عيد فصح را جشن بگيرند       کردند که در اورشليم جمع شوند و با       

 : به دستور پادشاه و افسران او به سراسر اسرائيل و يهودا رفتند و مردم را چنين پيام دادند
ای مردم اسرائيل، شما که از دست پادشاهان آشور رسته ايد، اکنون به سوی خداوند، خدای ابراهيم، اسحاق و                        «
مانند نياکان خود و اسرائيلی ها نباشيد که به خداوند، خدای خود           ٧.  عقوب بازگرديد او به سوی شما باز خواهد گشت        ي

مانند ايشان سر سخت نباشيد، بلکه        ٨.  همان طور که می بينيد او بشّدت ايشان را مجازات کرده است             .  وفادار نبودند 
خداوند خدای شما، آنجا را تا ابد مقّدس نموده بياييد و او را                      خداوند را پيروی کنيد، به معبد اورشليم، جايی که                 

اگر به سوی خداوند بازگرديد، آنگاه آنهايی که اقوام شما را به                     ٩پرستش نماييد تا ديگر از شما خشمگين نباشد                
خداوند، خدای  اسارت برده اند، بر ايشان ترّحم خواهند کرد و آنها را آزاد خواهند کرد تا به خانٔه خود باز گردند،                            

 » .اگر به سوی او بازگرديد او شما را خواهد پذيرفت. شما مهربان و بخشنده است
قاصدان به همٔه شهرهای سرزمين افرايم و منسی و در شمال تا طايفٔه زبولون رفتند، اّما مردم به ايشان                                      ١٠

منسی و زبولون فروتن شدند و به              ،با وجود اين عّده ای از طايفه های اشير           ١١.  خنديدند و آنها را مسخره کردند         
خداوند در يهودا مردم را مّتحد کرد تا دستور پادشاه و افسران را که ارادٔه خداوند بود، پيروی                           ١٢.  اورشليم آمدند 

 . کنند

  برگزاری عيد فصح
ن تمام  ايشا١٤.  گروه بزرگی از مردم در ماه دوم در اورشليم جمع شدند تا جشن عيد نان فطير را برگزار کنند                       ١٣

در روز ١٥. قربانگاههايی را که در اورشليم برای قربانی و هدايای سوختنی استفاده می شد، به وادی قدرون انداختند           
کاهنان و الويان شرمسار  شده و خود را تقديس نمودند و قربانی              .  چهاردهم ماه دوم بّرٔه عيد فصح را قربانی کردند         

الويان خون   .  وانين موسی، مرد خدا، به وظايف خود گمارده شدند                مطابق ق  ١٦.  سوختنی به معبد بزرگ آوردند        
کسان زيادی در آنجا به خاطر اينکه پاک           ١٧.  قربانی را به کاهنان می دادند و آنها خون را بر قربانگاه می پاشيدند                  

١٨.  بانی می کردند نبودند نمی توانستند بّره قربانی کنند، پس الويان برای تمام کسانی که پاک نبودند بّره فصح را قر                    

عّدٔه زيادی از افراد طايفه های افرايم، منسی، زبولون و يساکار خود را پاک نکرده بودند، ولی برخالف شريعت از                    
ای خداوند، خدای نياکان ما در نيکويی خود کسانی          «١٩:  اّما حزقيا برای ايشان دعا کرد و گفت        .  قربانی می خوردند 

خداوند ٢٠»  .يش می کنند ببخش، حّتی گرچه آنها طبق مقّررات مذهبی پاک نيستند                 را که با تمام قلبشان تو را ستا            
مّدت هفت روز مردمی که در اورشليم جمع شده بودند، عيد نان فطير را ٢١. حزقيا را شنيد و ايشان را آسيب نرساند  

٢٢.  وند را ستايش کردند     الويان و کاهنان با تمام توان همراه با آالت موسيقی خدا                 .  با شادی فراوان جشن گرفتند      

 . حزقيا از الويان به خاطر مهارت ايشان در برگزاری مراسم نيايشی خداوند سپاسگزاری کرد

  جشنی دوباره
همه تصميم  ٢٣،  پس از هفت روز که قربانی های سالمتی تقديم کردند و خداوند، خدای نياکانشان را ستايش کردند                 

٢٤.   جشن ادامه دهند، پس هفت روز ديگر هم با شادمانی جشن گرفتند            گرفتند که مّدت هفت روز ديگر به برگزاری       
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حزقيا، پادشاه يهودا به حاضرين هزار گاو و هفت هزار گوسفند برای قربانی داد و مأموران مملکتی هم به مردم                           
 مردم يهودا، تمام٢٥. هزار گاو و ده هزار گوسفند دادند و در آن روزها تعداد زيادی از کاهنان خود را تقديس کردند               

کاهنان، الويان، همٔه کسانی که از ناحئه شمالی آمده بودند، به اضافٔه بيگانگانی که در اسرائيل و يهودا زندگی                                 
 . می کردند همه شادی می کردند

شهر اورشليم از شادمانی عظيمی پر بود، زيرا چنين رويدادی از زمان سليمان پادشاه، پسر داوود رخ نداده                          ٢٦
خدا صدای ايشان را شنيد و نيايش ايشان به مکان              .  گاه کاهنان و الويان ايستادند و مردم را برکت دادند              آن٢٧.  بود

 . مقّدس او در آسمانها رسيد

٣١  
  احيای زندگی مذهبی توسط حزقيال

 پس از پايان مراسم، تمام مردم اسرائيل که در آنجا حضور داشتند به تمام شهرهای يهودا رفتند و ُبتها را                                      ١
الهٔه اشره را نابود کردند و همٔه پرستشگاههای باالی تّپه ها و قربانگاههايی را که در يهودا، بنيامين،                              .  شکستند

 . بعد همگی به شهر و خانه های خود بازگشتند. افرايم و منسی بودند، ويران کردند

  تعيين وظايف الويان
وظايف شامل تقديم   .  و وظايف هرکس را مشخص کرد       حزقيای پادشاه، وظايف کاهنان و الويان را سازمان داد         ٢

پادشاه از گّله و     ٣.  هدايای سوختنی و سالمتی و خدمت در دروازه های اردوی خداوند و شکرگزاری و ستايش بود                   
رمٔه خود، برای قربانی سوختنی در صبح و عصر و روزهای سبت و جشن ماه نو و تمام مراسم ديگر که طبق                                

 . اناتی هديه کردقانون خداوند بود، حيو
پادشاه به مردم اورشليم فرمان داد تا سهم کاهنان و الويان را پرداخت کنند تا ايشان بتوانند خود را وقف اجرای                       ٤

بالفاصله بعد از صدور اين فرمان، مردم اسرائيل سخاوتمندانه، هدايايی از نوبر غّالت،                          ٥.  قوانين خداوند کنند    
مردم ٦.  صوالت کشاورزی و همچنين ده در صد آنچه را که داشتند، آوردند           شراب، روغن زيتون، عسل و ديگر مح      

اسرائيل و يهودا که در شهرها زندگی می کردند، همچنين ده درصد از رمه و گوسفندان و مقدار فراوانی هدايای                            
ر ماه هدايا به    از ماه سوم مردم شروع به هديه آوردن کردند و تا چها             ٧.  ديگر را به خداوند، خدای خود تقديم کردند        

هنگامی که حزقيا و افسران او ديدند که مردم چقدر هديه آورده اند، خداوند را ستايش                       ٨.  روی هم انباشته می شدند     
عزريا، کاهن اعظم که    ١٠.  حزقيا از کاهنان و الويان در مورد هدايا پرسيد         ٩.  کردند و از مردم سپاسگزاری نمودند      

ز زمانی که مردم آغاز به آوردن هدايا ها به معبد بزرگ کرده اند، ما به اندازٔه                  ا«:  از خانوادٔه صادوق بود پاسخ داد      
کافی برای خوردن داشته ايم و مقدار زيادی نيز ذخيره کرده ايم، زيرا خداوند مردم را برکت داده است و به همين                           

 » .دليل است که مقدار فراوانی باقيمانده است
و همٔه  ١٢  تا در معبد بزرگ انبارهايی تهّيه کنند و ايشان آنها را آماده کردند                     آنگاه حزقيا به ايشان فرمان داد        ١١

هدايا و ده در صدها را وفادارانه در آنجا نگه داری و حفظ کردند و ايشان يکی از الويان به نام کننيای را مسئول                              
شدند تا زيرنظر ايشان خدمت        ده نفر از الويان تعيين     ١٣.  آنها و برادرش، شمعی را به عنوان دستيار وی گماشتند             

يحيئيل، عزريا، نحت، عسائيل، يريموت، يوزاباد، ايليئيل، يسمخيا، محت و          :  کنند که نامهای ايشان عبارت بودند از      
قوری پسر يمنٔه الوی       ١٤.  همٔه اين کارها تحت نظر حزقيای پادشاه و عزريا، کاهن اعظم انجام گرفت                       .  بناياهو

١٥.  رقی معبد بزرگ، مسئول دريافت و تقسيم هدايايی که برای خداوند می آوردند، بود                فرمانده نگهبانان دروازٔه ش    

در شهرهای ديگری که کاهنان زندگی می کردند، ِعيَدن، منيامين، يشوع، شمعيا، اَمريا و شکنيا دستيار او بودند، که                
ين برای تمام پسران سه ساله و         همچن١٦.  با صداقت در توزيع آذوقه ميان الويان طبق وظايف ايشان سهم می دادند                

باالتر که نام آنها در شجره  نامه بود برحسب گروه و وظايفی که در معبد بزرگ انجام می دادند، سهمی تعّلق                                       
نامهای کاهنان بر حسب خاندان و نام الويان بيست ساله و باالتر بر حسب وظايف و گروههای ايشان                     ١٧.  می گرفت

سران و کودکان، پسران و دختران ايشان ثبت نام شده بودند، زيرا ايشان وفادارانه                      کاهنان با هم   ١٨.  ثبت شده بود   
برای بازماندگان هارون، کاهنانی که در کشتزارهای اشتراکی در شهرهای خود                ١٩خود را مقّدس نگاه می داشتند         

 . ان بدهندبودند، کسانی برگزيده شدند تا سهم کاهنان و الويانی را که ثبت نام شده بودند، به ايش
حزقيای پادشاه در سراسر يهودا چنين کرد، او آنچه در برابر خداوند، خدای خود نيکو، راست و وفادارانه                             ٢٠

او در پيروی از خدا هر کاری که برای خدمت معبد بزرگ و مطابق با فرامين و قوانين خدا بود،                     ٢١.  بود، انجام داد  
 . با تمامی دل انجام می داد و کامياب می شد
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٣٢  
  تهديد اورشليم توسط آشوری ها

 ) ٣٨-٨:٣٧؛ ٢٢-١:٣٦؛ اشعيا ٣٧-٣٥ و ١٩-١٤:١٩؛ ٣٧-١٣:١٨دوم پادشاهان (
پس از اين رويدادها که حزقيای پادشاه، خداوند را وفادارانه خدمت کرد، سنحاريب، امپراتور آشور به يهودا                          ١

هنگامی که ٢.   را به تصّرف خود در آورد           او شهرهای مستحکم را محاصره کرد و قصد داشت آنها                .  حمله نمود 
با کمک افسران و رزمندگان خود نقشه کشيدند تا               ٣حزقيا ديد که سنحاريب قصد حمله به اورشليم را هم دارد،                     

گروه بزرگی از مردم    ٤.  جلوی جريان آب چشمه های خارج از شهر را بگيرند و با کمک ايشان همين کار را کردند                 
چرا بايد پادشاهان آشور بيايند و آب            «:  ها و نهرهای سرزمين را مسدود کردند و گفتند              گرد آمدند و تمام چشمه        

حزقيا با پشتکار به بازسازی قسمت های خراب شدٔه ديوار شهر پرداخت و ُبرجهايی بر آنها ساخت                ٥»  .فراوان بيابند 
کرد و اسلحه ها و سپرهای      و خارج آن ديوار، ديوار ديگری هم ساخت و خاکريزهای شهر داوود را نيز مستحکم                     

او فرماندهان ارتش را برای سرپرستی مردم گماشت و همه را در ميدان نزديک دروازٔه شهر                        ٦.  فراوانی ساخت 
از امپراتور آشور و ارتش بزرگ او نترسيد و . نيرومند و شجاع باشيد«٧: گرد آورد و به ايشان دلگرمی  داد و گفت     

او فقط نيروی انسانی دارد، ولی ما        ٨.   ماست، قويتر از کسی است که با اوست         هراسان نباشيد، زيرا کسی که همراه    
مردم از سخنان پادشاه خود دلگرم      »  .خداوند، خدايمان را داريم تا به ما کمک کند و برای ما در نبردهای ما بجنگد                 

 . شدند
کيش بودند، افسرانی را نزد     پس از مّدتی، هنگامی که سنحاريب، امپراتور آشور و نيروهای او هنوز در شهر ال              ٩

بر : من سنحاريب امپراتور آشور می پرسم «١٠:  حزقيا و مردم يهودا که در اورشليم بودند فرستاد که چنين پيام بدهند            
حزقيا شما را به دست گرسنگی و تشنگی سپرده          ١١چه تکيه کرده ايد که حاضريد در اورشليم محاصره شده بمانيد؟             

ی که به شما می گويد که خداوند خدای ما، ما را از دست امپراتور آشور رهايی خواهد داد،                  آيا هنگام .  است تا بميريد  
آيا همين حزقيا نبود که پرستشگاههای باالی تّپه ها و قربانگاههای آنها را برداشت و                 ١٢شما را گمراه نکرده است؟       

ش کنند و در برابر آن قربانی های خود را             به مردم يهودا و اورشليم فرمان داد تا تنها در برابر يک قربانگاه نياي                    
آيا نمی دانيد که من و نياکانم با مردمان سرزمين  های ديگر چه کرده ايم؟ آيا خدايان آن مّلتها قادر بودند                    ١٣تقديم کنند؟   

ردند، کدام يک از خدايان مّلتهايی که نياکان من نابود ک١٤که آن سرزمينها را از دست امپراتور آشور رهايی بخشند؟    
١٥قادر بودند تا مردم خود را از چنگ من برهانند که خدای شما قادر باشد، شما را از دست من رهايی بخشد؟                                    

او را باور نکنيد، زيرا خدای هيچ مّلتی يا             .  اکنون هم نگذاريد که حزقيا شما را بدين سان فريب بدهد و گمراه کند                  
بنابراين خدای شما هم نمی تواند شما را نجات        .  انم رهايی بخشد  کشوری نتوانسته مردم خود را از دست من و يا نياک          

 » بدهد
سنحاريب همچنين نامه های    ١٧.  نمايندگان سنحاريب بيش از اين عليه خداوند، خدا و بندٔه او، حزقيا بد گفتند                        ١٦

نستند مردمان  همان طور که خدايان اقوام ديگر نتوا       «:  توهين آميز بضد خداوند، خدای اسرائيل به اين شرح نوشت            
١٨»  .خود را از دست من نجات بدهند، خدای حزقيا هم قادر نخواهد بود که قوم خود را از چنگ من رهايی بخشد                          

سپس آنها با صدای بلند و به زبان يهودی به مردم اورشليم که بر سر ديوار بودند فرياد کردند تا آنها را بترسانند و                           
ايشان دربارٔه خدای اورشليم مانند خدايان مردمان ديگر           ١٩.  را تصّرف کنند  به وحشت اندازند تا شايد بتوانند شهر           

 . که به دست انسان ساخته شده اند، سخن گفتند
٢١.  آنگاه حزقيای پادشاه و اشعيای نبی پسر آموص در اين باره دعا کردند و به سوی آسمان فرياد برآوردند                          ٢٠

هان و افسران اردوی امپراتور آشور را از پا درآورد و او با                      خداوند فرشته ای فرستاد و تمام رزمندگان فرماند           
هنگامی که به پرستشگاه خدای خود وارد شد، گروهی از پسرانش او را در آنجا              .  سرافکندگی به وطن خود بازگشت    

 . با شمشير زدند و کشتند
نان ديگر رهايی بخشيد و     پس خداوند حزقيا و مردم اورشليم را از دست سنحاريب، امپراتور آشور و همٔه دشم               ٢٢

بسياری به اورشليم آمده برای خداوند هدايا و برای حزقيا، پادشاه يهودا اشيای                ٢٣.  از هر جهت به ايشان آرامی  داد       
 . پس از آن همٔه مّلتها با ديده احترام به او می نگريستند. گرانبها آوردند

  غرور و بيماری حزقيا
 ) ٨-١:٣٩؛ ٣-١:٣٨يا ؛ اشع١٩-١٢ و ٣-١:٢٠دوم پادشاهان (

او نزد خداوند دعا کرد و خداوند در پاسخ به او نشانه ای             .  در آن روزگار حزقيا بيمار شد و تا پای مرگ رسيد           ٢٤
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پس خشم خداوند بر يهودا و .  اّما حزقيا دلی مغرور داشت و طبق برکاتی که خداوند به او داده بود عمل نکرد               ٢٥.  داد
اه حزقيا غرور دل خود را فروتن کرد، او و مردم اورشليم فروتن شدند و خشم                              آنگ٢٦.  اورشليم برافروخته شد   

 . خداوند در دوران زندگی حزقيا بر ايشان فرود نيامد
او برای نگه داری از طال و نقره و سنگهای گرانبها و عطرها،                      .  حزقيا بسيار دولتمند و مورد احترام بود           ٢٧

همچنين انبارهايی برای غّالت، شراب و روغن و طويله برای                   ٢٨.  اختسپرها و بقّئه اشيای گرانبها انبارها س            
او همچنين شهرهايی برای خود ساخت و رمه و گّلٔه بسيار به دست آورد،                ٢٩.  رمه ها و آغل برای گوسفندان ساخت      

 طرف غرب    اين حزقيا بود که شعبٔه بااليی جيحون را سد زد و آن را به              ٣٠.  زيرا خدا به او ثروت فراوانی داده بود        
هنگامی که سفيران بابلی آمدند تا از او در مورد            ٣١حزقيا در همٔه کارهايش کامياب شد         .  شهر داوود، روان ساخت    

رويدادهای شگفت انگيزی که در سرزمين او رخ داده بود سؤال کنند، خداوند حزقيا را به حال خود گذاشت، تا قلب                      
 . او را آزمايش کند

ن سلطنت حزقيا و کارهای نيک او همه در کتاب اشعيای نبی پسر آموص و در کتاب                           بقّئه رويدادهای دورا   ٣٢
حزقيا در گذشت و او را در قسمت بااليی آرامگاه سلطنتی به                   ٣٣.  تاريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل نوشته شده اند          

 . ش منسی جانشين او شدپسر. همٔه مردم يهودا و اورشليم در مراسم خاکسپاری به او احترام گذاشتند. خاک سپردند

٣٣  
  منسی، پادشاه يهودا

 ) ٩-١:٢١دوم پادشاهان (
او آنچه را که در نظر       ٢.  منسی دوازده ساله بود که پادشاه شد و مّدت پنجاه و پنج سال در اورشليم سلطنت کرد                   ١

او ٣.  ه بود، پيروی نمود   خداوند پليد بود انجام داد و از روش اقوامی که خداوند از سر راه مردم اسرائيل بيرون راند                  
پرستشگاههای باالی تّپه را که پدرش حزقيا ويران کرده بود، بازسازی کرد و برای بت بعل قربانگاهها برپا کرد و       

او در معبد بزرگ قربانگاهها ٤. او آفتاب و ماه و ستارگان آسمان را پرستش و خدمت کرد   .  الهه های اشره را ساخت   
او در حياط معبد بزرگ برای       ٥»  .نام من در اورشليم تا ابد خواهد ماند         «:  موده بود ساخت، در جايی که خداوند فر      

او جادوگری و   .  او پسران خود را در دّرٔه هنوم در آتش قربانی کرد              ٦.  آفتاب و ماه و ستارگان قربانگاهها ساخت         
داوند کارهای بسيار    او در نظر خ     .  فالگيری می کرد و با احضار کنندگان ارواح و افسونگران مشورت می نمود                  

او مجسمٔه کنده کاری شده ای را که ساخته بود، در معبد بزرگ قرار داد، جايی              ٧.  پليدی کرد و خشم او را برانگيخت      
من در اين معبد بزرگ و در اورشليم شهری که از ميان تمام                     «:  که خداوند به داوود و پسرش سليمان گفته بود             

و اگر مردم اسرائيل توّجه کنند و که از           ٨.  م، نام خود را تا ابد خواهم  گذاشت         شهرهای طايفه های اسرائيل برگزيده ا   
تمام فرامين، قوانين، احکام و دستوراتی که توسط موسی به ايشان داده ام، پيروی کنند، من ديگر هرگز ايشان را از                    

اورشليم را طوری گمراه کرد      ولی منسی، يهودا و مردم        ٩»  .سرزمينی که به نياکانشان داده ام، بيرون نخواهم کرد         
 . که ايشان بيشتر از اقوامی که خداوند از برابر ايشان بيرون رانده بود، پليدی کردند

  توبٔه منسی
پس خداوند فرماندهان ارتش امپراتور        ١١،  خداوند با منسی و قوم او سخن گفت، اّما ايشان گوش فرا ندادند                       ١٠

 را اسير کردند و قالب در او فرو کردند و او را به زنجير کشيدند و                     آشور را عليه ايشان برانگيخت، ايشان منسی       
خدا نيايش منسی را پذيرفت و ١٣. در مشّقت خود فروتن شد و از خداوند، خدای خود کمک خواست       ١٢.  به بابل بردند  

که منسی بداند که    اين رويداد باعث شد     .  به او پاسخ داد و اجازه داد تا به اورشليم باز گردد و دوباره حکمرانی کند                  
 . خداوند، خداست

سپس او ديوار خارجی شهر داوود را از دّره ای که در غرب جيحون، تا دروازٔه ماهی و ناحيه ای از شهر را                           ١٤
او همچنين فرماندهان ارتشی در شهرهای           .  که تّپٔه عوفل ناميده می شد، بازسازی کرد و به ارتفاع آنها افزود                        

 خدايان بيگانه را همراه با مجسمه ای که خودش در معبد بزرگ گذاشته بود بيرون                         او١٥.  مستحکم يهودا گماشت   
آورد و قربانگاه بت پرستان در روی تّپٔه نزديک معبد بزرگ و در مکانهای ديگر اورشليم، همه را از شهر بيرون                        

ی سالمتی و      او همچنين قربانگاه خداوند را بازسازی کرد و در روی آن قربانی ها                               ١٦.  برد و دور ريخت        
با وجودی  ١٧.  او به همٔه مردم يهودا فرمان داد تا خداوند، خدای اسرائيل را پرستش کنند                 .  شکرگزاری قربانی کرد  

 . که مردم هنوز در پرستشگاههای باالی تّپه ها قربانی می کردند، ولی قربانی آنها فقط برای خداوند بود

  پايان سلطنت منسی
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 ) ١٨-١٧:٢١دوم پادشاهان (
کارهای ديگر منسی همراه با دعای او به خدای خود و پيام انبيايی که به نام خداوند، خدای اسرائيل با او سخن                        ١٨

دعای پادشاه و پاسخ خدا به او، فهرست گناهان او              ١٩.  گفتند، همه در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل نوشته شده اند            
يی که در باالی تّپه ها ساخت و الهه های اشره و ديگر ُبتهايی که قبل از اينکه توبه کند، کارهای پليد او، پرستشگاهها    
منسی هم مانند نياکان خود در گذشت و او را در کاخ خود               ٢٠.  پرستش کرد، همه در کتاب تاريخ انبيا نوشته شده اند         

 . به خاک سپردند و پسرش، آمون جانشين او شد

  آمون، پادشاه يهودا
 ) ٢٦-١٩:٢١دوم پادشاهان (

او هم مانند    ٢٢.  مون در سن بيست و دو سالگی به سلطنت رسيد و مّدت دو سال در اورشليم پادشاهی کرد                             آ٢١
او برای تمام ُبتهايی که پدرش منسی ساخته بود،          .  پدرش منسی، کارهايی را که در نظر خداوند پليد بود، انجام داد              

ابر خداوند فروتن نشد، بلکه آمون بيشتر و بيشتر         او مانند پدرش منسی در بر     ٢٣.  قربانی کرد و آنها را پرستش نمود      
 . به گناهان خود افزود

مردم يهودا قاتالن آمون را کشتند و            ٢٥.  خدمتکارانش عليه او توطئه چيدند و او را در کاخ سلطنتی کشتند                     ٢٤
 . پسرش، يوشيا را به جای او پادشاه ساختند

٣٤  
  يوشيا، پادشاه يهودا

 ) ٢-١:٢٢دوم پادشاهان (
او آنچه را که از نظر        ٢.  يوشيا هشت ساله بود که پادشاه شد و مّدت سی و يک سال در اورشليم پادشاهی کرد                      ١

 . خداوند درست بود، انجام داد و در راه جّد خود، داوود گام برداشت و فرمانهای خداوند را بجا آورد
 خود، داوود پرداخت، چهار سال       در سال هشتم سلطنت خود، درحالی که هنوز جوان بود، به پرستش خدای جدّ               ٣

در حضور او، قربانگاه بت      ٤.  بعد پرستشگاههای باالی تّپه ها و الهه های اشره و همٔه ُبتهای ديگر را درهم شکست                
او الهه های اشره را      .  او قربانگاه ُبخوری را که باالی آنها قرار داشت، درهم شکست                   .  بعل را سرنگون کردند     

تهای فلزی و کنده کاری شده را به خاک تبديل کرد و خاک آنها را بر گور کسانی که                        شکست و پراکنده ساخت و بُ       
او همچنين استخوان کاهنان ُبتها را در روی قربانگاههای ايشان سوزاند و يهودا             ٥.  برای آنها قربانی می کردند پاشيد    

و خرابه های اطراف آنها او          در شهرهای منسی، افرايم و شمعون، تا نفتالی                   ٧-٦.  و اورشليم را پاآسازی کرد         
قربانگاهها را درهم شکست و الهٔه اشره و ديگر ُبتها را با خاک يکسان کرد و در سراسر سرزمين اسرائيل                                        

 . آنگاه به اورشليم بازگشت. قربانگاههای ُبخور را ويران کرد

  يافتن تورات
 ) ٢٠-٣:٢٢دوم پادشاهان (

کسازی معبد بزرگ و سرزمين، شافان پسر اصليا، معسيا،                   يوشيا در سال هجدهم سلطنت خود، پس از پا                  ٨
٩.  فرماندار شهر اورشليم و يوآخ پسر يوآحاز خبرنگار را فرستاد تا معبد بزرگ، خدای خود را بازسازی کنند                             

ايشان نزد حلقيای کاهن اعظم آمدند و پولی را که الوياِن دروازه بان از مردم منسی، افرايم و ساير مردم اسرائيل و                       
ايشان پول را به    ١٠.  از تمام يهودا، بنيامين و ساکنان اورشليم جمع کرده و به معبد بزرگ آورده بودند، به او دادند                      

تا با آن دستمزد نّجاران، معماران و         ١١ناظران بازسازی و کارگرانی که معبد بزرگ را تعمير می کردند، سپردند                
تمانهايی که به خاطر بی توّجهی پادشاهان يهود رو به ويرانی            بهای سنگهای تراشيده شده و الوار برای ساختن ساخ           

ايشان زير نظر چهار نفر از الويان به نامهای َيَحت و               .  مردان کارگر وفادارانه کار می کردند      ١٢.  بود را بپردازند   
ن آالت موسيقی   عوبديا از الويان خانوادٔه مراری، زکريا و مشالم از خانوادٔه قهات، همراه با الويانی که در نواخت                     

ايشان کاِر باربران و ديگر کارگران را سرپرستی می کردند و گروهی از             ١٣.  مهارت داشتند، انجام وظيفه می کردند    
 . الويان هم در خدمت نويسندگی و دروازه بانی، انجام وظيفه می کردند

  حلقيا کتاب تورات را می يابد
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ند، بيرون می آوردند، حلقيای کاهن، کتاب قوانين خداوند را که          هنگامی که پولی را که به معبد بزرگ آورده بود        ١٤
من کتاب قوانين را در معبد بزرگ پيدا           «:  و به شافان، منشی دربار گفت       ١٥توسط موسی داده شده بود، پيدا کرد            

مأمورانت آنچه را که به عهدٔه        «:  شافان کتاب را نزد پادشاه آورد و گزارش داد           ١٦.  و کتاب را به او داد       »  .کرده ام
١٨»  .ايشان پولی را که در معبد بزرگ بود، به کارفرمايان و کارگران داده اند                      ١٧.  گذاشتی، دارند انجام می دهند     

آنگاه شافان از آن کتاب برای پادشاه         »  .حلقيای کاهن کتابی به من داده است        «:  شافان همچنين به پادشاه اّطالع داد       
 . خواند
و به حلقيا، اخيقام پسر شافان، عبدون پسر              ٢٠ را شنيد، جامٔه خود را دريد              هنگامی که پادشاه کلمات تورات     ١٩

برويد و از طرف من و ساير مردمی که هنوز            «٢١:  ميکا، شافان منشی دربار و عسايا، خادم پادشاه چنين امر کرد            
يد، چون خشم خداوند    در اسرائيل و يهودا هستند از خداوند دربارٔه آموزشهای اين کتابی که پيدا شده، هدايت بخواه                   

که بر ما فرود آمده، بزرگ است، زيرا نياکان ما کالم خداوند را بجا نياوردند و مطابق نوشته های اين کتاب عمل                           
 » .نکردند
شلوم پسر توقهت و نؤه حسره، مسئول لباسهای     .  (پس حلقيا و کسان ديگر نزد ُحلده نبی، که زن شلوم بود رفتند            ٢٢

: او اعالم کرد   ٢٣.  ايشان در اين مورد با او سخن گفتند           .  ر قسمت جديد اورشليم می زيست      او د .)  معبد بزرگ بود   
براستی که بر اين     ٢٤برويد و به کسی که شما را فرستاده است بگوييد،               :  خداوند، خدای اسرائيل چنين می فرمايد      «

ر حضور پادشاه يهودا خوانده شده،      سرزمين و ساکنان آن باليا و تمام نفرين هايی را که در اين کتاب نوشته شده و د                 
زيرا ايشان مرا ترک کرده اند و برای خدايان ديگر قربانی می کنند، خشم مرا با کردار دستهای خود                  ٢٥.  خواهم آورد 
اّما در مورد پادشاه به او بگوييد           ٢٦.  خشم من بر اين سرزمين خواهد ريخت و سيراب نخواهد شد                 .  برانگيخته اند

و توبه کردی، و    ٢٧تو به آنچه در کتاب نوشته شده است، گوش فرا دادی،               :  يل چنين می فرمايد  خداوند، خدای اسرائ  
خود را در برابر من فروتن کردی، جامٔه خود را دريدی و هنگامی که تهديدهای مرا در مورد اورشليم و ساکنان آن             

تو در آسودگی    .  تو رخ خواهد داد    و مجازات اورشليم بعد از مرگ          ٢٨شنيدی، گريستی، من نيايش تو را شنيده ام            
 » .خواهی مرد

 . پس ايشان جواب نبّيه را به پادشاه رساندند

  تجديد پيمان
 ) ٢٠-١:٢٣دوم پادشاهان (

پادشاه با همٔه مردم يهودا و ساکنان         ٣٠.  آنگاه پادشاه برای رهبران يهودا و اورشليم پيام فرستاد تا گرد هم آيند                 ٢٩
او تمام کتاب پيمان را که در معبد بزرگ يافته              .  کوچک و بزرگ به معبد بزرگ رفت        ،  اورشليم، کاهنان، الويان   
پادشاه در مکان خود ايستاد و در برابر خداوند پيمان بست تا از خداوند پيروی کند،                            ٣١.  بود، برای مردم خواند     

، با تمامی دل و جان بجا          فرمانهای او را بجا آورد و قوانين و احکام او و پيمانی را که در کتاب نوشته شده بود                           
او مردم بنيامين و هرکسی را که در اورشليم بود، مجبور کرد تا سوگند بخورند که پيمان را نگه دارند، و                        ٣٢.  آورد

يوشيای پادشاه تمام   ٣٣.  مردم اورشليم از ضوابطی که در پيمان ايشان با خدای نياکان خويش داشتند، پيروی کردند                  
در سرزمينهای مردم اسرائيل بود برداشت و همٔه کسانی را که در اسرائيل بودند، مجبور                  ُبتهای نفرت انگيز را که     

کرد تا خداوند، خدای خود را پرستش کنند و تا زمانی که زنده بود، مردم را واداشت تا خداوند، خدای نياکانشان را                        
 . خدمت کنند

٣٥  
  جشن عيد فصح برگزار می شود

 ) ٢٣-٢١:٢٣دوم پادشاهان (
در روز چهاردهم ماه اول بّره فصح را قربانی                .  وشيا عيد فصح را برای خداوند در اورشليم جشن گرفت                 ي١

او کاهنان را بر وظايفی که در معبد بزرگ به عهده داشتند، گماشت و آنها را تشويق کرد که آنها را به                                ٢.  کردند
 می دادند و خود را وقف خدمت خداوند کرده           او همچنين به الويان که به مردم اسرائيل آموزش          ٣.  خوبی انجام دهند  

ديگر .  صندوق مقّدس پيمان را در معبدی که سليمان، پسر داوود، پادشاه اسرائيل ساخته است بگذاريد               «:  بودند گفت 
٤.  اکنون خداوند، خدای خود و مردم او اسرائيل را خدمت کنيد           .  نيازی نيست که شما آن را بر دوش خود حمل کنيد           

باتی که داوود پادشاه و پسرش سليمان نوشته اند و مطابق با خاندان خويش مسئولّيت های خود را انجام     حال طبق ترتي  
طوری خود را منّظم کنيد که بعضی از شما به هر خانوادٔه اسرائيلی کمک              ٥.  دهيد و در مکان معّين در معبد بايستيد       
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ورهايی که خداوند به موسی داده بود، قربانی های را         خود را پاک کنيد و مطابق دست      .  بّره های فصح را بکشيد   ٦.  کنند
 » .برای هموطنان خود آماده نماييد

آنگاه يوشيا از رمه و گّله خود، سی هزار، بّره و ُبزغاله و همچنين سه هزار گاو نر برای عيد فصح به مردم                               ٧
حلقيا، زکريا، يحيئيل مأموران      .  دمأموران دربار او هم با کمال ميل به مردم، کاهنان و الويان هدايا دادن                         ٨.  داد

٩.  عاليرتبٔه معبد بزرگ بودند و برای عيد فصح به کاهنان دو هزار و ششصد بّره و ُبزغاله و سيصد گاو نر دادند                          

رهبران الويان، يعنی کننيا و برادرانش شمعيا، نتنئيل، حشبيا، يعيئيل و يوزاباد پنج هزار بّره و ُبزغاله و پانصد                             
 . نی فصح به الويان دادندگاو برای قربا

هنگامی که آماده انجام مراسم شدند، کاهنان در جای خود و الويان در گروه خود، مطابق فرمان پادشاه، قرار                        ١٠
. ايشان بّره فصح را کشتند و کاهنان خون آن را بر قربانگاه پاشيدند و الويان قربانی ها را پوست می کندند                  ١١.  گرفتند

 های سوختنی از ميان مردم برحسب گروههای خانوادگی تقسيم کردند تا مردم مطابق آنچه در                 آنگاه ايشان قربانی  ١٢
الويان قربانی های فصح را مطابق قوانين،        ١٣.  با گاوها نيز همينطور کردند      .  کتاب موسی نوشته بود، قربانی کنند       

به ها جوشاندند و با سرعت، گوشت آنها       در روی آتش کباب کردند و قربانی های مقّدس را در قابلمه  ها، کتری ها و تا              
پس از آن، الويان برای خود و کاهنانی که از بازماندگان هارون بودند، تا شامگاه                      ١٤.  را ميان مردم تقسيم کردند      

سرايندگان که از نسل آساف بودند،      ١٥.  مشغول سوزاندن قربانی ها به صورت کامل و چربی قربانی های ديگر بودند           
دروازه بان ها هم در جای     .  ود، آساف، هيمان و يدوتون نبی پادشاه، در جاهای خود قرار گرفتند                مطابق فرمان داو   

پس در  ١٦.  خود بودند و الزم نبود از خدمت خود دست بکشند زيرا نزديکان الوی ايشان برای آنها غذا تهّيه کردند                      
بانی سوختنی در روی قربانگاه خداوند      آن روز برای خداوند طبق دستور يوشيای پادشاه تمام مراسم عيد فصح و قر             

همٔه کسانی که از قوم اسرائيل حضور داشتند مّدت هفت روز عيد فصح و عيد نان فطير را جشن                          ١٧.  انجام گرفت 
از زمان سموئيل نبی هيچ گاه جشن عيد فصح چنين برگزار نشده بود و هيچ يک از پادشاهان گذشته مانند                     ١٨.  گرفتند

اين عيد فصح در    ١٩.  يان و مردم يهودا، اسرائيل و اورشليم چنين جشنی برگزار نکرده بودند              يوشيا و کاهنان و الو     
 . سال هجدهم سلطنت يوشيا جشن گرفته شد

  پايان پادشاهی يوشيا
 ) ٣٠-٢٨:٢٣دوم پادشاهان (

 و  پس از اينکه يوشيا معبد بزرگ را سر و سامان داد، نکو فرعون، برای جنگ به کرکميش در فرات رفت                           ٢٠
ای پادشاه يهودا اين مسئله ای بين من و         «:  اّما نکو نمايندگانی با اين پيام نزد او فرستاد         ٢١.  يوشيا به مقابله با او رفت     

جنگی که در آن نبرد می کنم به تو مربوط نمی شود، من به جنگ تو نيامده ام، بلکه به جنگ دشمنم آمده ام،                     .  تو نيست 
اّما يوشيا  ٢٢»  .با خدا مخالفت نکن وگرنه او تو را نابود خواهد کرد                 .  ن است خدا به من فرمود بشتاب و او با م              

او به گفتٔه نکوی پادشاه که طبق فرمان خدا گفته بود، گوش فرا نداد و برعکس، با تغيير                             .  مصمم بود که بجنگد     
 . لباس برای جنگ به دشت مجدو رفت

او به خادمان خود دستور       .  ازان مصری قرار گرفت     در اين نبرد، يوشيای پادشاه مورد اصابت پيکان تيراند             ٢٣
پس او را از اّرابه اش در ارابٔه ديگری گذاشتند و به                ٢٤»  .مرا از اينجا ببريد، زيرا من بشّدت زخمی شده ام            «:  داد

تمام مردم يهودا و اورشليم      .  يوشيا در آنجا در گذشت و او را در آرامگاه نياکانش به خاک سپردند                  .  اورشليم بردند 
 . برای يوشيا سوگواری کردند

ارميا نيز سوگنامه ای برای يوشيا نوشت و تمام سرايندگان مرد و زن، در سوگواريها تا به امروز از يوشيا                              ٢٥
 . ايشان اين رويداد را به صورت رسمی در آوردند و اين سوگنامه ها در کتاب سوگنامه نوشته شده است. می سرايند

و وقايع   ٢٧  و رفتار وفادارانه او طبق آنچه در کتاب شريعت خداوند نوشته شده                        ،شرح بقّئه کارهای يوشيا      ٢٦
 . زندگی او، از ابتدا تا پايان، در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل و يهودا نوشته شده است

٣٦  
  پادشاهی يهوآحاز

 ) ٣٥-٣٠:٢٣دوم پادشاهان (
يهوآحاز بيست و   ٢.  اورشليم به پادشاهی مسح نمودند      مردم يهودا يهوآحاز، پسر يوشيا، را به جانشينی پدرش در          ١

سپس فرعون او را در اورشليم بر کنار کرد و          ٣.  سه ساله بود که پادشاه شد و مّدت سه ماه در اورشليم سلطنت کرد              
فرعون الياقيم، برادر   ٤.  خراجی معادل سه هزار و چهارصد کيلو نقره و سی  و چهار کيلو طال بر يهودا تحميل کرد                  
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سپس نکو يهوآحاز را به اسيری با خود به         .  آحاز را به پادشاهی يهودا گماشت و نام او را به يهوياقيم تبديل نمود              يهو
 . مصر برد

  پادشاهی و اسارت يهوياقيم
 ) ٧:٢٤-٣٦:٢٣دوم پادشاهان (

ه را در نظر     او آنچ .  يهوياقيم بيست و پنج ساله بود که پادشاه شد و مّدت يازده سال در اورشليم حکومت کرد                        ٥
نبوکدنصر، پادشاه بابل، به يهودا حمله کرد و آن را اشغال نمود و يهوياقيم را دستگير                   ٦.  خداوند پليد بود، انجام داد     

نبوکدنصر مقداری از ظروف معبد بزرگ را به بابل برد و در کاخ                 ٧.  کرد و او را به زنجير کشيد و به بابل برد              
نجام داد و کارهای زشت او در کتاب تاريخ پادشاهان اسرائيل و يهودا نوشته                  شرح آنچه يهوياقيم ا    ٨.  خود قرار داد  

 . سپس پسرش، يهوياکين به جای او به پادشاهی رسيد. شده اند

  يهوياکين، پادشاه يهودا
 ) ١٧-٨:٢٤دوم پادشاهان (

او نيز عليه خداوند    .  يهوياکين در سن هجده سالگی پادشاه شد و مّدت سه ماه و ده روز در اورشليم حکومت کرد                  ٩
بعد در بهار همان سال، نبوکدنصر او را با ظروف گرانبهای معبد بزرگ به بابل برد و عمويش،                          ١٠.  گناه ورزيد 

 . صدقيا را به جای او به پادشاهی يهودا گماشت

  صدقيا پادشاه يهودا
 ) ٣-١:٥٢؛ ارميا ٢٠-١٨:٢٤دوم پادشاهان (

او عليه خداوند گناه    ١٢.  ه شد و مّدت يازده سال در اورشليم حکومت کرد          صدقيا بيست و يک ساله بود که پادشا        ١١
 . ورزيد و با فروتنی به سخنان ارميای نبی که کالم خداوند را می گفت گوش فرا نداد

  سقوط اورشليم
 ) ١١-٣:٥٢؛ ارميا ٢١-١:٢٥دوم پادشاهان (

ه به نام خدا سوگند ياد کرده بود، وفادار               صدقيا عليه نبوکدنصر پادشاه شورش کرد، با وجودی که به پادشا                  ١٣
همچنين رهبران يهودا، کاهنان    ١٤.  او سر سخت و سخت دل بود و به سوی خداوند، خدای اسرائيل بازنگشت               .  بماند

و مردم از الگوهای گناه آلود بت پرستانٔه مّلتهای اطراف خود پيروی کردند و معبدی که خداوند تقديس نموده بود،                         
 . ناپاک ساختند

خداوند، خدای نياکان ايشان به فرستادن انبيا ادامه داد تا به قوم هشدار دهد، چون بر ايشان و معبد بزرگ خود                       ١٥
ولی آنها انبيای خدا را مسخره کردند و کالم خدا را ناچيز  شمردند و به انبيا اهانت می کردند، تا آنکه                   ١٦  شفقت داشته 

 . وخته شد که ديگر راه عالجی باقی نماندآتش غضب خداوند به قدری بر  آنها برافر

  شکست و تبعيد مردم يهودا
پادشاه بابل مردان جوان را حّتی در معبد بزرگ            .  پس خداوند پادشاه بابل را برانگيخت تا به ايشان حمله کند              ١٧

پادشاه ١٨.  کرد  خدا همه را به دست او تسليم      .  کشت، او به هيچ کس پير و جوان، مرد و زن، سالم و بيمار رحم نکرد               
آنها معبد بزرگ را    ١٩.  بابل معبد بزرگ و خزانٔه آن و ثروت پادشاه و درباريان را تاراج کرد و همه را به بابل برد                    

سوزاندند و ديوارهای اورشليم را ويران کردند و تمام کاخها را به آتش کشيدند و ظروف گرانبهای آنها را از بين                           
 شمشير گريخته بودند، به بابل تبعيد کرد، و تا استقرار پادشاهی پارس، ايشان بندٔه او                 و آنهايی را که از  َدم     ٢٠.  بردند

اين سرزمين برای   «:  به اين ترتيب کالم خداوند عملی شد که به وسيلٔه ارميای نبی فرموده بود               ٢١.  و پسرانش بودند  
انون سبت را شکسته بودند، جبران         هفتاد سال خالی از سکنه خواهد بود، تا سالهايی که در آنها مردم اسرائيل ق                        

 » .شوند

  فرمان بازگشت يهوديان توسط کوروش
 ) ٤-١:١عزرا (

. در سال اول سلطنت کوروش، شاهنشاه پارس، خداوند آنچه را توسط ارميای نبی فرموده بود، به انجام رساند                   ٢٢
شاهنشاهی بفرستد تا با صدای بلند        او کوروش را برانگيخت تا فرمانی صادر کند و نوشتٔه آن را به سرتاسر نواحی               



 دوم تواريخ
 

 . خوانده شود
خداوند، خدای آسمان مرا فرمانروای همٔه جهان کرد و به من                   «:  اين فرمان کوروش امپراتور پارس است         ٢٣

اکنون همٔه کسانی که قوم خدا هستند، به آنجا              .  مسئولّيت ساختن معبدی برای او در اورشليم در يهودا داده است                   
 » !ای شما، همراهتان باشدبروند، خداوند خد



 عزرا
 

  کتاب عزرا
  معّرفی کتاب

اين .  کتاب عزرا شرح بازگشت عّده  ای از يهوديان از بابل و شروع دوبارٔه مراسم پرستش در اورشليم می باشد                       
 :  انجام پذيرفتندوقايع در مراحل زير

 . بازگشت اولين گروه يهوديان از بابل، به دستور کوروش کبير شاهنشاه پارس -
 . بازسازی و تقديس معبد بزرگ اورشليم و شروع پرستش خدا در آنجا -
 . سالها بعد عّده ای ديگر از يهوديان به رهبری عزرا عاِلم شريعت خدا به اورشليم برمی گردند -

 . دادن زندگی مذهبی و اجتماعی مردم جهت حفظ ميراث روحانی اسرائيل کمک می کند وی در سازمان

 : تقسيم  بندی کتاب
  ٧٠:٢-١:١بازگشت اولين گروه تبعيد شدگان 

  ٢٢:٦-١:٣بازسازی و تقديس معبد بزرگ 
  ٤٤:١٠-١:٧بازگشت عزرا و ساير تبعيد شدگان 

١  
  دستور بازگشت يهوديان توسط کوروش

 سال پادشاهی کوروش شاهنشاه پارس، خداوند به وعده ای که توسط ارميای نبی داده بود، وفا کرد و                        در اولين ١
کوروش را برانگيخت تا فرمان کتبی زير را صادر کند و آن را به تمام نواحی تحت فرمان خود بفرستد تا برای                              

 : مردم با صدای بلند خوانده شود
خداوند، خدای آسمان، تمام پادشاهان جهان را به زير فرمان            .  اين فرمان کوروش شاهنشاه پارس است      «٢

خداوند با همٔه شما که      ٣.  من درآورده و مرا برگزيده تا معبد بزرگی در شهر اورشليم در يهوديه برپا کنم                  
شما اجازه داريد که به اورشليم بازگرديد و معبد بزرگ خداوند، خدای قوم اسرائيل                   .  قوم او هستيد، باشد    

اگر کسانی از قوم او برای بازگشت محتاج به کمک           ٤.   اورشليم پرستش می شود، بازسازی کنيد      را که در  
باشند، همسايگان ايشان بايد با دادن طال و نقره، چهارپايان و وسايل ديگر به آنها کمک کنند و عالوه بر                         

 » .آن، هدايايی برای تقديم به معبد بزرگ در اورشليم در اختيار ايشان بگذارند
آن وقت سران خاندان و طايفه های يهودا و بنيامين به همراه کاهنان و الويان و تمام کسانی که خداوند دلهايشان                        ٥

همسايگان آنان نيز با دادن       ٦.  را برانگيخته بود، حاضر شدند به اورشليم بروند و معبد بزرگ را در آنجا بسازند                      
اشياء قيمتی، و هدايايی هم برای معبد بزرگ به آنها کمک             ،  وسايل فراوان از قبيل ظروف طال و نقره، چهارپايان          

 . کردند
کوروش شاهنشاه تمام جامها و پياله هايی را که نبوکدنصر پادشاه، از معبد بزرگ اورشليم به پرستشگاه خدايان                    ٧

صر، او اين ظروف را به وسيلٔه متردات، رئيس خزانه داری سلطنتی به شيشب                      ٨.  خود برده بود به آنها پس داد            
 : ظروف تحويل شده به اين شرح بود١٠-٩. فرماندار يهوديه، تحويل داد

 

  ،سی عدد جام طال برای تقديم هدايا
  ،يک هزار عدد جام نقره برای تقديم هدايا

  ،بيست و ُنه عدد ساير جامها
  ،سی عدد جام طالی کوچک
  ،چهارصد و ده  عدد جام نقرٔه کوچک

  .يک هزار عدد ساير ظروف
تی شيشبصر به همراه ساير تبعيدشدگان از بابل به اورشليم برگشت، روی هم رفته پنج هزار و چهارصد                           وق١١

 . جام طال و نقره و ساير وسايل را با خود برد

٢  



 عزرا
 

  فهرست نامهای کسانی که از تبعيد بازگشتند
 ) ٧٣-٤:٧نحميا (

خانواده های .  ورشليم و يهوديه بازگشتند     بسياری از تبعيدشدگان، بابل را ترک کردند و به شهرهای خود در ا                    ١
: رهبران آنها عبارت بودند از      ٢.  ايشان از زمانی که نبوکدنصر آنها را اسير کرده بود، در بابل زندگی می کردند                    

 . زُربابل، يشوع، نحميا، سرايا، رعياليا، مردخای، بلشان، مسفار، بغوای، رحوم، و بعنه
 : يد برگشتند و جمع نفرات هر خاندان به اين شرح استفهرست خاندانهای اسرائيل که از تبع

 
 ،  دو هزار و يکصد و هفتاد و دو نفر-فرعوش ٢٠-٣

 ،  سيصد و هفتاد و دو نفر-شفطيا 
 ،  هفتصد و هفتاد و پنج نفر-آرح 

 ،  دو هزار و هشتصد و دوازده نفر-) خاندان يشوع و يوآب(فحت موآب 
 ، و چهار نفر  يک هزار و دويست و پنجاه-عيالم 

 ،  ُنهصد و چهل و پنج نفر-زتو 
 ،  هفتصد و شصت نفر-زکای 
 ،  ششصد و چهل و دو نفر-بانی 

 ،  ششصد و بيست و سه نفر-بابای 
 ،  يک هزار و دويست و بيست و دو نفر-ازجد 

 ،  ششصد و شصت و شش نفر-ادونيقام 
 ،  دو هزار و پنجاه و شش نفر-بغوا 

 اه و چهار نفر،  چهارصد و پنج-عادين 
 ،  نود و هشت نفر-) از خاندان حزقيا(آطير 

 ،  سيصد و بيست و سه نفر-بيصای 
 ،  يکصد و دوازده نفر-يوره 

 ،  دويست و بيست و سه نفر-حاشوم 
 .  نود و پنج نفر-جبار 

 
 : افرادی که اجدادشان در شهرهای زير زندگی می کردند نيز بازگشتند٣٥-٢١

 

  بيست و سه نفر،  يکصد و-بيت لحم 
 ،  پنجاه و شش نفر-نطوفه 

 ،  يکصد و بيست و هشت نفر-عناتوت 
 ،  چهل و دو نفر-عزموت 

 ،  هفتصد و چهل و سه نفر-قريت عاريم، کفيره و بئيروت 
 ،  ششصد و بيست و يک نفر-رامه و جبع 

 ،  يکصد و بيست و دو نفر-مکماس 
 ،  دويست و بيست و سه نفر-بيت ئيل و عای 

 ،  پنجاه و دو نفر-َنبو 
 ،  يکصد و پنجاه و شش نفر-مغبيش 
 ،  يک هزار و دويست و پنجاه و چهار نفر-) يکی ديگر(عيالم 
 ،  سيصد و بيست نفر-حاريم 

 ،  هفتصد و بيست و پنج نفر-لود، حاديد و اونو 
 ،  سيصد و چهل و پنج نفر-اريحا 

 .  سه هزار و ششصد و سی نفر-سنائت 
 

 : ز کاهنان، اين خاندانها از تبعيد بازگشتندا٣٩-٣٦
 

 ،  ُنهصد و هفتاد و سه نفر-يدعيا از نسل يشوع 
 ،  يک هزار و پنجاه و دو نفر-امير 

 ،  يک هزار و دويست و چهل و هفت نفر-فحشور 
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 .  يک هزار و هفده نفر-حاريم 
 

 : از طايفٔه الوی، خاندانهای زير برگشتند٤٢-٤٠
 

 ،  هفتاد و چهار نفر-از نسل هودويا  يشوع و قدميئيل
 ،  يکصد و بيست و هشت نفر-سرايندگان معبد بزرگ از نسل آساف 

 .  يکصد و سی و ُنه نفر-نگهبانان معبد بزرگ از خاندان شلوم، آطير، طلمون، عقوب، حطيطا و شوبای 
 

 : از خادمان معبد بزرگ، خاندانهای زير از تبعيد بازگشتند٥٤-٤٣
 

 فا، طباعوت، صيحا، حسو
 ، قيروس، سيعها، فادوم
 ، لبانه، حجابه، عقوب

 ، حاجاب، شمالی، حانان
 ، جديل، حجر، رآيا

 ، رصين، نقودا، جزام
 ، عزه، فاسيح، بيسای
 ، اسنه، معونيم، نفوسيم
 ، بقبوق، حقوفا، حرحور
 ، بصلوت، محيدا، حرشا
 ، برقوس، سيسرا، تامح

 . نصيح، و حطيفا
 

 : ليمان، خاندانهای زير از تبعيد بازگشتنداز خادمان س٥٧-٥٥
 ، سوطای، هصوفرت، فرودا

 ، يعله، درقون، جديل
 . شفيطا، حطيل، فوخرت، حظباييم، و آمی

 . تعداد کّل کارگران معبد بزرگ و خادمان سليمان که از تبعيد بازگشتند سيصد و َنود و دو نفر بود٥٨
اينها از آباديهای تل ملح، تل          .  اليا، طوبيا، و نقودا تعّلق داشتند         ششصد و پنجاه و دو نفر به خاندانهای د               ٦٠-٥٩

 . خرشا، کروب، ادان، و امير آمده بودند، اّما آنها نتوانستند ثابت کنند که از نسل قوم اسرائيل هستند
: ا کنند خاندانهای زير که از کاهنان بودند نتوانستند مدارک الزم را برای اثبات نسبت خود با کاهنان پيد                            ٦٢-٦١

که با يکی از دختران خاندان برزالئی جلعادی ازدواج کرده بود و نام خاندان پدر                      (حبايا، هقصوص، و برزالئی       
٦٣.  چون آنها نتوانستند ثابت کنند اجدادشان چه کسانی هستند، از کهانت محروم شدند                .)  زن خود را هم گرفته بود       

ری که تقديم معبد بزرگ می شد بخورند، مگر آن که کاهنی در آنجا     فرماندار يهودی به آنها اجازه نداد از غذاهای نذ        
  . استفاده کند*حضور می داشت و می توانست از اوريم و ُتميم

 
 ،  چهل و دو هزار و سيصد و شصت نفر-تعداد کّل افرادی که از تبعيد بازگشتند ٦٧-٦٤

 .  هفت هزار و سيصد و سی و هفت نفر-خادمان آنها هم مرد و هم زن 
 .  دويست نفر بودند-) هم زن و هم مرد(سرايندگان همراه ايشان 

 ،  هفتصد و سی و شش رأس-اسب 
 س،  دويست و سی و پنج رأ-قاطر 
 ،  چهارصد و سی و پنج نفر-شتر 
 .  شش هزار و هفتصد و بيست رأس-االغ 

وقتی تبعيديان به معبد بزرگ خداوند در اورشليم رسيدند، بعضی از سران خاندانها، هدايای داوطلبانه به                                ٦٨
ايی خود کمک   هرکس به اندازٔه توان    ٦٩.  خزانه بخشيدند تا معبد بزرگ اورشليم در جای سابقش دوباره ساخته شود               

 . کرد و جمع هدايای آنها بالغ بر پانصد کيلو طال، دو هزار و هشتصد کيلو نقره و صد ردای کهانت می شد
سرايندگان، نگهبانان معبد    .  کاهنان، الويان، و بعضی از مردم در داخل يا نزديک شهر اورشليم ساکن شدند                    ٧٠

                                                 
امروز دقيقًا معلوم نيست . اوريم و توُميم اشيايی بودند که کاهنان برای تعيين ارادٔه خدا از آنها استفاده می کردند*

 . چگونه از آنها استفاده می شد



 عزرا
 

د و بقّئه بنی اسرائيل در همان شهرهايی سکونت              بزرگ، و کارگران معبد بزرگ در نزديکی شهرها ساکن شدن                
 . گزيدند که اجدادشان قبًال زندگی می کردند

٣  
  شروع دوبارٔه مراسم قربانی

و ٢  آن وقت همه در شهر اورشليم گرد آمدند          .  تا ماه هفتم قوم اسرائيل، همه در شهرهای خود ساکن شده بودند                ١
می کردند و زُربابل فرزند شالتيئيل همراه اقوام خود قربانگاه معبد                  يشوع پسر يوصاداق و کاهنانی که با او کار              

بزرگ خدای اسرائيل را دوباره بنا کردند تا طبق دستورات نوشته شده در شريعت موسی، مرد خدا، برای                                         
ان آن  با وجود اينکه آنانی که از تبعيد برگشته بودند، از ساکن             ٣.  سوزاندن هدايای سوختنی مورد استفاده قرار گيرد        

سرزمين می ترسيدند، آنها قربانگاه را در همان محل سابقش دوباره ساختند و بار ديگر به طور مرتب قربانی های                       
آنها عيد خيمه ها را با رعايت مقّررات مربوط به آن جشن گرفتند، و هر روز                 ٤.  صبح و شب را بر آن می گذرانيدند      

های منّظمی برای سوزاندن تقديم        عالوه برآن، آنان قربانی     ٥.  دقربانی های مربوط به همان روز را تقديم می کردن            
گرفت، تقديم   هايی آه در آن خدا مورد عبادت قرار می         هايی برای جشن ماه نو و ساير گردهمايی        آردند و قربانی   می
م بازسازی  هر چند هنوز مرد    ٦.  شد همانند تمامی هدايای ديگر آه به طور داوطلبانه به خداوند تقديم می               .  آردند می

معبد بزرگ را شروع نکرده بودند، با وجود اين در اولين روز ماه هفتم انجام مراسم قربانی های سوختنی را                                    
 . شروع کردند

  شروع بازسازی معبد بزرگ خداوند
مردم برای پرداخت دستمزد سنگتراشان و نّجاران پول دادند و همچنين غذا و آشاميدنی ها و روغن زيتون جمع                     ٧

 تا به شهرهای صور و صيدون فرستاده شود و در عوض آن، چوب درخت سرو آزاد از لبنان خريداری                                کردند
بنابراين ٨.  تمام اين اقدامات با موافقت کوروش، شاهنشاه پارس انجام پذيرفت         .  کرده و از طريق دريا به يافا بفرستند       

زُربابل، يشوع، و بقّئه هموطنان      .  روع کردند در ماه دوم سالی که آنان به معبد بزرگ اورشليم برگشتند، کار را ش                 
همٔه الويان  .   با هم کار می کردند    - در حقيقت همٔه تبعيدشدگانی که به اورشليم بازگشته بودند         -آنها، کاهنان و الويان      

يشوع الوی و پسران او و اقوامش، قدميئيل و                ٩.  بيست ساله و باالتر به سرپرستی کار بازسازی گماشته شدند                 
الويان وابسته به خاندان    .  (ش از خاندان يهودا مسئولّيت نظارت در بازسازی معبد بزرگ را به عهده گرفتند                پسران

 .) حيناداد نيز به آنها کمک کردند
وقتی مردم مشغول بازسازی بنياد معبد بزرگ شدند، کاهنان با رداهای خود درحالی که شيپوری به دست                                ١٠

آنها مطابق تعاليم داوود     .  ن آساف با سنجهای خود، در جای مخصوص ايستادند             داشتند، و الويان وابسته به خاندا        
آنها سرودهايی در حمد و ثنای خداوند می خواندند و اين بندگردان را                    ١١.  پادشاه به حمد و ثنای خداوند پرداختند          

 : تکرار می کردند
 » .چه نيکوست خداوند، خدايی که محّبتش برای قوم اسرائيل ابدی است«

 

مه، تا می توانستند صدای خود را بلند می کردند و خدا را ستايش می کردند چون کار بازسازی بنياد معبد بزرگ                          ه
وقتی بنياد معبد بزرگ گذارده شد، بسياری از کاهنان و الويان و سران خاندانها که معبد بزرگ                   ١٢.  شروع شده بود  

هيچ کس ١٣.  بقّئه حاضرين فرياد شوق و شادی سر دادند            اّما  .  قبلی را ديده بودند، شروع به گريه و شيون کردند                
نمی توانست فريادهای شادی را از صدای گريه تشخيص دهد، چون آن قدر صدای جيغ و فرياد بلند بود که حّتی از                        

 . فاصله بسيار دور نيز شنيده می شد

٤  
  مخالفت با بازسازی معبد بزرگ

ی که از تبعيد بازگشته اند به بازسازی معبد بزرگ خداوند، خدای قوم              دشمنان مردم يهودا و بنيامين شنيدند کسان        ١
اجازه دهيد ما هم     «:  پس ايشان به ديدن زُربابل و ساير سران خاندانها رفته به آنها گفتند                 ٢.  اسرائيل مشغول شده اند  

و از زمانی که     ما همان خدايی را می پرستيم که شما پرستش می کنيد               .  در ساختن معبد بزرگ به شما کمک کنيم           
 » .امپراتور آشور، اسرحدون، ما را به اينجا آورد، ما هم قربانی های خود را تقديم خدای شما کرده   ايم

ما .  شما هيچ سهمی در ساختن خانٔه خدای ما نداريد              «:  زُربابل، يشوع و ساير سران خاندانها به ايشان گفتند              ٣



 عزرا
 

 » . دستور فرموده، خواهيم ساختخودمان آن را همان طور که کوروش، شاهنشاه پارس
آنگاه مردمانی که در آن سرزمين زندگی می کردند سعی کردند با مأيوس ساختن و ترساندن يهوديان مانع                                  ٤

آنها در  .  آنها حّتی به مأموران دولتی پارس رشوه می دادند تا بضد يهوديان کار کنند                    ٥.  ساختن معبد بزرگ شوند     
 .  به اين کار ادامه دادندطول سلطنت کوروش تا زمان داريوش

  مخالفت با بازسازی اورشليم
در ابتدای سلطنت خشايارشاه، دشمنان مردمی که در يهوديه و اورشليم زندگی می کردند شکاياتی بضد آنها                             ٦

 . نوشتند
بار ديگر در زمان سلطنت اردشير شاهنشاه پارس، بشالم، متردات و طبئيل و همدستان آنها نامه ای به خط                                ٧
 . امی به شاهنشاه نوشتند که به هنگام خواندن می بايست ترجمه می شدآر

 : همچنين رحوم فرماندار، و شمشايی منشی ايالت نامٔه زير را دربارٔه اورشليم به اردشير شاهنشاه پارس نوشتند٨
 از طرف رحوم فرماندار، و شمشائی منشی ايالتی و دستياران آنها، قضات و ساير مأمورانی که از                    «٩

به اّتفاق ديگر مردمانی که توسط آشور بانيپاِل کبير و ارجمند           ١٠اهالی ارک، بابل، شوشن و عيالم هستند،        
از وطن خودشان کوچ داده شده اند و در شهر سامره و ساير نقاط در استان غربی رود فرات، سکونت                             

 » .يافته اند
 : اين است متن نامه١١

 . مانش، مردم ساکن غرب رود فراتبه اردشير شاهنشاه پارس، از طرف خاد«
ما می خواهيم اعلی حضرت بدانند يهوديانی که از ساير سرزمينهای تابعه به اينجا آمده اند در اورشليم                 ١٢

آنها به بازسازی ديوارهای آن مشغول       .  ساکن شده اند و به بازسازی اين شهر شرير و آشوبگر پرداخته اند            
اعلی حضرتا، اگر اين شهر دوباره ساخته شود و ديوارهايش تکميل   ١٣.  دشده اند و بزودی آن را تمام می کنن      

شود، مردمش از پرداخت ماليات و باج و خراج خودداری خواهند کرد و درآمد خزانٔه سلطنتی کاهش                           
حال چون ما خود را مديون اعلی حضرت می دانيم، نمی خواهيم از شکوه وعظمت شما                      ١٤.  خواهد يافت 
دستور فرماييد اسنادی که به وسيلٔه اجداد شما نگه داری شده                     ١٥ن پيشنهاد می کنيم       بنابراي.  کاسته شود  

اگر چنين تحقيقی به عمل آيد، پی خواهيد برد که اين شهر هميشه سرکش بوده است و از                         .  بررسی شود 
ردم حکومت بر اين م   .  زمانهای قديم هميشه برای پادشاهان و فرمانروايان استانها زحمت ايجاد کرده است           

از اين رو ما معتقديم، اگر اين شهر         ١٦.  هميشه کار دشوای بوده و به همين دليل اين شهر ويران شده است              
دوباره ساخته شود و ديوارهايش تکميل گردد، اعلی حضرت ديگر قادر به ادارٔه استان غربی رود فرات                     

 » .نخواهيد بود
 : شاهنشاه اين جواب را فرستاد١٧
 شيمشايی منشی ايالت و ساير دستياران که در سامره و ساير نواحی غرب رود                      به رحوم فرماندار، و    «

 . سالم. فرات زندگی می کنند
من دستور تحقيق دادم و معلوم شد که واقعًا           ١٩.  نامه ای که فرستاده بوديد برای من ترجمه و خوانده شد            ١٨

٢٠. مردم سرکش و خرابکار است      اورشليم از زمانهای قديم عليه قدرت مرکزی شوريده و اين شهر پر از            

پادشاهان قدرتمندی در آنجا حکومت کرده اند و بر تمام استان غربی رود فرات فرمان رانده و ماليات باج                    
بنابراين شما خودتان دستوری صادر کنيد و تا دستور بعدی از جانب من، از                               ٢١.  و خراج گرفته اند    

انجام دهيد، قبل از آن که زيان بيشتری به منافع من                   اين کار را فوراً     ٢٢.  بازسازی شهر جلوگيری کنيد     
 » .وارد شود

به محض اينکه نامٔه اردشير شاهنشاه برای رحوم، شيمشايی و همدستانشان خوانده شد آنها با شتاب به اورشليم                   ٢٣
 . رفتند و به زور مانع بازسازی شهر شدند

  کار ساختن معبد بزرگ دوباره آغاز می شود
 .  سلطنت داريوش شاهنشاه پارس، کار بازسازی معبد بزرگ متوّقف شده بودتا دومين سال٢٤

٥  
در آن زمان دو نبی به نامهای َحّجای و زکريا پسر عدو، به نام خدای اسرائيل شروع به سخن گفتن با يهوديان                                 ١

ا را شنيدند، شروع به     وقتی زُربابل فرزند شالتيئيل و يشوع فرزند يوصادق پيام آنه           ٢.  ساکن يهودا و اورشليم کردند    



 عزرا
 

 . بازسازی معبد بزرگ اورشليم نمودند و اين دو نبی نيز به آنها کمک کردند
چه کسی  «:  تتنای استاندار غرب رود فرات، ِشَتربوزنای و دستيارانشان تقريبًا بدون تأخير به اورشليم آمده گفتند              ٣

آنها همچنين نامهای تمام مردانی  را که        ٤»   کنيد؟ به شما اجازه داده است اين معبد بزرگ را بسازيد و آن را تکميل                
فرمانداران تصميم  .  اّما خداوند مراقب رهبران قوم يهود بود        ٥.  در ساختن معبد بزرگ کمک کرده بودند، خواستند          

اين گزارشی است که آنها به شاهنشاه          ٦.  گرفتند قبل از دريافت پاسخ از داريوش شاهنشاه اقدامی به عمل نياورند                 
اعلی حضرت بدانند که ما به استان يهوديه رفتيم و دريافتيم که معبد             ٨.  بر داريوش شاهنشاه سالمتی باد    «٧:  ندفرستاد

بزرگ خدای بزرگ با تخته سنگهای بزرگ در حال بازسازی است، و تيرهای چوبی روی ديوارها گذاشته شده                          
گاه از رهبران قوم خواستيم به ما بگويند با            آن٩.  اين کار با دّقت زياد انجام می شود و در حال پيشرفت است               .  است

ما اسامی آنها را پرسيديم تا بتوانيم شما را از           ١٠.  اجازٔه چه کسی بازسازی و تکميل معبد بزرگ را شروع کرده اند            
ما خادمان خدای آسمان و زمين        ':  آنها در پاسخ ما گفتند     ١١.  نام کسانی که اين کار را رهبری می کنند، مّطلع سازيم           

. تيم و به بازسازی معبد بزرگ او که سالها قبل به وسيلٔه يکی از پادشاهان توانای ما ساخته شده بود، پرداخته ايم                     هس
اّما چون اجداد ما خدای آسمانها را خشمگين ساختند، او اجازه داد که ايشان به اسارت نبوکدنصر پادشاه بابل،                             ١٢

آنگاه کوروش در اولين سال       ١٣.  ران و مردم به بابل تبعيد شدند          معبد بزرگ وي   .  پادشاهی از سلسلٔه کلدانی درآيند      
او ظروف طال و نقرٔه معبد          ١٤.  سلطنت به عنوان شاهنشاه بابل، فرمان بازسازی معبد بزرگ را صادر فرمود                     

کوروش تمام اين ظروف    .  بزرگ را که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشليم به پرستشگاه بابل برده بود، بازگردانيد               
شاهنشاه به او دستور ١٥. به شخصی به نام شيشبصر، که وی را به فرمانداری يهوديه تعيين کرده  بود، تحويل داد    را  

پس ١٦.  داد آنها را بردارد و به معبد بزرگ در اورشليم ببرد و معبد بزرگ را در همان مکان سابقش دوباره بسازد                       
زرگ از آن زمان تا به حال ادامه يافته و هنوز تمام نشده                     شيشبصر به اينجا آمد و بنياد آن را نهاد؛ بنای معبد ب                  

اکنون، اگر ارادٔه همايونی است، دستور فرماييد سوابق امر در بايگانی سلطنتی بابل بررسی شود و معلوم                  ١٧'  .است
امر آگاه  شود آيا کوروش شاهنشاه دستور بازسازی معبد بزرگ را داده اند يا نه، آنگاه ما را از ارادٔه خود در اين                             

 » .فرماييد

٦  
  پيدا شدن فرمان کوروش

 در  *اّما در شهر اکباتان   ٢.  داريوش شاهنشاه دستور داد سوابق موجود در بايگانی سلطنتی در بابل بررسی شود              ١
 : استان ماد طوماری يافت شد که شامل متن زير بود

ش شاهنشاه فرمان داد معبد بزرگ اورشليم دوباره در همان جای           در اولين سال پادشاهی خود، کورو     «٣
ارتفاع معبد بزرگ بايد سی متر و عرض آن             .  سابقش، به صورت مکانی برای انجام قربانی ها بنا شود            

 - به عنوان روکش روی سنگها     -ديوارهای آن از سه جدار سنگ و يک جدار چوب               ٤.  نيز سی متر باشد    
همچنين کّليه ظروف طال و        ٥.  ختمان از خزانه داری سلطنتی پرداخت شود         تمام مخارج سا   .  ساخته شود 

نقره ای که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشليم به بابل آورده بود، بايد به جای خودشان در معبد بزرگ                            
 » .اورشليم بازگردانيده شود

  دستور ادامٔه کار توسط داريوش
 : آنگاه داريوش شاهنشاه جواب زير را فرستاد٦
 . به تتنای، استاندار غربی رود فرات، ِشَتربوزنای و دستياران شما در غرب فرات«
اجازه بدهيد فرماندار يهوديه و رهبران قوم يهود         .  و در ساختن آن دخالت نکنيد      ٧  به معبد بزرگ نزديک نشويد     «

 در بازسازی معبد      من به اين وسيله به شما دستور می دهم           ٨.  معبد بزرگ خدای خود را در مکان سابقش بسازند             
کّليه مخارج آنها بايد فورًا از خزانٔه سلطنتی از محل مالياتهای دريافت شده از استان                        .  بزرگ به آنها کمک کنيد      

هرچه کاهنان احتياج دارند، هر روز بدون        ٩.  غربی رود فرات پرداخت شود تا وقفه ای در کار ساختمان پيش نيايد              
گوساله، قوچ، يا بّره برای گذراندن قربانی سوختنی به حضور خدای                    :  هيدهيچ کوتاهی، در اختيار آنها قرار د           

دليل اين کار اين است که       ١٠.  آسمان و يا گندم، نمک، شراب و روغن زيتون که از شما می خواهند به ايشان بدهيد                    
عالوه بر  ١١.  طلبندآنها بتوانند قربانی هايی بگذرانند که مقبول خدای آسمان باشد و برای من و فرزندان من برکت ب                    

                                                 
 . منظور شهر همدان فعلی می باشد*



 عزرا
 

آن، فرمان می دهم هر که از اين دستور سرپيچی کند يک تير چوبی از سقف خانه اش کنده، نوک آن را تيز کنند و                            
همان خدايی که اورشليم را برای پرستش خود              ١٢.  به بدنش فرو کنند و خانه اش را نيز به زباله دانی تبديل کنند                     

 فرمان مرا نقض کند و بخواهد معبد بزرگ را ويران کند، محو و نابود خواهد                برگزيد، هر پادشاه يا هر مّلتی را که       
 » .دستور من بايد کامًال اجرا شود. من، داريوش، اين دستور را داده ام. ساخت

  تقديس معبد بزرگ
 طور دقيق   آنگاه تتنای استاندار، ِشَتربوزنای و بقّئه همکارانشان هرچه را داريوش شاهنشاه دستور داده بود به                 ١٣

رهبران قوم يهود با تشويِق َحّجای و زکريای نبی پيشرفت خوبی در کار ساختن معبد بزرگ به دست                  ١٤.  انجام دادند 
آنها طبق دستور خدای اسرائيل و فرمان کوروش، داريوش و اردشير، پادشاهان پارس، ساختمان معبد                          .  آوردند

ه ادار و در ششمين سال سلطنت داريوش شاهنشاه کار ساختمان            آنها در روز سوم ما    ١٥.  بزرگ را به اتمام رسانيدند    
 با  - کاهنان، الويان و همٔه آنانی که از تبعيد برگشته بودند            -آنگاه قوم اسرائيل     ١٦.  معبد بزرگ را به اتمام رسانيدند       

و برای مراسم تقديس معبد بزرگ، آنها صد گاو نر، دويست قوچ                           ١٧.  شادمانی معبد بزرگ را تقديس کردند            
 قربانی  - يک ُبز برای هر طايفٔه اسرائيل       -عالوه بر آن دوازده ُبز برای آمرزش گناه            .  چهارصد بّره قربانی کردند    

آنها همچنين کاهنان و الويان را برای خدمات معبد بزرگ اورشليم، برحسب آنچه در کتاب موسی آمده                        ١٨.  کردند
 . است تعيين نمودند

  عيد فصح
همٔه کاهنان و ٢٠. گشته بودند عيد فصح را در روز چهاردهم ماه اول سال بعد جشن گرفتند     کسانی که از تبعيد بر   ١٩

الويان از طرف همٔه مردمی که از تبعيد برگشته بودند و همچنين از                     .  الويان خود را تطهير کرده و پاک بودند            
وم اسرائيل که از تبعيد        همٔه ق ٢١.  طرف کاهنان و از طرف خود قربانی ها را برای مراسم عيد فصح ذبح کردند                       

برگشته بودند و تمام آنهايی که از چيزهای ناپاک غيريهوديان ساکن آن سرزمين دست برداشته به پرستش خداوند،                     
آنها با خوشی و شادی عيد نان فطير را به مّدت               ٢٢.  خدای اسرائيل روی آورده بودند از گوشت قربانی ها خوردند           

 قرار داده بود و از اين        * بودند که خداوند آنها را مورد توّجه امپراتور آشور           آنها خوشحال .  هفت روز جشن گرفتند   
 . ايت او برخوردار بودندرو در بازسازی معبد بزرگ خدای اسرائيل از حم

٧  
  ورود عزرا به اورشليم

او به اين شکل       .  چندين سال بعد، در دوران شاهنشاهی اردشير شاهنشاه پارس، شخصی بود به نام عزرا                            ١
پسر شلوم،  ٢،  عزرا پسر سرايا، پسر عزريا، پسر حلقيا       :  شجره نامٔه خود را به هارون که کاهن اعظم بود می رساند           

پسر ٥پسر زرحيا، پسر عزی، پسر بقی،          ٤پسر امريا، پسر عزريا، پسر مرايوت،          ٣ر اخيطوب،    پسر صادوق، پس   
 . ابيشوع، پسر فينحاس، پسر العازار، پسر هارون

. عزرا شخصی بود فاضل و دارای دانش عميق در شريعت، که خداوند، خدای اسرائيل به موسی داده بود                             ٧-٦
. دار بود، شاهنشاه هرآنچه را که او در خواست می کرد به او می داد           چون عزرا از برکت خداوند خدای خود، برخور       

در هفتمين سال سلطنت اردشير، عزرا به اّتفاق گروهی از يهوديان که شامل کاهنان، الويان، سرايندگان، نگهبانان                   
ک کردند و با ياری آنها در اولين روز ماه اول، بابل را تر٩-٨. و خادمان معبد بزرگ بود، از بابل عازم اورشليم شد         

عزرا تمام زندگی خود را در مطالعه شريعت خداوند، اجرای آن             ١٠.  خدا در روز اول ماه پنجم وارد اورشليم شدند          
 . و تعليم همٔه دستورهای آن به مردم اسرائيل صرف کرده بود

  مدرکی که اردشير شاهنشاه به عزرا داد
فاضل که دانشی عميق از قوانين و دستورهای الهی داشت،                اردشير شاهنشاه مدرک زير را به عزرا، کاهنِ          ١١
 : داد

 . از طرف اردشير شاهنشاه به عزرای کاهن، فاضل در شريعت خدای آسمان«١٢
من فرمان می دهم در سرتاسر امپراتوری من به تمام قوم اسرائيل و کاهنان و الويانی که مايل                               «١٣

                                                 
وی بر سرزمينی که قبًال توسط سوريه، دشمن ديرينٔه . امپراتور آشور ظاهرًا اشاره ای است به شاهنشاه پارس*

 . اسرائيل تسخير شده بود، حکمرانی می کرد
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من، به اّتفاق هفت مشاور خود، به تو                 ١٤.  م برگردند  هستند، اجازه داده شود به همراه تو به اورشلي                   
مأموريت می دهيم به اورشليم و يهوديه بروی و وضع آنها را بررسی کنی و ببينی آيا شريعت خدايت که                       

تو بايد هدايای طال و نقره   ای را که، من و مشاورينم مايليم             ١٥.  به تو سپرده شده است اطاعت می شود يا نه         
تو همچنين بايد تمام طال     ١٦.   که معبد بزرگ او در اورشليم است تقديم کنيم، با خود ببری            به خدای اسرائيل  

و نقره   ای را که در سراسر استان بابل جمع می کنی و هدايايی را که قوم اسرائيل و کاهنان آنها برای معبد                      
 . بزرگ خدای خود در اورشليم می دهند، با خود ببری

را صرف خريد گاوهای  نر، قوچها، بّره ها، غّالت و شراب بکنی و آنها را بر                      تو بايد با دّقت آنها     «١٧
تو می توانی آنچه را که از طال و نقره باقی می ماند مطابق                   ١٨.  قربانگاه معبد بزرگ اورشليم تقديم کنی        

ه تو بايد تمام ظروفی را ک      ١٩.  ارادٔه خدای خود برای تهّيه هرچه خودت و مردمت می خواهيد صرف کنی             
و هر چيز ديگری که     ٢٠.  برای استفاده در خدمات معبد بزرگ به تو داده شده در اورشليم به خدا تقديم کنی               

 . برای معبد بزرگ نياز داری، می توانی از خزانٔه سلطنتی بگيری
من به تمام خزانه داران استان غربی رود فرات دستور می دهم هرچه عزرای کاهن و فاضل در                           «٢١

يعنی تا سه هزار و چهارصد کيلو نقره، ده هزار کيلوگرم               ٢٢.  مان می خواهد، تهيه کنند    شريعت خدای آس   
بايد در تهئه    ٢٣.  گندم، دو هزار ليتر شراب، دو هزار ليتر روغن زيتون، و هراندازه نمک که بخواهد                         

 و  هرچه خدای آسمان برای معبد بزرگ خود می خواهد، دقيق باشيد و مطمئن شويد که او هرگز از من                         
شما را از گرفتن هر نوع ماليات از کاهنان،               ٢٤.  کسانی که بعد از من حکومت می کنند، خشمگين نشود            

 . الويان، سرايندگان، نگهبانان، خادمان و هر که به معبد بزرگ وابسته است، منع می کنم
 شريعت  تو ای عزرا، با حکمتی که خدا به تو داده است، می بايد مديران و داورانی را که طبق                              «٢٥

تو بايد آن    .  خدای تو زندگی می کنند برای حکومت بر تمام مردم استان غربی رود فرات، انتخاب کنی                       
اگر کسی شريعت خدای تو يا قوانين شاهنشاه را اطاعت نکند،             ٢٦.  شريعت را به هر که نمی داند بياموزی       

، يا مصادرٔه اموال يا زندان       مجازات چنين فردی ممکن است مرگ، يا تبعيد         .  بايد فورًا به مجازات برسد     
 » .باشد

  عزرا خدا را ستايش می کند
او شاهنشاه را تشويق کرد، چنين حرمتی به معبد                !  سپاس بر نام خداوند، خدای اجداد ما باد             «:  عزرا گفت ٢٧

 به خاطر محّبت پايدار خدا، من مورد توّجه شاهنشاه و مشاورينش و تمام                     ٢٨.  بزرگ خداوند در اورشليم بگذارد        
خداوند، خدايم، به من شهامت بخشيده است و من توانسته ام بسياری از سران               .  مأموران عالی رتبٔه او قرار گرفته ام      

 » .خاندانهای قوم اسرائيل را تشويق کنم، همراه من برگردند

٨  
  کسانی که از تبعيد برگشتند

 در زمان شاهنشاهی اردشير همراه عزرا        اين فهرست سران خاندانهای اسرائيلی است که در بابل تبعيد بودند و             ١
 : به اورشليم برگشتند

  جرشوم، از خاندان فينحاس١٤-٢
  دانيال، از خاندان ايتامار

  حطوش فرزند شکنيا، از خاندان داوود
 . زکريا، از خاندان فروش، به همراه صدو پنجاه مرد ديگر که اصل و نسب آنها ثبت بود

 ندان فحت موآب، همراه دويست مرد؛ اليهوعينای فرزند زرحيا، از خا
  شکنيا فرزند يحزيئيل، از خاندان زتو، همراه سيصد مرد؛
  عابد فرزند يوناتان، از خاندان عادين، همراه پنجاه مرد؛
  اشعيا فرزند عتليا، از خاندان عيالم، همراه هفتاد مرد؛

  زبديا فرزند ميکائيل، از خاندان شفطيا، همراه هشتاد مرد؛
 ا فرزند يحيئيل، از خاندان يوآب، با دويست و هجده مرد؛ عوبدي

  شلوميت فرزند يوسفيا، از خاندان بانی، همراه صد و شصت مرد؛
  زکريا فرزند بابای، از خاندان بابای، همراه بيست و هشت مرد؛



 عزرا
 

  يوحانان فرزند هقاطان، از خاندان عزجد، همراه صد و ده مرد؛
 .) اين گروه بعدها برگشتند(خاندان ادونيقام، همراه شصت مرد  اليفلط، يعيئيل و شمعيا، از

 . عوتای و زکور، از خاندان بغوای، همراه هفتاد مرد

  عزرا در صدد يافتن الويان
من همٔه گروهها را در کنار نهری، که به طرف شهر اهوا جاری است، جمع کردم و در آنجا سه روز اردو                              ١٥
نه نفر از رهبران قوم را به       ١٦.  هن در بين آنها بود ولی از الويان کسی در آنجا نبود            من دريافتم که تعدادی کا    .  زديم

ن به نامهای    ، ياريب، الناتان، ناتان، زکريا، و مشالم و دو نفر از معّلما                    *نامهای اليعزر، اريئيل، شمعيا، الناتان       
آنها را به نزد عدو، رئيس جماعتی که در کاسفيا سکونت دارند، فرستادم تا از                 ١٧.  يوياريب و الناتان را فرا خواندم      

١٨.  او و همکارانش که خادمان معبد بزرگ بودند بخواهند، افرادی را برای خدمت خداوند در معبد بزرگ بفرستند                   

شربيا از خاندان َمحلی را که شخص برجسته ای بود به همراه هجده نفر از                 به لطف خدا آنها يکی از الويان به نام            
آنها همچنين حشابيا و اشعيا از خاندان مراری را به اّتفاق بيست نفر از بستگان                       ١٩.  پسران و برادرانش فرستادند    

ٔه داوود پادشاه و     عالوه بر آن، دويست و بيست نفر از خدمٔه معبد بزرگ که اجدادشان به وسيل                     ٢٠ايشان فرستادند    
 . اسامی همٔه آنها ثبت شده است. نمايندگان او برای کمک به الويان منصوب شده بودند نيز همراه آنان بودند

  دعوت عزرا از مردم برای دعا و روزه
 در آنجا، در کنار نهر اهوا، از همه خواستم تا با هم روزه بگيريم و با فروتنی از خدای خويش بخواهيم، ما را                         ٢١

من خجالت می کشيدم از شاهنشاه       ٢٢.  در سفرمان رهبری کند، و ما و فرزندانمان و اموالمان را محافظت فرمايد                    
تقاضا کنم يک گروه از سواره نظام را بفرستد تا در سفر در مقابل هر دشمنی از ما مراقبت کند، چون من به او                                 

هد، اّما هر که از او رو بگرداند، مورد خشم و مجازات             گفته بودم که خدای ما به هر که به او توّکل کند برکت می د              
از اين رو، ما روزه گرفتيم و نزد خدا دعا کرديم تا خدا خودش از ما مراقبت کند و او هم                                  ٢٣.  او قرار می گيرد   

 . دعاهای ما را مستجاب نمود

  هدايايی برای معبد بزرگ
آنگاه طال و نقره و ظروفی را       ٢٥.  ر ديگر را انتخاب کردم    از بين کاهنان برجسته، من شربيا، حشابيا، و ده ها نف         ٢٤

که شاهنشاه، مشاوران و مأموران عالی رتبٔه او و مردم اسرائيل برای استفاده در معبد بزرگ داده بودند، وزن                                
 : آنچه به آنها دادم به اين شرح است٢٧-٢٦. کردم و به کاهنان دادم

 

 ،  بيست و پنج تن-نقره 
 ره ای به وزن هفتاد کيلوگرم، صد قطعه ظروف نق

 ،  سه هزار و چهارصد کيلوگرم-طال 
 ، بيست عدد جام طال به وزن هشت و نيم کيلوگرم

 ، دو جام برنز اعال به ارزش جامهای طال
 

همچنين  کّليه ظروف طال و نقره   ای که        .  شما در حضور خداوند، خدای اجداد خود، مقّدس هستيد         «:  به آنها گفتم  ٢٨
. تا رسيدن به معبد بزرگ از آنها به دّقت مراقبت کنيد                ٢٩.  ن هدئه داوطلبانه به او تقديم شده، مقّدس است             به عنوا 

آنجا، در اتاق کاهنان، آنها را وزن کنيد و تحويل رؤسای کاهنان و الويان و رهبران قوم اسرائيل در اورشليم                                    
ه و ظروف را، تا رسانيدن آنها به معبد بزرگ                 پس کاهنان و الويان مسئولّيت محافظت از طال، نقر               ٣٠»  .بدهيد

 . اورشليم، به عهده گرفتند

  بازگشت به اورشليم
خدای ما در سفر با ما بود و ما را            .  در روز دوازدهم ماه اول، نهر اهوا را ترک کرديم و عازم اورشليم شديم                ٣١

در روز چهارم   ٣٣.  وز استراحت کرديم  وقتی به اورشليم رسيديم سه ر     ٣٢.  از حمله های دشمنان و راهزنان حفظ کرد       
العازار .  به معبد بزرگ رفتيم، نقره، طال و ظروف را وزن کرديم و تحويل کاهنی به نام مريموت، پسر اوريا داديم                   

همه چيز ٣٤. فرزند فينحاس و دو نفر از الويان به نامهای يوزاباد فرزند يشوع و نوعديا فرزند بنووی نيز با او بودند               
 . ن شد و صورت کاملی از آنها در همان موقع تهّيه شدشمرده و وز

                                                 
 .در اين آيه سه بار از الناتان نام برده شده که هر سه يک شخصّيت جداگانه می باشند*



 عزرا
 

بعد از آن همٔه کسانی که از تبعيد برگشته بودند، هدايايی آوردند تا به عنوان قربانی، در حضور خدای اسرائيل                     ٣٥
. ندآنها دوازده گاو نر برای همٔه قوم اسرائيل، و نود و شش قوچ، و هفتاد و هفت بّره قربانی کرد                           .  سوزانيده شود 

تمام اين حيوانات به صورت قربانی         .  آنها همچنين دوازده ُبز هم به منظور تطهير از گناهان خود قربانی کردند                    
آنها همچنين مدرکی را که شاهنشاه به ايشان داده بود به استانداران و مأموران                 ٣٦.  سوختنی تقديم حضور خدا شدند     

 . ، از مردم و پرستش آنها در معبد بزرگ حمايت نمودنددولت در ناحيه غربی رود فرات دادند، و مأموران هم

٩  
  باخبر شدن عزرا از ازدواج با غيريهوديان

بعد از آن، رهبران قوم يهود آمده به من گفتند که مردم، کاهنان و الويان، خود را از اقوام همسايه يعنی مردم                             ١
آنها .  يبوسيان و اموريان جدا نگاه نداشته اند            عمون، موآب و مصر و همچنان از کنعانيان، ِحّتيان، فرزيان، و                     

مردان يهودی با زنان بيگانه ازدواج می کردند و در نتيجه قوم                ٢.  کارهای ناشايست اين مردمان را انجام می دادند         
وقتی اين را شنيدم، از      ٣.  رهبران و بزرگان قوم بيش از همه در اين امر مقّصر بودند              .  مقّدس خدا آلوده شده بودند     

تا وقت  ٤.  ت غم لباس خود را دريدم، موهای سر و صورتم را  کندم و از شّدت غم و ناراحتی بر زمين نشستم                             شّد
مردم به تدريج اطراف من جمع شدند،               .  تقديم قربانی شامگاه همان طور در آنجا در حالت اندوه و ماتم بودم                          
 .  بازگشته گفته بود، ترسيده بودندمخصوصًا کسانی که از آنچه خدای اسرائيل در مورد بی وفايی تبعيديان

هنگام قربانی شامگاه درحالی که هنوز لباس پاره شده بر تنم بود، از جايی که به حالت غم و اندوه نشسته  بودم،                         ٥
ای خدا،  «:  و گفتم ٦،  به حالت دعا زانو زدم و دستهای خود را به سوی خداوند، خدای خود بلند کردم                          .  برخاستم

گناهان ما انباشته شده و از سر ما نيز                .   که نمی توانم سر خود را در حضور تو بلند کنم                   آن قدر شرمگين هستم   
. از روزگار اجدادمان تا به امروز ما، قوم تو، گناهان فراوانی را مرتکب شده   ايم             ٧.  گذشته است و به آسمانها می رسد    

ما . ما کشتار، غارت و اسير شده ايم. نه افتاده ايمبه خاطر گناهانمان، ما، پادشاهان و کاهنان ما به دست پادشاهان بيگا
ای خداوند خدای ما، اکنون مّدت کوتاهی است که به ما لطف                      ٨.  کامًال رسوا شده ايم چنانکه تا به امروز هستيم             

کرده ای و اجازه داده ای که عّده  ای از ما از اسارت خالص شويم و در اين مکان مقّدس در امنّيت زندگی کنيم، تا                              
هر چند ما برده هستيم، ولی تو ما را در حالت                   ٩.  چشمانمان روشن گردند و در بردگی نيروی تازه کسب کنيم                

بردگی ترک نمی کنی، تو شاهنشاهان پارس را واداشتی تا بر ما لطف کنند و به ما اجازه دهند به زندگی خود ادامه                        
 . و در اينجا، در يهوديه و اورشليم، ايمن باشيمبدهيم و معبد بزرگ تو را که ويران شده بود، دوباره بسازيم 

که به وسيلٔه خادمان    ١١،  اّما بعد از اين همه وقايع، ديگر چه می توانيم بگوييم؟ ما باز هم از فرامين تو ای خدا                   «١٠
سيلٔه آنها به ما گفتند که اين سرزمين که ما تصّرف خواهيم کرد، به و                      .  خود انبيا به ما داده  ای، سرکشی کرده ايم          

آنها به ما گفتند، اگر         ١٢.  کارهای ناشايست و زشت مردمی که در سرتاسر آن سکونت دارند ناپاک شده است                           
می خواهيم از اين سرزمين بهره مند شويم و آن را تا ابد به فرزندان خود واگذار کنيم، هرگز نبايد با اين مردم                                      

حّتی بعد از آن همه مجازات و سختی که به خاطر         ١٣.  ا شود ازدواج کنيم يا کاری کنيم که باعث موفقّيت و سعادت آنه           
گناهان و خطايای خود متحّمل شده   ايم، ما می دانيم که تو خدای ما، ما را کمتر از آن چه سزاوار بوديم تنبيه کرده ای                        

ا اين مردمان    پس چگونه ممکن است بازهم فرامين تو را ناديده بگيريم و ب                 ١٤.  و به ما اجازه دادی تا زنده بمانيم           
شرير ازدواج کنيم؟ اگر چنين کنيم تو آنچنان خشمگين خواهی شد که ما را بکّلی از بين خواهی برد و ديگر اجازه                         

ای خداوند، خدای اسرائيل، تو عادلی، اّما باز هم اجازه داده  ای عّده ای از ما زنده                       ١٥نخواهی داد که زنده بمانيم؟         
 » .ور تو اعتراف می کنيم؛ ما هيچ شايستگی برای آمدن به حضور تو نداريمما به گناهان خود در حض. بمانيم

١٠  
  برنامٔه پايان دادن به ازدواج با غيريهوديان

وقتی عزرا به حالت دعا در مقابل معبد بزرگ خم شده بود و با گريه به اين گناهان اعتراف می کرد، گروه                                  ١
سپس ٢.  ، همه دور او جمع شده بودند و به تلخی گريه می کردند                کثيری از قوم اسرائيل، مردان و زنان و کودکان            

ما با به خاطر ازدواج با زنان بيگانه پيمان خود را نسبت به             «:  شکنيا فرزند يحئيل، از خاندان عيالم، به عزرا گفت         
ود جدًا قول   اکنون بايد در برابر خدای خ       ٣.  با وجود اين هنوز هم برای اسرائيل اميدی وجود دارد             .  خدا شکسته ايم 

آنچه را تو و آنهايی که به احکام الهی احترام                   .  دهيم که اين زنان و فرزندان آنها را از بين خود بيرون کنيم                         
اين مسئولّيت به   ٤.  می گذارند بگوييد، اطاعت خواهيم کرد و آنچه را شريعت خداوند از ما بخواهد بجا خواهيم آورد                 



 عزرا
 

 » .ن و ما پشت سر تو خواهيم بودما را در انجام آن رهبری ک. عهدٔه توست
پس عزرا از رهبران قوم و کاهنان و الويان و بقّئه مردم خواست سوگند ياد کنند که طبق پيشنهاد شکنيا عمل                            ٥

بعد از آن از جلوی معبد بزرگ به اقامتگاه يهوحانان فرزند الياشيب رفت و                 ٦.  خواهند کرد و آنها سوگند ياد کردند       
 . بعيدشدگان، تمام شب را بدون آن که چيزی بخورد يا بنوشد، در ماتم و غّصه گذرانيدبه خاطر بی ايمانی ت

پس پيامی به سرتاسر اورشليم و يهوديه فرستاده شد تا تمام کسانی که از تبعيد برگشته بودند، بايد طبق دستور                           ٧
د، تمامی اموالش    و اگر کسی در ظرف مّدت سه روز حاضر نشو                 ٨،   رهبران قوم در شهر اورشليم جمع شوند            

طی سه روز، در روز بيستم ماه نهم، تمام مردانی که در سرزمين                ٩.  مصادره و خودش از جامعه طرد خواهد شد         
همٔه .  باران شديدی می باريد  .  يهودا و بنيامين زندگی می کردند به اورشليم آمدند و در صحن معبد بزرگ جمع شدند                 

 . سه بر خود می لرزيدندمردم به خاطر هوا و نيز به دليل اهمّيت جل
شما وفادار نبوده  و به خاطر ازدواج خود با زنان بيگانه باعث            «:  عزرای کاهن برخاست و خطاب به آنها گفت        ١٠

پس اکنون نزد خداوند، خدای اجداد خويش به گناهان خود، اعتراف کنيد و کاری را                       ١١.  گناه قوم اسرائيل شده ايد     
خود را از بيگانگانی که در زمين ما زندگی می کنند، جدا کنيد و از دست                       .  زدانجام دهيد که او را خشنود می سا         
 » .زنهای خارجی، خويش را رها کنيد

جمعّيت زياد  «:  آنها همچنين گفتند  ١٣»  .به هرچه تو بگويی عمل خواهيم کرد        «:  مردم در پاسخ، با فرياد گفتند       ١٢
اين چيزی نيست که بتوان در يک يا دو              .   روباز بايستيم   است، باران شديدی می بارد، ما نمی توانيم در اين مکان             

اجازه بده سران قوم ما در اورشليم بمانند و به اين            ١٤.  روز انجام داد، چون عّدٔه زيادی از ما گرفتار اين گناه شده   ايم            
به .   بيايد موضوع رسيدگی کنند، آنگاه هرکس زن بيگانه دارد، در زمانی معّين همراه رهبران و داوران شهر خود                   

هيچ کس با اين پيشنهاد مخالف نبود جز يوناتان فرزند          ١٥»  .اين وسيله خدا از خشم خدا در اين مورد برخواهد گشت            
 . عسائيل، و بحزيا فرزند تقوه که از حمايت مشالم و الوی ای به نام شبتائی برخوردار بودند

د، پس عزرای کاهن از بين سران خاندانها افرادی را           همٔه کسانی که از تبعيد برگشته بودند اين طرح را پذيرفتن          ١٦
و در طی سه ماه       ١٧در روز اول ماه دهم آنها بررسی خود را شروع کردند                   .  برگزيد و نامهای آنها را ثبت کرد         

 . تحقيق کاملی در مورد تمام مردانی که با زنهای بيگانه ازدواج کرده بودند به عمل آمد

  مردانی که زنان بيگانه داشتند
 : نامهای کسانی که زنهای بيگانه داشتند به اين شرح است١٨

 : از کاهنان، به ترتيب هر خاندان عبارت بودند از
آنها قول دادند زنان خود را طالق        ١٩.  خاندان يشوع فرزند يوصاداق و برادرانش معسيا، اليعزر، ياريب و جدليا             

 . ردنددهند، و در ضمن، قوچی برای آمرزش گناهان خود قربانی ک
 . حنانی و زبديا: از خاندان امير٢٠
 . معسيا، ايليا، شمعيا، يحيئيل و عزيا: از خاندان حاريم٢١
 . اليوعينای، معسيا، اسماعيل، نتنائيل، يوزاباد، و العاسه: از خاندان فشحور٢٢
 : از الويان٢٣

 . ر، فتحيا، يهودا، اليعز)آه قليطا نيز ناميده می شود(يوزاباد، شمعی، قاليا 
 : از سرايندگان٢٤

 . الياشيب

 : از نگهبانان معبد بزرگ
 . شلوم و طالم، و اوری

 : و بقّيه٢٥
 . رميا، يزيا، ملکيا، ميامين، العازار، ملکيا، و بناياهو: از خاندان فرعوش

 . متنيا، زکريا، يحيئيل، عبدی، يريموت، و ايليا: از خاندان عيالم٢٦
 . ياشيب، متنيا، يريموت، زاباد، و عزيزااليوعينای، ال: از خاندان زتو٢٧
 . يهوحانان، حننيا، زبای، و عتالی: از خاندان بابای٢٨
 . مشالم، ملوک، عدايا، ياشوب، شآل، و راموت: از خاندان بانی٢٩



 عزرا
 

 . عدنا، کالل، بناياهو، معسيا، متنيا، بصلئيل، بنوی، منسی: از خاندان فحت موآب٣٠
 . ر، اشيا، ملکيا، شمعيا، و شمعون، بنيامين، ملوک، شمريااليعز: از خاندان حاريم٣٢-٣١
 . متنای، متانه، زاباد، اليفلط، يريمای، منسی و شمعی: از خاندان حاشوم٣٣
 . معدای، عمرام، اوئيل، بناياهو، بيديا، کلوهی، ونيا، مريموت، الياشيب، متنيا، متنای، يعسو: از خاندان بای٣٧-٣٤
عی، شلميا، ناتان، عدايا، مکندبای، شاشای، شارای، عزرئيل، شلميا، شمريا، شلوم،                   شم:  از خاندان بنوی   ٤٢-٣٨

 . امريا، و يوسف
 . يعيئيل، متتيا، زاباد، زبينا، يدو، يوئيل و بناياهو: از خاندان َنبو٤٣
 . کردند ايشان اين زنان را طالق دادند و بّچه های خود را نيز بيرون. تمام اين مردان زنان بيگانه داشتند٤٤



 نحميا
 

  کتاب نحميا
  معّرفی کتاب

موضوع اصلی کتاب نحميا، ادامٔه مطالبی است که در کتاب عزرا شروع شده بود؛ يعنی بنای جامعه ای متشکل                      
در چنين  .  خته شده و پرستش خدا به صورت مرتب انجام می گرفت                 در اين زمان، معبد بزرگ سا         .  از قوم خدا   

شرح واقعٔه بازسازی ديوار اورشليم، با وجود       .  شرايطی بود که قوم، نياز مبرمی به مکانی امن برای زندگی داشت            
 . مخالفت های بسيار، موضوعی است که در اين کتاب بيان گرديده است

 : قسيم کردکتاب نحميا را می توان به چهار قسمت ت
 . بازگشت نحميا به اورشليم برای حکمرانی بر يهودا به دستور شاهنشاه پارس -
 . بازسازی ديوار اورشليم تحت رهبری نحميا -
 . قرائت جّدی قوانين الهی و اعتراف مردم به گناهانشان -
 . ساير کارهای نحميا به عنوان حاکم يهودا -

 . توّکل کامل نحميا به خدا و دعاهای پی درپی او می باشد، يکی از قسمت های مهم و درخشان کتاب
: بعد از بازگشت قوم از تبعيد و اولين مرتبه که کالم خدا برای همگان قرائت شد، در اين کتاب چنين می خوانيم                          

دند، آنگاه مردم به خانه هايشان رفتند و با شادمانی خوردند و نوشيدند و آنچه را که داشتند با ديگران قسمت کر                             «
 ) ١٢:٨(» .زيرا آنچه را که برای ايشان خوانده شده بود، فهميدند

  تقسيم بندی کتاب
  ٢٠:٢-١:١بازگشت نحميا به اورشليم 

  ٧٣:٧-١:٣بازسازی ديوار اورشليم 
  ٣٩:١٠-١:٨خواندن قوانين و تجديد پيمان 

  ٣١:١٣-١:١١ساير کارهای نحميا 

١  
  اندوه نحميا و دعای او برای قوم خود

 : اين است گزارش کارهايی که نحميا پسر حکليا انجام داد١
حنانی، يکی  ٢.  در ماه کسُلو، در بيستمين سال سلطنت اردشير شاهنشاه پارس، در پايتخت يعنی شهر شوش بودم                  

ابل از برادرانم با گروهی از سرزمين يهودا به آنجا آمدند و من از آنان دربارٔه اورشليم و يهوديانی که از تبعيد ب                               
ايشان گفتند که آنانی که زنده مانده اند و به ميهن بازگشته اند با دشواری روبه رو هستند                ٣.  بازگشته بودند، سؤال کردم   

ايشان همچنين گفتند که ديوارهای        .  و بيگانگانی که در آن اطراف زندگی می کنند با حقارت به ايشان می نگرند                      
هنگامی که اين  ٤.  ز زمانی که در آتش سوخته شده اند بازسازی نشده اند        اورشليم هنوز ويران است و دروازه های آن ا        

 . خبر را شنيدم، نشستم و گريه کردم
تو !  ای خداوند، خدای آسمانها     «٥:  چندين روز سوگواری کردم و چيزی نخوردم و به حضور خدا دعا کردم                       

دوست دارند و فرامين تو را انجام               تو عهد خود را با امانت، با آنانی که تو را                    .  بزرگ و شگفت انگيز هستی      
خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو؛ دعايی که روز و شب برای بندگانت قوم                              ٦.  می دهند، نگاه می داری   

٧.  من و نياکانم بضد تو گناه کرده ايم       .  من اعتراف می  کنم که ما مردم اسرائيل، مرتکب گناه شده ايم          .  اسرائيل می کنم 

ما از قوانينی که توسط بنده ات موسی به ما دادی              .  رزيده ايم و فرمانهای تو را انجام نداده ايم         ما بضد تو شرارت و      
اگر شما مردم اسرائيل با من بی وفا         ':  اکنون سخنانی را که به بندٔه خود موسی گفتی، به يادآور              ٨.  پيروی نکرده ايم 

به سوی من بازگرديد و از فرمانهای من پيروی کنيد،           اّما اگر   ٩باشيد، شما را در ميان مّلتها پراکنده خواهم ساخت،           
من شما را به مکانی که برای ستايش خود برگزيده ام، باز می گردانم؛ حّتی اگر در سرزمين های دوردست پراکنده                       

 ' .شده باشيد
ن ای  اکنو١١.  ايشان بندگان و قوم تو هستند؛ تو ايشان را با نيروی عظيم و دست توانای خود رهايی دادی                            «١٠

امروز مرا کامياب فرما و شاهنشاه       .  خداوند، دعای من و بندگان ديگرت را که می خواهند تو را تکريم کنند، بشنو                 
 » .را نسبت به من مهربان گردان



 نحميا
 

 . در آن زمان من ساقی شاهنشاه بودم

٢  
  نحميا به اورشليم می رود

هنشاه پارس، يک روز وقتی که اردشير شاهنشاه         چهار ماه بعد در ماه نيسان، در سال بيستم سلطنت اردشير شا              ١
پس شاهنشاه از من     ٢.  او قبل از آن هرگز مرا غمگين نديده بود           .  در حال صرف غذا بود، من برايش شراب بردم           

 » .چرا چهرٔه تو اندوهگين است؟ تو بيمار نيستی، بدون شک از اندوه بزرگی رنج می بری«: پرسيد
چگونه چهره ام اندوهگين نباشد درحالی که شهری که        !  شاهنشاه تا ابد زنده باد    «:  و پاسخ دادم  ٣  آنگاه هراسان شدم  

 » آرامگاه نياکان من در آن قرار دارد، ويران است و دروازه هايش در آتش سوخته اند؟
 » درخواست تو چيست؟«: شاهنشاه پرسيد٤

و خرسندی اعلی حضرت هستم و          اگر مورد لطف   «:  سپس به شاهنشاه گفتم     ٥.  آنگاه به خدای آسمان دعا کردم         
ايشان در نظر دارند درخواست مرا اجابت کنند، تقاضا دارم که مرا به سرزمين يهودا به شهری که آرامگاه نياکان                       

 » .من در آن قرار دارد، بفرستند تا آن را بازسازی کنم
اهم رفت و چه وقت بازخواهم شاهنشاه درحالی که ملکه در کنار او نشسته بود از من پرسيد که برای چه مّدت خو٦
 . و من به او پاسخ دادم و او با رفتن من موافقت کرد. گشت
آنگاه از شاهنشاه درخواست کردم که به من لطف کرده، نامه هايی به فرمانداران استان غرب فرات بنويسد و به                    ٧

 کردم که نامه ای به آساف،         همچنين درخواست ٨.  ايشان دستور دهد تا به من اجازٔه سفر به سرزمين يهودا بدهند                   
جنگلبان جنگلهای سلطنتی بنويسد تا َالوار مورد نياز برای بازسازی دروازه های قلعٔه مجاور معبد بزرگ و                                    

شاهنشاه همٔه درخواست های مرا پذيرفت زيرا خدا        .  ديوارهای شهر و خانه ای را که در آن زندگی کنم، به من بدهد              
 . با من بود

سپس نامٔه  .   افسران ارتش و سواره نظام را همراه من فرستاد و من عازم غرب فرات شدم                   شاهنشاه گروهی از  ٩
اّما زمانی که سنبلط، از اهالی بيت حورون و طوبيا يکی از مأموران استانهای                   ١٠.  شاهنشاه را به فرمانداران دادم     

 . عمون شنيدند که کسی برای کمک به مردم اسرائيل آمده است، بسيار آشفته شدند
راجع به آنچه که خداوند در مورد اورشليم در دل من گذاشته بود با کسی                 ١٢  پس به اورشليم رفتم و تا سه روز        ١١

تنها حيوانی که با خود بردم االغی بود . سپس نيمه شب برخاسته و با چند نفر از همراهانم بيرون رفتم.  چيزی نگفتم 
ز دروازٔه دّره در غرب از شهر خارج شدم و به طرف چشمٔه  هنوز هوا تاريک بود که ا     ١٣.  که من بر آن سوار بودم     

اژدها در جنوب و از آنجا تا دروازٔه خاکروبه رفتم و ديوار خراب شدٔه شهر و دروازه های سوختٔه آن را از نزديک                      
وار االغی که س  .  آنگاه از قسمت شرقی شهر به سوی شمال به دروازٔه چشمه و استخر شاهنشاه رفتم              ١٤.  بازديد کردم 

پس از وادی قدرون پايين رفتم و ديوار را بازديد  کردم، سپس از                     ١٥.  بودم، نمی توانست از ميان خرابه ها بگذرد        
 . راهی که رفته بودم بازگشتم و از دروازٔه دّره وارد شهر شدم

ز يهوديان،  هيچ يک از بزرگان محلی نمی دانستند که کجا رفته بودم و چه کرده بودم تا آن زمان به هيچ يک ا                          ١٦
آنگاه به ايشان ١٧. کاهنان، رهبران، بزرگان و کسان ديگری که بايد در اين کار شرکت می کردند، چيزی نگفته بودم   

ببينيد که به خاطر ويرانی اورشليم و دروازه هايش در چه مشکالتی هستيم، بياييد تا ديوارهای شهر را                                «:  گفتم
و به آنان گفتم که چگونه خدا با من بوده است و مرا ياری کرد                 ١٨»  .بازسازی کنيم و به شرمساری خود پايان دهيم        

 . و آنچه را که شاهنشاه به من گفته بود نيز به ايشان گفتم
 . و آمادٔه کار شدند» !پس بازسازی را آغاز کنيم«: ايشان پاسخ دادند

چه می کنيد؟  «:  ره کردند و گفتند   ولی هنگامی که سنبلط، طوبيا و جشم عرب از نقشٔه ما باخبر شدند، ما را مسخ               ١٩
 » آيا می خواهيد برضد شاهنشاه شورش کنيد؟

خدای آسمان ما را موّفق خواهد کرد، ما خادمان او هستيم و ما شروع به ساختن خواهيم کرد؛ اّما                     «:  پاسخ دادم ٢٠
 » .شما هيچ حّقی بر امالک اورشليم نداريد و نه سهمی در سّنتهای آن

٣  
 ورشليم بازسازی ديوار ا

آنان آن را . الياشب کاهن اعظم و کاهنان ديگر، دروازٔه گوسفند را نصب کردند       .  ديوار شهر بدين گونه ساخته شد    ١



 نحميا
 

 . تقديس کردند و دروازه هايش را برپا ساختند و ديوار را تا ُبرج صد و ُبرج حننئيل تقديس کردند
 . مردان اريحا قسمت بعدی ديوار را ساختند٢

 .  زکور پسر امری قسمت ديگر ديوار را بازسازی کرددر کنار ايشان
خاندان هسناه دروازٔه ماهی را ساختند و تيرهای سقف آن را گذاشتند و دروازه ها و قفل و پشت بندهايش را                                 ٣

 . نصب کردند
 . قسمت بعدی ديوار را مرعوت پسر اوريا نؤه حقوص تعمير کرد٤

 يل، در کنار او مشالم پسر برکيا، نؤه مشيزبئ
 . و صادوق پسر بعنا قسمت ديگر را بازسازی کرد

قسمت بعدی ديوار را مردم تقوع ساختند، اّما بزرگان ايشان از وظايفی که سرپرستان به آنان سپردند، پيروی                        ٥
 . نکردند و از انجام کار بدنی خودداری ورزيدند

 کردند و قفلها و پشت بندهايش را نصب             يوياداع پسر فاسيح و مشالم پسر بوريا، دروازٔه يشانه را بازسازی                  ٦
 . کردند
در کنار ايشان ملتيای جبعونی، يادون ميرونوتی و اهالی جبعون و مصفه، قسمت ديگر ديوار را تا محل                                      ٧

 . سکونت فرمانداِر غرب رود فرات، بازسازی کردند
ی عطار قسمت ديگر ديوار را      در کنار او حننيا   .  ُعزيئيل پسر حرهايا که زرگر بود، قسمت بعدی را تعمير کرد           ٨

 . به اين ترتيب آنان ديوار شهر اورشليم را تا ديوار پهن بازسازی کردند. ساخت
 . در کنار ايشان رفايا پسر حور، که فرماندار نصف منطقٔه اورشليم بود، ديوار را تعمير کرد٩
 . ود، بازسازی کرددر کنار ايشان يدايا پسر حروماف قسمتی از ديوار را که نزديک خانه اش ب١٠

 . قسمت بعدی را حتوش پسر حشبنيا تعمير کرد
 . ملکيا پسر حاريم و حشوب پسر فحت موآب ُبرج تنورها و قسمت بعدی ديوار را تعمير کردند١١
 . شلوم پسر هلوحيش، فرماندار نصف ديگر منطقٔه اورشليم، با کمک دخترانش قسمت بعدی را بنا کردند١٢
دروازه ها را نصب کردند و برای بستن آنها قفلها و                            .  وح دروازٔه دّره را ساختند            حانون و اهالی زان         ١٣

 . پشت بندهايش را نصب کردند، و حدود پانصد متر از ديوار را تا دروازٔه خاکروبه تعمير کردند
 بندها را  مليکا پسر رکاب، فرماندار بيت هکاريم، دروازٔه خاکروبه را بازسازی کرد و درها را و قفلها و پشت                   ١٤

 . نيز برای بستن آن نصب کرد

  سازندگان ديوار شرقی
شلوم پسر کلحوزه، فرماندار بخش مصفه، دروازٔه چشمه را بازسازی کرد و تيرها و درها را نصب کرد و                            ١٥

همچنين از حوض سيلوحا که کنار باغ شاهنشاه بود تا پّله هايی که به شهر                        .  قفلها و پشت بندهايش را وصل کرد         
 . د می رسيد، ديوارها را بازسازی کردداوو
در کنار او نحميا پسر عزبوق، فرماندار نيمی از بخش بيت صور، ديوار را تا مقابل آرامگاه داوود و تا استخر                      ١٦

 . و پادگانهای ارتش بازسازی کرد

  الويانی که در ساختن ديوار شرکت کردند
 : سمت از ديوار را بازسازی کردندالويانی که در زير نامشان برده شده است، چندين ق١٧

 . رحوم پسر بانی قسمت بعدی ديوار را ساخت
 . حشبيا فرماندار نصف بخش قعيله، و قسمت ديگر ديوار را به نمايندگی مردم بخش خود بنا کرد

 . قسمت بعدی را بوای پسر حيناداد فرماندار نصف بخش ديگر قعيله بازسازی کرد١٨
دار مصفه بود از روبه روی انبار اسلحه تا جايی را که ديوار پيچ می خورد،                               عازر پسر يشوع که فرمان         ١٩

 . بازسازی کرد
 . باروک پسر زبای قسمت بعدی را تا دروازٔه خانٔه الياشب کاهن اعظم بازسازی نمود٢٠
 . مريموت، پسر اوريا و نؤه حقوص، قسمت بعدی ديوار را تا انتهای خانٔه الياشيب بنا کرد٢١

  که در ساختن ديوار شرکت کردند کاهنانی
 : کاهنانی که در زير نامشان برده شده است، چندين قسمت از ديوار را بازسازی کردند٢٢

 . کاهناِن ساکن اطراف اورشليم قسمت بعدی ديوار را ساختند
 . بنيامين و حشوب قسمت بعدی را که مقابل خانٔه خودشان قرار داشت، بازسازی کردند٢٣



 نحميا
 

 . عسيا نؤه عننيا قسمت بعدی را که در مقابل خانٔه خودش بود، بازسازی کردعزريا پسر م
 . بنوی پسر حيناداد قسمت ديگر ديوار را از خانٔه عزريا تا گوشٔه ديوار بازسازی کرد٢٤
 . فالل پسر اوزای از گوشٔه ديوار تا ُبرج کاخ بااليی شاهنشاه را که نزديک حياط نگهبانان است، ساخت٢٥

اين قسمت تا نقطه ای در شرق، نزديک به دروازٔه آب و ُبرج ٢٦. عدی را فدايا پسر فرعوش بازسازی کردقسمت ب 
نزديک قسمتی از شهر که آنجا را اوفل می خواندند؛ جايی که خدمتگزاران معبد بزرگ               .  (نگاهبانی معبد بزرگ بود   

 .) زندگی می کردند

  ساير بناکنندگان
يگری از ديوار را بنا کردند، اين دومين کار آنان محسوب می شدکه روبه روی                 پس از آن مردم تقوع قسمت د        ٢٧

 . ُبرج بزرگ نگهبانی معبد بزرگ تا نزديک عوفل بود
هريک از آنان    .  گروهی از کاهنان، قسمت بعدی ديوار را از دروازٔه اسب به طرف شمال بازسازی کردند                       ٢٨

 . ديوار جلوی خانٔه خود را ساخت
ير نيز ديوار جلوی خانٔه خود را بنا کرد، قسمت بعدی را شمحيا، پسر شُکنيا نگهبان دروازٔه                        صادوق پسر ام  ٢٩

 . شرقی، بنا کرد
 . اين دومين کار آنان محسوب می شد. حننيا پسر شلميا و حانون پسر ششم صاالف، قسمت ديگر را ترميم کردند٣٠

 . مشالم پسر برکيا ديوار روبه روی خانٔه خود را بنا کرد
ملکيای زرگر قسمت ديگر ديوار را تا ساختمانی که کارگران معبد بزرگ و بازرگانان از آن استفاده می کردند                   ٣١

 . که روبه روی دروازٔه گردهمآيی معبد بزرگ و نزديک اتاقی که در گوشٔه شمال شرقی ديوار بود ساخت
 . ساختند زرگران و بازرگانان قسمت آخر ديوار را تا گوشٔه دروازٔه گوسفند٣٢

٤  
  خداوند نقشٔه مخالفان را با شکست روبه رو می کند

هنگامی که سنبلط شنيد ما يهوديان بازسازی ديوار را آغاز کرده ايم، بسيار خشمگين شد و ما را مورد تمسخر                          ١
 شهر را   اين يهوديان ناتوان چه می کنند؟ آيا درنظر دارند         «:  در برابر همراهان و سپاهيان سامری گفت       ٢.  قرار داد 

بازسازی کنند؟ آيا می انديشند که با قربانی کردن می توانند کار را يک روزه به پايان برسانند؟ آيا می توانند از اين                          
 » توده سنگهای سوخته، سنگهايی برای بنا پيدا کنند؟

ود فرو خواهد   چه ديوار سنگی خواهند ساخت؟ اگر روباهی از آن باال ر           «:  طوبيا در کنار او ايستاده بود و گفت       ٣
 » !ريخت

بگذار آنچه به ما می گويند بر سر خودشان            !  ای خدا بشنو که چگونه ما را مسخره می کنند             «:  آنگاه دعا کردم   ٤
شرارت ايشان را نبخش    ٥.  بگذار تا آنچه دارند تاراج شود و خودشان به سرزمين بيگانه به اسارت برده شوند               .  بيايد

 » .به ما سازندگان ديوار اهانت کرده اند و گناهانشان را فراموش نکن، زيرا
پس ما به بازسازی ديوار ادامه داديم و بزودی نصف ارتفاع ديوار ساخته شد، زيرا مردم با دل و جان کار                                  ٦

 . می کردند
 ، عمونيان و اشدوديان شنيدند که ما در بازسازی ديوار اورشليم پيشرفت                        هنگامی که سنبلط، طوبيا، اعراب      ٧

پس با هم نقشه کشيدند که بضد اورشليم بجنگند و                ٨.  کافهای آن بسته می شود، بسيار خشمگين شدند          کرده ايم و ش   
 . اّما ما به درگاه خدايمان دعا کرديم و روز و شب عليه آنان نگهبانانی قرار داديم٩اغتشاش به پا کنند، 

 : مردم يهودا زمزمه می کردند١٠
  ما از حمل بارها ضعيف شده ايم«

 . گهای زيادی برای بيرون بردن وجود داردخرده  سن
 » ما امروز چگونه می توانيم ديوار را بنا کنيم؟

پيش از اينکه بدانند و ببينند، در ميان ايشان خواهيم رفت و ايشان را می کشيم               «:  دشمنان ما با خود می انديشيدند    ١١
 ميان دشمنان زندگی می کردند، آمدند و              بارها يهوديانی که در      ١٢»  .و کار ساختن ديوار نيمه تمام خواهد ماند               

بنابراين مردم را با شمشير، نيزه و کمان مسّلح کردم و بر طبق                  ١٣.  درمورد نقشه های ايشان بضد ما هشدار دادند        
 . خاندانشان در پشت قسمت های ناتمام ديوار به نگهبانی گماشتم

. از ايشان مترسيد   «:  سروران و قوم گفتم       پس از اينکه اوضاع را بررسی کردم، برخاستم و به بزرگان و                    ١٤



 نحميا
 

١٥»  .خداوند را به ياد آوريد که بزرگ و مهيب است و برای خويشاوندان، فرزندان، همسران و خانه هايتان بجنگيد                   

دشمنان ما شنيدند که از نقشه های ايشان آگاه شده ايم و دريافتند که خدا نقشه هايشان را با شکست روبه رو کرده                                  
 .  ما به انجام کارهای خود بازگشتيماست، سپس همٔه

از آن روز به بعد نيمی از مردان بازسازی می کردند و نيمی ديگر مسّلح به نيزه، سپر، کمان و زره، نگهبانی                        ١٦
حّتی کسانی که مصالح ساختمانی    ١٧.  می دادند و رهبران از مردمی که ديوار را می ساختند، کامًال پشتيبانی می کردند            

هرکس که مشغول ساختن بود،          ١٨.  د، با يک دست کار می کردند و به دست ديگر سالح داشتند                         حمل می کردن  
من به  ١٩.  مردی که مسئول به صدا درآوردن شيپور خطر بود، در کنار من ايستاده بود               .  شمشيری به کمر بسته بود    

هر ٢٠.  کديگر دور هستيم   کار بسيار گسترده است و ما در روی ديوار از ي               «:  مردم، سران و رهبران ايشان گفتم       
هر روز از سحرگاه تا شبانگاه      ٢١»  .موقع صدای شيپور را شنيديد به آنجا بياييد، خدايمان برای ما جنگ خواهد کرد              

 . هنگامی که ستاره ها بيرون می آمدند، نيمی از مردان کار می کردند و نيمی ديگر با نيزه نگهبانی می دادند
 که مسئولّيتی داشتند گفتم که هرکس با کارگرانش شب را در اورشليم بماند                           در اين هنگام به تمام مردانی          ٢٢

من و همراهان و کارگران و محافظين       ٢٣.  بنابراين ما توانستيم شهر را در شب نگهبانی کنيم و هنگام روز کار کنيم              
 . من حّتی در شب، لباس خود را از تن در نياورديم و هرکدام اسلحٔه خود را در دست داشتيم

٥  
  ستمديدگی فقرا

ما «:  بعضی افراد می گفتند    ٢.  پس از چندی، بسياری از مردم، زن و مرد از يهوديان ديگر شکايت کردند                           ١
 » .خانوادٔه بزرگی هستيم و برای زنده ماندن به غّالت نيازمنديم

دری غّله بگيريم تا از      ما مجبور شديم کشتزارها، تاکستانها و خانه هايمان را گرو بگذاريم که ق              «:  ديگران گفتند ٣
 » .گرسنگی نابود نشويم

ما نيز چون    ٥.  ما برای پرداخت مالياِت کشتزارها و تاکستانها به شاهنشاه، وام گرفته ايم               «:  گروهی ديگر گفتند   ٤
 آيا فرزندان ما به خوبِی فرزندان ايشان نيستند؟ ما مجبور هستيم فرزندانمان را به. ديگر يهوديان از يک نژاد هستيم 

ما بيچاره شده ايم زيرا کشتزارها و              .  گروهی از دختران ما قبًال به بردگی فروخته شده اند                     .  بردگی بفروشيم  
 » .تاکستانهای ما را از ما گرفته اند

با خود انديشيدم و سپس رهبران و بزرگان قوم را سرزنش                 ٧.  هنگامی که اين شکايات را شنيدم خشمگين شدم         ٦
 » ! برادران خود را مورد ستم قرار داده ايدشما«: کردم و به ايشان گفتم

تا آنجا که توانسته ايم، خويشاوندان      «:  و گفتم ٨.  پس برای دادرسی به اين موضوع گردهمآيی عمومی اعالم کردم           
اکنون شما خويشاوندان خود    .  يهودی خود را که خودشان را به بردگی به بيگانگان فروخته بودند بازخريد می کرديم             

رهبران خاموش ماندند و چيزی برای       »  ! کنيد که خودشان را به شما بفروشند، يعنی به قوم خودشان             را مجبور می  
 . گفتن نيافتند

آيا نبايد با خداترسی گام برداريد تا مورد تمسخر بيگانگان             .  کاری که انجام می دهيد درست نيست      «:  سپس گفتم ٩
حال بياييد از   .  م نيز به مردم پول و غّالت قرض داده ايم           من و همراهانم و خادمان     ١٠  يعنی دشمنان ما قرار نگيريد؟     

همٔه بدهکاريهای ايشان را از پول يا غّله يا شراب يا روغن زيتون                         ١١.  بازپرداخت وامهايمان صرف نظر کنيم      
 » .ببخشيد و کشتزارها، تاکستانها، باغهای زيتون و خانه های آنان را فورًا بازگردانيد

 » .ما آنچه را تو گفتی انجام خواهيم داد، اموال را باز می گردانيم و وامها را می بخشيم«: رهبران پاسخ دادند١٢
آنگاه کاهنان را فرا خواندم و رهبران را مجبور کردم که در حضور ايشان سوگند ياد کنند که به وعدٔه خود وفا                            

خدا هر که را که به وعدٔه خود         «:   و گفتم  آنگاه شالی را که به کمر بسته بودم باز کردم و آن را تکان دادم                 ١٣.  نمايند
 » .عمل نکند چنين خواهد تکانيد، و خانه ها و تمام دارايی او را خواهد گرفت و چيزی برای او باقی نخواهد گذاشت

 . همٔه کسانی که آنجا بودند آمين گفتند و خداوند را ستايش کردند و رهبران پيمان خود را نگاه داشتند

 ميا از خود گذشتگی نح
در مّدت دوازده سالی که من فرماندار يهودا بودم، يعنی از سال بيستم تا سال سی و دوم سلطنت اردشير                                      ١٤

. شاهنشاه پارس، نه من و نه خويشاوندانم از سهم غذايی که به عنوان فرماندار حق خوردن آن را داشتيم، نخورديم                       
ود و از ايشان روزانه چهل تّکٔه نقره به عالؤه غذا و                  هر فرمانداری که قبل از من آمده بود، باری بر مردم ب                   ١٥

من ١٦.  اّما من به خاطر ترس از خدا چنين عمل نکردم         .  حّتی مأموران آنها به ايشان ستم می کردند       .  شراب می گرفت 



 نحميا
 

تمام نيروی خود را صرف ساختن ديوار کردم و هيچ زمينی نخريدم و همٔه کارکنان من برای ساختن ديوار به من                         
صد و پنجاه نفر از يهوديان و رهبران آنها و همچنين کسانی که از ملل همسايه می آمدند، بر سر سفرٔه                           ١٧.  وستندپي

هر روز يک گاو نر، شش رأس از بهترين گوسفندان و تعداد زيادی مرغ و ده روز يک بار                     ١٨.  من غذا می خوردند  
 از مردم نخواستم که سهمئه مخصوص را که به                   با وجود اين هرگز      .  مقدار فراوانی شراب تازه تهّيه می کردم          

 . فرمانروايان تعّلق داشت به من بدهند، زيرا بار مردم به قدر کافی سنگين بود
 . ای خدا نزد تو دعا می کنم که تمامی کارهايی را که برای اين قوم انجام داده ام، به نيکی برای من به ياد آوری١٩

٦  
  دسيسه  هايی بضد نحميا

نبلط، طوبيا، جشم عرب و ساير دشمنان ما شنيدند که ديوارها را بازسازی کرده ايم و هيچ شکافی در آن                     چون س ١
سنبلط و جشم پيام فرستادند و پيشنهاد        ٢باقی نمانده است، با اينکه درهای دروازه هايش را هنوز برپا نساخته بوديم،               

٣.  اّما ايشان قصد داشتند که به من صدمه بزنند         »  .نيمبيا تا در يکی از روستاهای دشت اونو مالقات ک           «:  کردند که 

چرا بايد کار   .  من مشغول انجام کار مهمی هستم و نمی توانم به آنجا بيايم           «:  پس قاصدانی فرستادم که به آنها بگويند       
 » به خاطر مالقات من با شما متوّقف شود؟

 . سخ را به آنان دادمچهار مرتبه اين پيغام را برای من فرستادند و هر دفعه همان پا٤
 ، سنبلط بار پنجم خادم خود را با نامٔه سرگشاده ای نزد من فرستاد٥
 : در آن نوشته شده بود٦

جشم به من می گويد که شايعه ای در ميان ملل همسايه وجود دارد که تو و يهوديان قصد شورش داريد و                      «
و انبيايی  ٧ قصد داری که خود را پادشاه بسازی          او همچنين می گويد تو   .  به همين دليل ديوار را بنا می کنيد       

در اورشليم گمارده ای که در اورشليم ندا کنند که تو پادشاه يهود هستی و اين سخنان حتمًا به شاهنشاه                                
 » .گزارش خواهد شد، پس بيا تا با هم در اين باره مشورت کنيم

 » .قت ندارد، اين سخنان زاييدٔه افکار توستهيچ يک از سخنانی که می گويی حقي«: من برای او پاسخ فرستادم٨
اکنون ای خدا مرا استوار       «:  من دعا کردم   .  ايشان همگی می خواستند ما را بترسانند تا ما کار را متوّقف کنيم                 ٩
 » .ساز
و ا.  در همان اّيام روزی به خانٔه شمعيا پسر داليا و نؤه مهيطبئيل رفتم، او نمی توانست خانٔه خود را ترک کند                        ١٠

تو و من بايد برويم در مکان مقّدِس معبد بزرگ پنهان شويم و درها را قفل کنيم، زيرا ايشان خواهند                       «:  به من گفت  
 » .شامگاه خواهند آمد تا تو را بکشند. آمد تا تو را بکشند

ن شدن در   آيا تو فکر می کنی که من با پنها         .  من آن آدمی نيستم که دويده خود را پنهان سازم            «:  من پاسخ دادم  ١١
 » .معبد بزرگ خود را نجات خواهم داد؟ من چنين کاری نخواهم کرد

وقتی دربارٔه آن فکر می  کردم فهميدم که خدا با شمعيا سخن نگفته است بلکه طوبيا و سنبلط به او رشوه داده                              ١٢
تا مرا بدنام سازند و مورد         آنان او را خريده بودند که مرا بترساند و به گناه بکشاند              ١٣.  بودند تا بضد من نبّوت کند      

 . تمسخر قرار دهند
همچنين .  خدايا طوبيا و سنبلط را به خاطر هر آنچه انجام داده اند به ياد آور و آنان را تنبيه کن                     «:  من دعا کردم  ١٤

 » .آن زن نوعديه و ساير انبيايی را که می خواهند مرا بترسانند، بياد آور

  پايان بازسازی ديوار
هنگامی که دشمنان ما در ١٦. ار در روز بيست و پنجم ماه ايلون پس از پنجاه و دو روز پايان يافت     بازسازی ديو ١٥

مّلتهای همسايه اين خبر را شنيدند، هراسان و شرمسار شدند، چون دانستند اين کار با کمک خدا انجام پذيرفته                                  
 . است
بسياری از ساکنان يهودا از او        ١٨.  يگر بودند در آن روزها رهبران يهودی و طوبيا مشغول  نامه نگاری با يکد              ١٧

پشتيبانی می کردند، زيرا پدر زن او شکنيا پسر آرح بود و همچنين پسرش يهوحانان با دختر مشالم پسر برکيا                                 
مردم از تمام کارهای نيکی که طوبيا انجام داده بود، برای من تعريف می کردند و هرچه را که                ١٩.  ازدواج کرده بود  

 . طوبيا کوشيد تا با فرستادن نامه های پياپی مرا هراسان سازد.  به گوش او می رساندندمن می گفتم

٧  
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  انتخاب فرماندار و دروازه بانهای شهر
نگهبانان معبد بزرگ، اعضای گروه     .  دروازه  ها در جای خود نصب شده بودند       .  اکنون ديوار بازسازی شده بود     ١

برادرم حنانی و حننيا افسر فرماندٔه دژ را به            ٢.   خود انتصاب شده بودند     سرايندگان و ساير الويان بر سر کارهای        
به ايشان گفتم    ٣.  حننيا مردی بسيار درستکار و خداترس بود و همتايی نداشت               .  سمت فرمانداری اورشليم گماشتم     

ل خدمت خود را    دروازه های اورشليم را تا بعد از طلوع خورشيد باز نکنند و قبل از اينکه نگهبانان در غروب، مح                  
گروهی را در   .  همچنين به ايشان گفتم از ساکنان اورشليم پاسبانانی تعيين کنند          .  ترک کنند، آنها را ببندند و قفل کنند        

 . محلهای مخصوص بگمارند و ديگران در اطراف خانه های خود گشت بزنند

  فهرست نامهای اسيرانی که بازگشته بودند
 ) ٧٠-١:٢عزرا (

زرگی بود، ولی افراد کمی در آن زندگی می کردند و هنوز بسياری از خانه ها در آن بازسازی                       اورشليم شهر ب  ٤
دفتر .  آنگاه خدا در دلم نهاد که بزرگان و رهبران و قوم را برای بررسی شجره نامٔه ايشان گرد آورم                      ٥.  نشده بودند 

 :  از اين قرار بودثبت شجره نامٔه نخستين گروهی را که از اسارت بازگشته بودند، يافتم که
بسياری از تبعيد شدگان، استان بابل را ترک کردند و به شهرهای خود در اورشليم و يهوديه بازگشتند و هر                               ٦

خانواده های ايشان از زمانی که نبوکدنصر ايشان را به اسارت برده بود، در بابل در            .  کدام در شهر خود ساکن شدند     
زروبابل، يهوشع، نحميا، عزريا، رعميا، نحمانی،             :  ن عبارت بودند از       رهبران ايشا  ٧.  تبعيد زندگی می کردند     

 . مردخای، بلشان، مسفارت، بغوای، نحوم، بعنه
 : نام خاندانهای اسرائيل که به ميهن بازگشتند، تعداد ايشان به شرح زير است٨

 

  از خانوادٔه فرعوش دو هزار و صد و هفتاد و دو نفر؛
  هفتاد و دو نفر؛ از خانوادٔه شفطيا سيصد و٩
  از خانوادٔه آرح ششصد و پنجاه و دو نفر؛١٠
  از خانوادٔه فحت موآب پسر يشوع و يوآب دو هزار و هشتصد و هجده نفر؛١١
  از خانوادٔه عيالم هزار و دويست و پنجاه و چهار نفر؛١٢
  از خانوادٔه زتو هشتصد و چهل و پنج نفر؛١٣
 ر؛ از خانوادٔه زکای هفتصد و شصت نف١٤
  از خانوادٔه بانی ششصد و چهل و هشت نفر؛١٥
  از خانوادٔه بابای ششصد و بيست و هشت؛١٦
  از خانوادٔه ازجد دوهزار و سيصد و بيست و دو نفر؛١٧
  از خانوادٔه ادونيقام ششصد و شصت و هفت نفر؛١٨
  از خانوادٔه بغوای دوهزار و شصت و هفت نفر؛١٩
 نجاه و پنج نفر؛ از خانوادٔه عادين ششصد و پ٢٠
  از خانوادٔه آطير معروف حزقيا نود و هشت نفر؛٢١
  از خانوادٔه حاشوم سيصد و بيست و هشت نفر؛٢٢
  از خانوادٔه بيصای سيصد و بيست و چهار نفر؛٢٣
  از خانوادٔه حاريف صد و دوازده نفر؛٢٤
 . از خانوادٔه جبعون نود و پنج نفر٢٥

 
 : ای زير زندگی می کردند، نيز برگشتندافرادی که اجدادشان در شهره٢٦

 

  از شهرهای بيت لحم و نطوفه صد و هشتاد و هشت نفر؛
  از شهر عناتوت صد و بيست و هشت نفر؛٢٧
  از شهر بيت عزموت چهل و دو نفر؛٢٨
  از شهرهای قريت يعاريم، کفيره و بئيروت هفتصد و چهل و سه نفر؛٢٩
  و يک نفر؛ از شهرهای رامه و جبع ششصد و بيست٣٠
  از شهر مخماص صد و بيست و دو نفر؛٣١
  از شهرهای بيت ئيل و عای صد و بيست و سه نفر؛٣٢
  از شهر نبوی ديگر پنجاه و دو نفر؛٣٣



 نحميا
 

  هزار و دويست و پنجاه و چهار نفر؛) يکی ديگر(از شهر عيالم ٣٤
  از شهر حاريم سيصد و بيست نفر؛٣٥
  نفر؛ از شهر اريحا سيصد و چهل و پنج٣٦
  از شهرهای لود، حاديد و اونو هفتصد و بيست و يک نفر؛٣٧
 . از شهر سنئاب سه هزار و نهصد و سی نفر٣٨

 
 : اين است فهرست خاندانهای کاهنانی که از تبعيد به ميهن بازگشتند٣٩

  از خاندان يدعيا از نسل يشوع نهصد و هفتاد و سه نفر؛
  از خاندان امير هزار و پنجاه و دو؛٤٠
  از خاندان فحشور هزار و دويست و چهل و هفت نفر؛٤١
 . از خاندان حاريم هزار و هفده نفر٤٢

 
 : خاندانهای الويانی که از تبعيد بازگشتند عبارت بودند از٤٣

 

  خاندان يشوع و قدميئيل از نسل هودويا هفتاد و چهار نفر؛
  سرايندگان معبد بزرگ از نسل آساف صد و بيست و هشت نفر؛٤٤
 . نگهبانان معبد بزرگ از خاندان شلوم، آطير، طلمون، عقوب، حطيطا و شوبای صد و سی و هشت نفر٤٥

 
 : کارکنان معبد بزرگ که از تبعيد بازگشتند عبارت بودند از خاندانهای٤٦

 

 ، صيحا، حسوفا، طباعوت
 ، قيروس، سيعها، فادوم٤٧
 ، لبانه، حجابه، شمالی٤٨
 ، حانان، جديل، حجر٤٩
 ا، رحين، نقودا؛ رآي٥٠
  جزام، عزه، فاسيح؛٥١
  بيسای، معونيم، نفوسيم؛٥٢
  بقبوق، حقوفا، حرحور؛٥٣
  بصلوت، محيدا، حرشا؛٥٤
  برقوس، سيسرا، تامح؛٥٥
 . نصيح و حفطيا٥٦

 
 : خادمان سليمان که از تبعيد بازگشتند عبارت بودند از خاندانهای٥٧

  سوطای، سوفرت، فرودا؛
 ل؛ يعله، درقون، جدي٥٨

 . شفيطا، حطيل، فوخرِت حظباييم و آمی٥٩
 

 . شمارٔه خادمان معبد بزرگ و بازماندگان خادمان سليمان که از تبعيد بازگشتند سيصد و نود و دو نفر بود٦٠
ششصد و چهل و دو نفر از خاندانهای داليا، طوبيا و نقودا بودند که از شهرهای تلملح، تل خرشا، کروب،                         ٦٢-٦١

 . مده بودند، اّما نتوانستند ثابت کنند که از نسل اسرائيل هستندادان و امير آ
خاندان برزالئی همان کسی است      (همچنين سه خاندان از کاهنان به نامهای حبايا، هقوص و برزالئی بزرگ                  ٦٣

ز چون اينها نتوانستند ا     ٦٤.)  که با دختر برزالئی جلعادی ازدواج کرد و نام خانوادگی او را برای خود برگزيد                           
فرماندار يهودی به ايشان گفت که نمی توانند ٦٥. طريق شجره نامٔه اجداد خود را پيدا کنند از کهانت کنار گذاشته شدند     

 . از غذای اهدايی به خدا بخورند تا کاهنی که می تواند از اوريم و تميم استفاده کند پيدا شود
 . و هزار و سيصد شصت نفر بودندتعداد کّل کسانی که از تبعيد بازگشته بودند، چهل و د٦٩-٦٦

 

  هفت هزار و سيصد و سی و هفت نفر خدمتکاران زن و مرد؛
  دويست و چهل و پنج نفر سرايندگان و نوازندگان زن و مرد؛

  هفتصد و سی و شش راس اسب؛
  دويست و چهل و پنج راس قاطر؛
  چهارصد و سی و پنج نفر شتر؛



 نحميا
 

 . شش هزار و هفتصد بيست رأس االغ
 

 : گروهی از مردم که برای هزينٔه بازسازی معبد بزرگ کمک کردند٧٢-٧٠
 

  ،طال معادل هشت و نيم کيلوگرم فرماندار يهوديان
  جام پنجاه

  لباس و پانصد و سی دست
  .برای کاهنان هديه کرد

  نقره و هزار و دويست و پنجاه کيلوگرم طال صد و شصت و هشت کيلوگرم سران خاندان
  طال صد و شصت و هشت کيلوگرم و بقّئه قوم

  نقره و صد و چهل کيلو گرم
  .کهانت برای کاهنان هديه دادند دست لباس و شصت و هفت

پس کاهنان، الويان، نگهبانان معبد بزرگ، نوازندگان و سرايندگان، بسياری از مردم عادی، کارکنان معبد                         ٧٣
 . بزرگ و همٔه مردم اسرائيل در شهرهای يهودا مستقر شدند

٨  
  عزرا کتاب تورات را برای مردم می خواند

در نخستين روز اين ماه همه در ميدان نزديک           .  تا ماه هفتم تمام بنی اسرائيل در شهرهای خود ساکن شده بودند             ١
ايشان از عزرا که کاهن و عاِلم تورات بود درخواست کردند، کتاب تورات را که خداوند از                  .  دروازٔه آب گرد آمدند   

پس مردان و زنان و کودکانی که در سنی بودند که درک می کردند،                   ٢.  وسی به اسرائيل داده بود، بياورد       طريق م 
او در ميدان نزديک دروازه، از سپيده َدم تا ظهر تورات را برای                ٣.  گرد آمده بودند و عزرا کتاب را به آنجا آورد            

 . آنان خواند و همه با دّقت گوش فرا دادند
در سمت راست او متتيا و شمع، عنايا، اوريا،         .   چوبی که برای آن کار ساخته بود، ايستاد        عزرا بر روی سکوی   ٤

حلقيا و معسيا ايستاده بودند و در سمت چپ او فدايا و ميشائيل و ملکيا، حاشوم، حشبدانه، زکريا و مشالم ايستاده                             
 . بودند
هنگامی که تورات را    .   چشم دوخته بودند     چون عزرا بر روی سکو باالتر از مردم ايستاده بود و همٔه به او                        ٥

 » !سپاس خداوند را، خدای بزرگ را«: آنگاه عزرا گفت٦. گشود، همه سرپا ايستادند
زانو زدند و روی خود را        »  !آمين، آمين «همٔه مردم دستهای خود را به سوی آسمان برافراشتند و پاسخ دادند،                  

 . برای پرستش به زمين گذاشتند
در جای خود ايستادند و تعدادی از الويان يعنی يشوع، بانی، شربيا، يامين، عقوب، شبتای،                       سپس برخاستند و  ٧

الويان تورات را به طور     ٨.  هوديا، معسيا، قليطا، عزريا، يوزاباد، حنان و فاليا تورات را برای مردم تفسير کردند               
 .  بفهمندشفاهی برای مردم ترجمه کردند و آن را به مردم توضيح می دادند تا آن را

پس نحميا فرماندار، عزرای      .  هنگامی که همٔه مردم شنيدند و دانستند که تورات چه انتظاری دارد، گريستند                     ٩
امروز برای خداوند، خدای شما     «:  کاهن و عاِلم و الويانی که تورات را به مردم توضيح می دادند به همٔه آنان گفتند                 

غذا و شراب   .  اکنون به خانه هايتان برويد و جشن بگيريد        ١٠.  يه کنيد پس نبايد ماتم بگيريد و گر       .  روز مقّدسی است  
. امروز روز مقّدسی برای خداوند است، غمگين نباشيد              .  خود را با کسانی که به اندازٔه کافی ندارند قسمت کنيد                  

 » .شادمانی که خداوند به شما می دهد، شما را نيرومند خواهد ساخت
آنگاه مردم به     ١٢.  ا آرام کنند و بگويند که در چنين روزی غمگين نباشند                      پس الويان می گشتند تا مردم ر           ١١

خانه هايشان رفتند و با شادمانی خوردند و نوشيدند و آنچه را که داشتند با ديگران قسمت کردند، زيرا آنچه را که                            
 . برای ايشان خوانده شده بود، فهميدند

  خواندن تورات در عيد خيمه ها
آنگاه دريافتند در    ١٤.  ندانها با کاهنان و الويان نزد عزرا رفتند تا تعاليم تورات را بخوانند                   روز بعد سران خا    ١٣

تورات نوشته شده که خداوند از طريق موسی امر فرموده بود که قوم اسرائيل در عيد خيمه ها در چادر زندگی                                 
به تّپه ها  «:  هرها و روستاها فرستادند     بنابراين آنان دستورهای زير را دادند و ايشان را به اورشليم و ش                      ١٥.  کنند

برويد و شاخه های زيتون، زيتون وحشی، آس و نخل و ساير درختان بياوريد و مطابق دستور تورات خيمه ها                                 
 » .بسازيد
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پس مردم بيرون رفتند و شاخه ها آوردند و بر بام خانه های خود، در حياطهای خود، در حياط معبد بزرگ و                            ١٦
همٔه کسانی که از تبعيد       ١٧.  نزديکی دروازٔه آب و دروازٔه افرايم برای خود چادرها ساختند                      در ميدان شهر در      

از زمان يوشع پسر نون تا آن روز بنی اسرائيل چنين کاری              .  بازگشته بودند، چادر ساختند و در آنها زندگی کردند          
نی، هر روز قسمتی از تورات را           از نخستين روز جشن تا روز پايا          ١٨.  نکرده بودند و همه بسيار شادمان بودند          

 . آنان هفت روز جشن گرفتند و در روز هشتم، برای مراسم پايانی، مطابق تورات گرد هم آمدند. می خواندند

٩  
  اعتراف قوم به گناهانشان

آنان ٢.  در روز بيست و چهارم همان ماه، جمع شدند تا با روزه، اندوه خود را نسبت به گناهانشان نشان دهند                            ١
سپس .  آنان پالس پوشيدند و به نشانٔه غم و اندوه خاک بر سر خود ريختند              .  ًال خود را از بيگانگان جدا کرده بودند       قب

حدود سه ساعت تورات خداوند،       ٣.  ايستادند و به گناهانی که خود و نياکانشان مرتکب شده بودند اعتراف کردند                     
 . تراف گناهان و نيايش خداوند، خدای خود پرداختندخدايشان برای ايشان خوانده شد، سه ساعت ديگر را به اع

يشوع، بانی، قدميئيل، شبنيا، بنی، شربيا، بانی و کنانی بر سکوی الويان ايستادند و با صدای بلند نزد خداوند،                         ٤
 . خدای خود دعا کردند

آنان .  ديا، شبيا و فتحيا    يشوع، قدميئيل، بانی، حشبنيا، شربيا، هو       :  اين الويان مردم را برای نيايش فرا خواندند          ٥
 : گفتند

 ، به پا خيزيد و خداوند، خدای خود را ستايش کنيد«
 ، او را همواره تا به ابد ستايش کنيد

 ، همه نام پرشکوه او را ستايش کنيد
 » .اگر چه ستايش هيچ انسانی بسندٔه او نيست

  دعای اعتراف
 : آنگاه قوم اسرائيل چنين دعا کردند٦

 ، تنها تو خداوند هستی، تو ای خداوند«
 . تو آفرينندٔه آسمانها و ستاره های آن هستی

 ، تو آفرينندٔه زمين و درياها و هرچه در آنهاست هستی
 . تو به همه زندگی بخشيدی

  نيروهای آسمان تو را پرستش می کنند
  تو ای خداوند، خدايی که ابرام را برگزيدی٧

 ، و او را از اور کلدانيان بيرون آوردی
 ، تو نام او را به ابراهيم تغيير دادی

 . دريافتی که دل او نسبت به تو وفادار است٨
  و تو با او پيمان بستی

 ، که سرزمين کنعانيان
 ، ِحّتيان، اموريان، فرزيان

  و يبوسيان و جرجاشيان را
 . به فرزندانش بدهی و به پيمان خود وفا کردی، زيرا تو وفادار هستی

 
 ، ما را در مصر ديدی تو رنج نياکان«٩

 . تو درخواست کمک ايشان را در کنار دريای سرخ شنيدی
 ، تو نشانه  های شگفت آوری عليه فرعون ١٠

 ، بزرگان و مردم سرزمين او انجام دادی
 . زيرا تو می دانستی چگونه بر قوم تو ستم کردند

 . در آن زمان برای خود نامی يافتی که تا امروز پايدار است
 ، از ميان دريا برای قوم خود باز کردی راهی١١

 ، و ايشان را به خشکی برآوردی
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 ، و تعقيب کنندگان ايشان را در آبهای ژرف فرو بردی
 . همچون سنگی در دريای خروشان

 ، در روز با ابری ايشان را راهنمايی کردی١٢
 . و در شب با آتش راهشان را روشن کردی

 . یدر کوه سينا از آسمان به زير آمد١٣
  تو با قوم خود سخن گفتی

 . و به ايشان قوانين نيکو و آموزش های خوب دادی
 ، تو به ايشان آموختی تا روز سبت تو را مقّدس بدارند١٤

 . و از طريق بنده ات موسی قوانين خود را به ايشان دادی
 

 ، هنگامی که گرسنه بودند، از آسمان به ايشان نان دادی«١٥
 . ند، از ميان صخره ای به ايشان آب دادیو هنگامی که تشنه بود

 . تو گفتی سرزمينی را که به آنان وعده داده بودی تصّرف کنند
 ، اّما نياکان ما مغرور شدند و گردن کشی کردند١٦

 . و از فرمانهای تو پيروی نکردند
 . دآنان از اطاعت امتناع ورزيدند و همٔه کارهايی را که انجام داده بودی، فراموش کردن١٧

 . ايشان معجزاتی را که انجام دادی فراموش کردند
 ، در غرور خودشان رهبری برگزيدند

 . تا ايشان را به بردگی در مصر بازگرداند
 . اّما تو خدای بخشنده ای

  تو دلسوز و مهربان و ديرخشم هستی
 . رحمت تو عظيم است؛ تو ايشان را ترک نکردی

  آنان ُبتی به شکل گوساله ساختند١٨
 ! و گفتند، اين خدايی است که آنان را از مصر بيرون آورد

 ! ای خداوند آنان تا چه اندازه به تو اهانت کردند
 ، اّما تو ايشان را در بيابان رها نکردی١٩

 . چون رحمت تو عظيم است
 ، تو ابر يا آتشی را که شب و روز

 . راهنمای ايشان بود پس نگرفتی
 . زش ايشان دادیتو روح نيک خود را برای آمو٢٠

 . در گرسنگی به ايشان َمّنا دادی و در تشنگی به ايشان آب دادی
 ، مّدت چهل سال در بيابان٢١

  تو همٔه نيازهای آنان را برآورده کردی؛
 ، جامه های ايشان هرگز کهنه نشد
 . و پاهای ايشان هرگز ورم نکرد

 
 ، تو اجازه دادی تا بر مّلتها و ممالک«٢٢

 . ی که در مرز ايشان بود چيره شوندو سرزمين هاي
 ، ايشان سرزمين حشبون را از سيحون پادشاه

 . و سرزمين باشان را از عوج پادشاه گرفتند
 ، تو به شمارٔه ستارگان آسمان به ايشان فرزندان دادی٢٣

 ، و اجازه دادی سرزمينی را که به نياکان ايشان وعده داده بودی
 . يندتسخير کنند و در آن زندگی نما

 . آنان سرزمين کنعان را تصّرف کردند٢٤
 . تو بر مردمی که آنجا زندگی می کردند پيروز شدی

 ، تو به قوم خود قدرت دادی
 . که مطابق ميل خود با مردم و پادشاه کنعان رفتار کنند

 ، قوم تو شهرهای مستحکم٢٥
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 ، زمينهای حاصلخيز، خانه های پر از ثروت
 ، آب انبارها
 . ون، درختان ميوه و تاکستانها را به تصّرف در آوردنددرختان زيت

 ، آنان هرچه خواستند خوردند و فربه شدند
 . و از چيزهای نيکويی که به ايشان دادی، لّذت بردند

 
 ، اّما قوم تو سرکشی کردند و از تو نافرمانی کردند«٢٦

 . آنان به قوانين تو پشت کردند
 ند، انبيايی را که به ايشان هشدار داد

 . و گفتند که به سوی تو بازگردند، کشتند
 . بارها به تو اهانت  کردند

 . پس تو اجازه دادی که دشمنانشان بر ايشان پيروز گردند و بر آنان حکومت کنند٢٧
 ، در دشواريهای خود برای کمک تو را خواندند

 . و تو از آسمان به ايشان پاسخ دادی
 ، رهبران فرستادی به خاطر لطف عظيم خود برای ايشان

 . تا ايشان را از دست دشمنانشان برهانند
 ، هنگامی که آرامش بازگشت، گناه ورزيدند٢٨

 ، و دوباره اجازه دادی تا دشمنانشان بر ايشان چيره شوند
 ، با اين حال، زمانی که توبه کردند و از تو خواستند که ايشان را نجات دهی

 . لطف عظيم خود، ايشان را رهانيدی تو در آسمان شنيدی و بارها به خاطر
 ، تو هشدار دادی تا از تعاليم تو پيروی کنند٢٩

 ، اّما در غرور خود قوانين تو را رد کردند
 ، با وجودی که پيروی از قوانين تو راه زندگی است

 . سرسختی و لجاجت کردند و از پيروی تو خودداری کردند
 ، سالها با صبر به آنان هشدار دادی٣٠
 يای خود را الهام بخشيدی تا سخن گويند، انب

 . اّما قوم تو ناشنوا بودند
 . پس اجازه دادی که مّلتهای ديگر بر ايشان چيره شوند

 ، اّما چون رحمت تو عظيم است٣١
 ، ايشان را ترک يا نابود نکردی
 . تو خدای مهربان و دلسوزی هستی

 
 ! ای خدا، خدای ما، تو چقدر عظيم هستی«٣٢

 ! يب و چه اندازه قدرتمندچقدر مه
 . تو با وفاداری وعده های عهد خود را نگاه می داری

 ، از زمانی که امپراتور آشور ما را مورد ستم قرار داد
 ! تا به امروز چقدر رنج کشيده ايم

 ، پادشاهان ما، رهبران ما، کاهنان و انبيای ما
 . نياکان ما و تمام مردم چقدر رنج کشيده اند

 !  که ما چقدر رنج کشيده ايمبه يادآور
 ، ما را به راستی تنبيه نمودی٣٣

 . حّتی با وجود اينکه ما گناه کرده ايم، تو وفادار بوده ای
 ، نياکان، پادشاهان، رهبران و کاهنان ما٣٤

 . از قوانين تو پيروی نکردند
 . آنان به فرمانها و هشدارهای تو گوش فرا ندادند

 ، بر قوم فرمانروايی کردند با رضايت تو، پادشاهان٣٥
  و در سرزمين گسترده و حاصلخيزی که تو به آنها دادی، زندگی کردند؛

 . اّما از گناه بازگشت نکردند و از خدمت به تو کوتاهی کردند
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 ، اکنون ما در سرزمينی که تو به نياکان ما دادی٣٦
 . تا از ميوه ها و فرآورده های نيکويش لّذت ببرند، برده هستيم

  فرآورده های اين سرزمين نصيب پادشاهانی است٣٧
 . که تو به سبب گناهان ما، بر ما مسّلط ساختی
 ، آنها مطابق ميل خود با ما و احشام ما عمل می کنند

 » .و ما در محنت عميقی به سر می بريم

  نمايندگان مردم پيمان نامه را امضا می کنند
 . ايدار نوشتيم و رهبران و الويان و کاهنان آن را ُمهر کردندبه سبب همٔه اين رويدادها ما پيمانی پ٣٨

١٠  
افراد ذيل نيز آن را      .  فرماندار، نحميا پسر حکليا و صدقيا بودند        .  نخستين کسانی که پيمان نامه را امضاء کردند        ١

  امضاء کردند
 : کاهنان٨-٢

 ، سرايا، عزريا، ارميا
 ، فحشور، امريا، ملکيا

  ،حطوش، شبنيا و ملوک
 ، حاريم، مريموت، عوبديا
 ، دانيال، ِجنتون، باروک
 ، مشالم، َابّيا، ميامين

  معزيا، بلجای و شمعيا
 : الويان١٣-٩

 ، يشوع پسر ازنيا
 ، يتوی پسر حيناداد

 ، قدميئيل، شبنيا، هوديا
 ، قليطا، فاليا، حانان

 ، ميخا، رحوب، حشبيا
 ، زکور، شربيا، شبينا
 . هوديا، بانی، بنينو

 : سران قوم٢٧-١٤
 ، فرعوش، فحت موآب

 ، عيالم، زتو، بانی
 ، ُبنی، عزجد، بابای

 ، ادونيا، بغوای، عادين
 ، عاطير، حزقيا، عزور
 ، هوديا، حاشوم، بيصای
 ، حاريف، عناتوت، نيبای
 ، مجفيعاش، مشالم، حزير
 ، مشيزبئيل، صادوق، يدوع

 ، فلطيا، حانان، عنايا
 ، هوشع، حننيا، حشوب

 ، فلحا، شوبيق، هلوحيش
 ، رحوم، حشبنا، معسيا
 ، اخيا، حانان، عانان
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 . ملوک، حاريم، بعنه

  متن پيمان
ما مردم اسرائيل، کاهنان، الويان، نگهبانان، نوازندگان، کارگران معبد بزرگ و تمام کسانی که با پيروی از                        ٢٨

کرده اند، خود و همسران و فرزندانی که           قوانين خدا، خود را از بيگانگانی که در سرزمين ما به سر می بردند جدا                
به اين وسيله با رهبران خود سوگند ياد می کنيم که طبق قوانين خدا که توسط بنده اش موسی                    ٢٩،  توانايی درک دارند  

داده شده است، زندگی کنيم و هرچه خداوند، خدای ما فرمان دهد، انجام دهيم و اگر اين پيمان را بشکنيم، نفرين بر                        
 . ما باد
 . به بيگانگانی که در زمين ما زندگی می کنند دختر نمی دهيم و از ايشان دختر نخواهيم گرفت٣٠
اگر بيگانگان در روز سبت يا هر روز مقّدس غّله يا کاالی ديگر برای فروش بياورند، از ايشان نخواهيم                                 ٣١
 . خريد

 . خشيدهر هفت سال يک بار زمين را نخواهيم کاشت و همٔه قرضها را خواهيم ب
 . هريک از ما، هر سال پنج گرم نقره برای هزينٔه معبد بزرگ پرداخت خواهد کرد٣٢
نان مقّدس، هدئه آردی روزانه، و حيوانی برای                  :  ما اين چيزها را برای پرستش خدا تهّيه خواهيم کرد                      ٣٣

نه، هدايای مقّدس     قربانی های سوختنی روزانه، قربانی های مقّدس روز سبت، جشن های ماه نو، جشن های ساال                        
 . ديگر، قربانی گناه برای کّفارٔه قوم اسرائيل و هر چيزی که در معبد بزرگ خدا به آن نياز است

ما مردم، کاهنان و الويان هر سال برای گزينش خاندانی که می بايد چوب برای سوختن قربانی های خداوند،                         ٣٤
  .خدايمان مطابق شريعت تهّيه کند، قرعه خواهيم انداخت

 . ما هر ساله، نوبر فرآورده های زمين و نوبر درختان ميوه را به معبد بزرگ خواهيم آورد٣٥
همچنين پسران نخستزادٔه خود را نزد کاهنانی که در معبد بزرگ خدمت می کنند، خواهيم برد و مطابق شريعت  ٣٦

 . هيم کردهمچنين نخستزادٔه گاو و گوسفند و ُبز را تقديم خوا. به خدا تقديم می کنيم
ما خميری را که از نوبر غّله آماده می کنيم همراه نوبر ميوه های گوناگون و نوبر شراب و روغن زيتون به                              ٣٧

 . نزد کاهنانی که در معبد بزرگ هستند، خواهيم برد
 ما يک دهِم فرآورده های زمين خود را به الويانی که در روستاهای ما مسئول جمع آوری ده يک هستند، خواهيم                      

هنگام جمع آوری ده يک، کاهنانی که از نسل هارون هستند همراه الويان خواهند بود و الويان بايد يک دهم                       ٣٨.  داد
مردم اسرائيل و الويان بايد سهم هدايای غّله،          ٣٩.  ده يک هايی را که جمع آوری می کنند، به انبار معبد بزرگ بدهند             

ل معبد بزرگ نگه داری می شود و اتاقهايی که کاهنان، نگهبانان           شراب و روغن زيتون را به انبارها جايی که وساي          
 . معبد بزرگ و سرايندگان در آن زندگی می کنند، بياورند

 . ما از خانٔه خدای خود غافل نخواهيم شد

١١  
  مردمی که در اورشليم زندگی کردند

ر ده خانواده، يکی را برای سکونت در    رهبران در شهر اورشليم ساکن شدند و بقّئه مردم قرعه انداختند که از ه             ١
مردم کسانی را که برای زندگی        ٢.  شهر مقّدس اورشليم برگزينند و بقّئه در شهرها و روستاهای ديگر ساکن شوند                 

در شهرها و روستاهای ديگر اسرائيل، کاهنان، کارگران معبد بزرگ و           ٣.  در اورشليم داوطلب می شدند، می ستودند    
 . کاران سليمان در امالک و روستاهای خود زندگی می کردندبازماندگان نسل خدمت

 . فهرست زير نامهای افراد مقّدم طايفٔه يهودا می باشد که در اورشليم زندگی می کردند
 : اعضای طايفٔه يهودا٤

 . ودعتايا پسر عزيا پسر زکريا، زکريا پسر امريا، امريا پسر شفطيا، شفطيا پسر مهلئيل و مهلئيل از نسل فارص ب
معسيا پسر باروک، باروک پسر کلخوره، کلخوره پسر حزيا، حزيا پسر عدايا، عدايا پسر يوياريب، يوياريب                        ٥

 . پسر زکريا و زکريا پسر شيلونی بود
 . از نسل فارص چهارصد و شصت و هشت نفر که مردان بارزی بودند، در اورشليم زندگی می کردند٦
 : از طايفٔه بنيامين٧

، مشالم پسر يوعيد، يوعيد پسر فدايا، فدايا پسر قواليا، قواليا پسر معسيا، معسيا پسر ايتيئيل،                          سلو پسر مشالم   
 . ايتيئيل پسر اشعيا بود



 نحميا
 

 . جبای و سالی از اقوام نزديک سلو بودند٨
 . کًال نهصد و بيست و هشت نفر از طايفٔه بنيامين در اورشليم زندگی می کردند

 . ا پسر هسنواه مقام دوم رهبری شهر را داشتيوئيل پسر زکری سرپرست، يهود٩
 : کاهنان١٠

 . يدعيا پسر يوياريب، ياکين
سرايا، سرايا پسر حلقيا، حلقيا پسر مشالم، مشالم پسر صادوق، صادوق پسر مرايوت و مرايوت پسر                                       ١١

دمت روی هم رفته هشتصد و بيست و دو نفر از اين خاندان در معبد بزرگ خ                                 ١٢.  اخيطوب کاهن اعظم بود      
 . می کردند

عدايا، عدايا پسر يروحام، يروحام پسر فلليا، فلليا پسر امصی، امصی پسر زکريا، زکريا پسر فشحور و فشحور                     
 . افراد اين خاندان دويست و چهل و دو نفر بودند و از سران خاندانها محسوب می شدند١٣. پسر ملکيا بود

 . ر مشليموت، مشليموت پسر امير بودعمشيسای پسر عزرئيل، عزرئيل پسر اخزای، اخزای پس
افسر برجستٔه ايشان زبديئيل پسر      .  اعضای اين خاندان صد و بيست و هشت نفر از جنگجويان برجسته بودند                 ١٤

 . هجدوليم بود
 : الويان١٥

 . شمعيا، شمعيا پسر حشوب، حشوب پسر عزريقام، عزريقام پسر حشبيا، حشبيا پسر بونی بود
 . ز رهبران الويان و مسئول انجام کارهای خارج از معبد بزرگ بودندشبتای و يوزاباد، ا١٦
او سرايندگان معبد بزرگ را در نيايش و                    .  متنيا پسر ميکا، ميکا پسر زبدی و زبدی پسر آساف بود                           ١٧

 . سپاسگزاری رهبری می کرد
 . بقبقيا دستيار متنيا بود

دويست و هشتاد و چهار نفر الوی در شهر               ١٨.  عبدا پسر شموع، شموع پسر ِجالل و ِجالل پسر يدوتون بود                  
 . مقّدس اورشليم زندگی می کردند

 : نگهبانان معبد بزرگ١٩
 . عقوب، طلمون و بستگان ايشان صد و هفتاد و دو نفر بودند

کارگران معبد ٢١. ساير اسرائيلی ها، کاهنان و الويان در امالک نياکان خود در شهرهای يهودا زندگی می کردند          ٢٠
 . صيحا و جشفا سرپرستان ايشان بودند. گ در بخشی از اورشليم که عوفل نام داشت زندگی می کردندبزر
سرپرست الويانی که در اورشليم زندگی می کردند، عزی پسر بانی، بانی پسر حشبيا، حشبيا پسر ميکا و ميکا                    ٢٢

 موسيقی معبد بزرگ توسط         جهت رهبری  ٢٣.  از خاندان آساف بودند که مسئول موسيقی در معبد بزرگ بودند                     
 . طايفه  های مختلف، مقّررات سلطنتی می باشد

 . فتحيا پسر مشيزبئيل، از خاندان زارح و طايفٔه يهودا بود و نمايندٔه مردم اسرائيل در دربار پارس بود٢٤

  مردم شهرهای ديگر
از طايفٔه يهودا بودند در         افرادی که .  بسياری از مردم در شهرهای نزديک کشتزارهايشان زندگی می کردند             ٢٥

آنان همچنين در شهرهای يشوع،     ٢٦.  روستاهای قريت اربع، ديبون، يقبصيئيل و روستاهای نزديک زندگی می کردند        
عين رمون،  ٢٩،  صقلغ، مکونه و روستاهای آنها    ٢٨،  حصر شوعال، بئرشبع، و روستاهای آنها      ٢٧،  موالده، بيت فالط  
به .  ستاهای آنها، الکيش و کشتزارهای نزديک آن، عزيقه و روستاهای آن          زانوح، عدالم، و رو   ٣٠،  صرعه، يرموت 

 . اين ترتيب مردم يهودا در منطقه ای در فاصلٔه بئرشبع در جنوب و دّرٔه هنوم در شمال زندگی می کردند
٣٢،  جبع، مکماش، عيا و بيت ئيل و روستاهای نزديک آنها              :  مردم طايفٔه بنيامين در اين شهرها ساکن شدند            ٣١

٣٦.  لود، اونو و دّرٔه صنعتگران         ٣٥  حاديد، صبوعيم، نبالط    ٣٤،   حاصور، رامه، حتايم    ٣٣،   عناتوت، نوب، عنينه    

گروهی از الويان که در سرزمين يهودا زندگی کرده بودند، به سرزمين بنيامين فرستاده شدند تا در آنجا ساکن                                
 . شوند

١٢  
  فهرست نامهای کاهنان و الويان

 : کاهنان و الويانی که همراه زروبابل پسر شئلتيئيل و يهوشع کاهن اعظم از تبعيد بازگشتند اين است نامهای١
 : از کاهنان٧-٢



 نحميا
 

سرايا، ارميا، عزرا، امريا، ملوک، حطوش، شکنيا، رحوم، مريموت، عدو، جنتوی، ابيا، ميامين، معديا،                            
 . بلجه، شمعيا، يوياريب، يدعيا، سلو، عاموق، حلقيا و يدعيا

 . خاص در زمان َيهوشع از رهبران کاهنان بودنداين اش
 : الويان٨

 . يشوع، بنوی، قدميئيل، شربيا، يهودا و متنيا و ديگر برادرانش مسئول خواندن سرودهای ستايشی بودند
 . بقبقيا، ُعّنی و الويان ديگر در هنگام اجرای برنامه در برابرشان می ايستادند٩

  فرزندان يهوشع کاهن اعظم
 . هوشع پدر يوياقيم، يوياقيم پدر الياشيب، الياشيب پدر يوياداع، يوياداع پدر يوناتان و يوناتان پدر يدوع بودي١١-١٠

  فهرست سران کاهنان و الويان
 : اينها سران خاندانهای کاهنان بودند که در زمان يوياقيم کاهن اعظم خدمت می کردند٢١-١٢

  خاندان کاهن
  سرايا رايا
  ارميا حننيا
  عزراشالم م

  امريا يهوحانان
  ملوک يوناتان
  شبنيا يوسف
  حاريم هدنا

  مرايوت حلقای
  عدو زکريا
  جنتون مشالم
  ابيا زکری

  منيامين... 
  موعديا لطای
  بلجه شموع

  شمعيا يهوناتان
  يوياريب متنای
  يدعيا عزی
  سالی کالی
  عاموق عابر
  حلقيا حشبيا
  يدعيا نتنئيل

 ای الويان و کاهنان ثبت خانواده ه
هنگامی که الياشيب، يهوياداع، يوحانان و يدوع، کاهن اعظم بودند، نامهای رؤسای خانواده های کاهنان و                             ٢٢

 . اين ثبت نام در زمان سلطنت داريوش شاهنشاه پارس، به اتمام رسيد. الويان ثبت شده بود
 . سر الياشيب در دفاتر رسمی ثبت شده بودندولی نامهای سران الويان و کاهنان فقط تا زمان يوحانان پ٢٣

  تعيين وظايف در معبد بزرگ
الويان به سرپرستی حشبيا، شربيا، يشوع، بنوی، و قدميئيل به گروههايی تقسيم شدند و مطابق دستورات داوود ٢٤

ری برای خدا   پادشاه، مرد خدا، دو گروه در برابر يکديگر می ايستادند و در پاسخ به يکديگر سرودهای سپاسگزا                      
 . می خواندند

متنيا، بقيقيا،  :  نگهبانانی که از انبارهای معبد در نزديکی دروازه های آن نگهبانی می کردند عبارت بودند از                     ٢٥
 . عوبديا، مشالم، طلمون و عقوب

 اين افراد در زمان يوياقيم پسر يهوشع، نؤه يهوصادوق، نحميای فرماندار و عزرای کاهن و عاِلم تورات                                ٢٦



 نحميا
 

 . زندگی می کردند

  نحميا ديوار شهر را تقديس می کند
هنگامی که ديوارهای شهر تقديس شدند، الويان از هر جايی که زندگی می کردند، فرا خوانده شدند تا در                                   ٢٧

خانواده های الوياِن سراينده از    ٢٨.  سراييدن سرودهای سپاسگزاری به همراه نوای سنج و بربط و چنگ شرکت کنند             
. و بيت جلجال، جبع و عزموت گرد آمدند       ٢٩ه در اطراف اورشليم و روستاهای نطوفات ساکن شده بودند           محلهايی ک 

 . کاهنان و الويان مراسم پاکيزگی را برای خود و سپس برای قوم، دروازه ها و ديوار شهر انجام دادند٣٠
را به ايشان سپردم که در             من رهبران يهودا را در باالی ديوار گرد آوردم و مسئولّيت دو گروه بزرگ                            ٣١

 . پيرامون شهر گام بردارند و از خدا سپاسگزاری کنند
هوشعيا به دنبال سرايندگان گام      ٣٢.  گروه نخست از روی ديوار به سمت راست به سوی دروازٔه خاکروبه رفت                 

د به دنبال ايشان      اين کاهنان درحالی که شيپور می زدن       ٣٥-٣٣.  برداشت و نيمی از رهبران يهودا به دنبال او رفتند                 
عزريا و عزرا و مشالم و يهودا و بنيامين و شمعيا و ارميا و بعد از ايشان زکريا پسر يوناتان، يوناتان پسر                          :  رفتند

از خاندان او شمعيا، عزرئيل،       ٣٦.  شمعيا، شمعيا پسر متنيا، معسيا پسر ميکا، ميکا پسر زکور، زکور پسر آساف                   
 يهودا، و حنانی سازهايی که شبيه سازهای داوود پادشاه َمرد خدا بود، با خود حمل                   ِملالی، ِجَلالی، ماعای، نتنئيل،   

نزديک دروازٔه چشمه از پّله هايی       ٣٧.  عزرا عاِلم تورات گروه مزبور را در راهپيمايی رهبری می کرد              .  می کردند
وازٔه آب در سمت شرقی شهر      که به شهر داوود می رسيد باال رفتند، از کاخ داوود گذشتند و به طرف ديوار نزد در                  

 . بازگشتند
گروه ديگری که سپاسگزاری می کرد، از روی ديوار به سمت چپ رفت و من به همراه نيمی از مردم به                                 ٣٨

سپس از دروازٔه افرايم، دروازٔه يشانه، دروازٔه ماهی و           ٣٩.  ما از ُبرج تنور و ديوار پهن گذشتيم        .  دنبال ايشان رفتيم  
 . ما راهپيمايی خود را در دروازٔه محافظين پايان داديم. صد گذشتيم تا به دروازٔه گوسفند رسيديم ُبرج حننئيل و ُبرج

 . بنابراين دو گروهی که سرود شکرگزاری می خواند وارد معبد بزرگ شدند٤٠
، معسيا،  الياقيم:  اين کاهنانی که شيپور می نواختند نيز در گروه من بودند             ٤١،  عالوه بر رهبرانی که با من بودند        

معسيا، شمعيا، العازار، عزی،      :  گروه سرايندگان عبارت بودند از       ٤٢.  بنيامين، ميکايا، اليوعينای، زکريا و حننيا         
 . ايشان به رهبری يزرحيا با تمام توانشان با صدای بلند سرود می خواندند. يوحانان، ملکيا، عيالم، و عازر

 کردند و مردم بسيار خوشحال بودند، زيرا خدا ايشان را سرشار             در آن روز قربانی های بسياری با شادی تقديم       ٤٣
 . زنان و کودکان در جشن شرکت کردند و صدای آنان از فاصلٔه دور قابل شنيدن بود. از شادمانی کرده بود

  تدارک برای عبادت معبد بزرگ
ت و ميوه  هايی که هر سال به       در آن روز مردانی گمارده شدند تا مسئول گردآوری هدايا، ده يک ها و نوبر غالّ                ٤٤

اين مردان مسئول گردآوری سهم کاهنان و الويان از کشتزارهای نزديک شهرهای مختلف                      .  عمل می آمد، باشند   
زيرا مراسم طهارت و ديگر مراسمی        ٤٥.  همٔه مردم يهودا از کاهنان و الويان خرسند بودند           .  مطابق شريعت بودند  

نوازندگان و نگهبانان معبد بزرگ نيز وظايف خود را مطابق دستوری              .  می  دادندرا که خدا فرمان داده بود، انجام          
از زمان داوود پادشاه و آساِف موسيقی دان و        ٤٦.  که داوود پادشاه و پسرش سليمان صادر کرده بودند، انجام می دادند          

در زمان زروبابل و      ٤٧.  از زمان قديم، موسيقی دانان سرودهای ستايشی و سپاسگزاری خدا را رهبری کرده اند                     
همچنين نحميا، همٔه مردم اسرائيل برای پشتيبانی از نوازندگان و سرايندگان معبد بزرگ و نگهبانان معبد بزرگ                        

 . هدايای روزانه می دادند، مردم هدايای مقّدس را به الويان می دادند و الويان نيز سهم مقّرر کاهنان را می دادند

١٣  
  جدايی از بيگانگان

 آن روز، وقتی کتاب موسی را با صدای بلند برای مردم خواندند به قسمتی رسيدند که در آن نوشته شده بود                         در١
زيرا ايشان به قوم اسرائيل هنگام خروج از          ٢.  که عمونيان و موآبيان هرگز نبايد به گردهمآيی قوم خدا وارد شوند              

.  را لعنت نمايد، اّما خدای ما لعنت را به برکت تبديل کرد بلکه به بلعام پول دادند که اسرائيل      .  مصر نان و آب ندادند    
 . هنگامی که قوم اسرائيل اين قانون را شنيدند، همٔه بيگانگان را جدا ساختند٣

  اصالحات نحميا
اين اتاق  .  اتاق بزرگی را به طوبيا داده بود        ٥،  الياشيب کاهن که انباردار معبد بزرگ بود و از اقوام طوبيا بود                ٤



 نحميا
 

ای انبار کردن هدايای غّله، ُبخور و ظروف و معبد بزرگ، ده يک و شراب و روغن زيتونی بود که به                                 فقط بر 
در زمان آن رويداد، من در           ٦.  عنوان سهم معّين به الويان، سرايندگان، نگهبانان و هدايای کاهنان داده می شد                       

اه بابل لقبی بود که پس از فتح بابل توسط           اورشليم نبودم؛ زيرا در سال سی و دوم سلطنت اردشير پادشاه بابل پادش              
پس از مّدتی   .  کوروش به او داده شد و به ظاهر در مورد اردشير نيز به کار برده می شده است، نزد او رفته بودم                          

آنجا با تعّجب دريافتم که الياشيب اجازه داده بود، طوبيا از               .  و به اورشليم بازگشتم    ٧از شاهنشاه اجازٔه رفتن گرفتم        
دستور دادم که اتاق    ٩.  بسيار خشمگين شدم و لوازم او را از اتاق بيرون ريختم             ٨.  قی در معبد بزرگ استفاده کند      اتا

 . را تطهير کنند و ظروف معبد بزرگ و هدايای غّله و ُبخور به آن بازگردانده شود
سرايندگانی که در معبد بزرگ       و الويان و  .  همچنين دريافتم که سهم الويان و سرايندگان به ايشان داده نشده بود           ١٠

پس رهبران را سرزنش کردم زيرا اجازه داده  بودند که                 ١١.  خدمت می کردند به کشتزارهای خود بازگشته بودند          
. آنگاه الويان و سرايندگان را بازآوردم و ايشان را بار ديگر بر کارهايشان گماردم                .  معبد بزرگ ناديده گرفته شود     

سرائيل آوردن ده يک غّله، شراب و روغن زيتون را به انبارهای معبد بزرگ آغاز                             آنگاه دوباره تمام قوم ا        ١٢
حانان پسر  .  سپس مسئولّيت انبارها را به شلميای کاهن و صادوق عالم تورات، و فدايای الوی سپردم                        ١٣.  کردند

من می دانستم که می توانم    زکور، نؤه متنيا را به دستياری ايشان برگزيدم؛ زيرا ايشان درستکار به شمار می آمدند و                 
 . به آن مردان در کار پخش کاال به همکارانشان اعتماد کنم

 . ای خدای من، کارهايی را که برای معبد بزرگ و نيايش در آن انجام داده ام، به ياد آور١٤
و شراب،    در آن روزها، در يهودا بعضی را ديدم که در روز سبت انگورها را می ا فشردند و برخی ديگر غّله                    ١٥

من به ايشان هشدار دادم که در روز سبت         .  انگور، انجير و کاالهای ديگر بار االغ می کردند و به اورشليم می بردند           
گروهی از اهالی صور که در اورشليم زندگی می کردند، ماهی و کاالهای گوناگونی به                       ١٦.  هيچ کااليی نفروشند   

اين «:  رهبران يهودی را سرزنش کردم و به ايشان گفتم              ١٧.  شهر می آوردند و در سبت به مردم ما می فروختند               
آيا نياکان شما با چنين کاری باعث نشدند         ١٨.  چه کار پليدی است که انجام می دهيد و روز سبت را بی حرمت می کنيد             

بر که خدای ما اين همه بال بر ما و بر اين شهر وارد بياورد؟ و هنوز شما سبت را بی حرمت می کنيد و خدا را                                       
 » .اسرائيل بيشتر خشمگين می سازيد

گروهی از خدمتگزاران خود    .  بنابراين دستور دادم که دروازه های شهر از شروع سبت تا پايان آن بسته شوند                ١٩
بازرگانان و   ٢٠.  را بر دروازه ها گماردم تا مطمئن شوم که هيچ چيزی در روز سبت به شهر وارد نمی شود                                     

اّما به ايشان    ٢١.  کی دو بار جمعه شب را در خارج از ديوارهای شهر گذراندند                     فروشندگان کاالهای گوناگون ي     
چرا شب را در پشت ديوار سپری کرديد، اگر بار ديگر چنين کنيد به زور متوّسل خواهم                           «:  هشدار دادم و گفتم     

ه نگهبانی   به الويان دستور دادم که خود را تطهير سازند و ب                    ٢٢.  از آن پس ديگر در روز سبت نيامدند              »  .شد
 . دروازه ها بپردازند تا از نگه داشته شدن روز سبت اطمينان حاصل شود

 . خدايا برای اين کارها نيز مرا به يادآور و برحسب بزرگی محّبت پايدارت مرا ببخش
 نيمی٢٤.  همچنين در آن روزها دريافتم که يهوديان با زنان اقوام اشدودی، موآبی و عمونی ازدواج کرده  بودند                   ٢٣

از فرزاندانشان به زبان اشدودی يا به زبانهای ديگر سخن می گفتند و زبان ما را نمی دانستند، اّما به زبانهای مردم                        
من آن مردان را سرزنش کردم و ايشان را لعنت کردم و آنان را کتک زدم و                            ٢٥.  گوناگون ديگر سخن می گفتند     

د سوگند ياد کنند که هرگز خودشان و فرزندانشان با بيگانگان مويهايشان را َکندم و مجبورشان کردم که به نام خداون 
او مردی بزرگتر از تمامی . اين زنان بيگانه بودند که سليمان پادشاه را به گناه کشيدند«: سپس گفتم٢٦. ازدواج نکنند 

٢٧.   در گناه افتاد   با اين وجود او   .  خدا او را دوست داشت و او را پادشاه تمام اسرائيل کرد             .  پادشاهان ملل ديگر بود   

 » آيا ما بايد نمونٔه شما را پيروی کنيم و با ازدواج با زنان بيگانه از خدای خود سرپيچی کنيم؟
. يکی از پسران يهوياداع، پسر الياشيب کاهن اعظم با دختر سنبلط، از شهر بيت حورون ازدواج کرده بود                             ٢٨

  .بنابراين من او را مجبور کردم که اورشليم را ترک کند
 . خدايا، به ياد آور که اين مردم چگونه مقام کهانت و پيمانی را که با کاهنان و الويان بستی، بی حرمت کردند٢٩
پس ايشان را از هر چيز بيگانه پاک ساختم و آيين نامه ای برای کاهنان و الويان مشخص کردم به طوری که                           ٣٠

يزم برای سوزاندن هدايا و نوبر غّالت و ميوه ها در زمان               ترتيبی دادم تا هدايای ه     ٣١.  هرکس وظيفٔه خود را بداند     
 . ای خدای من تمام اينها را برای نيکويی من به ياد آور. مناسب آورده شود
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  کتاب استر
  معّرفی کتاب

 . کتاب استر، شرح وقايعی است که در کاخ زمستانی شاهنشاهی پارس، خشايارشاه به وقوع  پيوست
در مرکز اين حکايت، دختری يهودی به نام استر قرار دارد که به واسطٔه شجاعت و از جان گذشتگی در راه                                

اين کتاب تاريخچه و مفهوم عيد      .  آنان را از نابودی به دست دشمنانشان نجات بخشد           قومش،  سرانجام موّفق می شود   
 . پوريم يهوديان را شرح می   دهد

  تقسيم بندی کتاب
  ٢٣:٢-١:١انتخاب استر به عنوان ملکه 

  ١٤:٥-١:٣توطئه هامان 
  ١٠:٧-١:٦محکوم شدن هامان به مرگ 

  ٣:١٠-١:٨شکست دشمنان يهود 

١  
  وشتی از فرمان پادشاه سرپيچی ملکه

خشايارشاه شاهنشاه پارس، از تخت ملوکانه در پايتخت خود يعنی شهر شوش، بر قلمرويی شامل صد و بيست         ٢-١
 . و هفت استان، از هندوستان تا حبشه فرمانروايی می کرد

ردگان نظامی  سرک.  او در سومين سال سلطنت خود به افتخار افسران ارشد و وزرايش مهمانی بزرگی برپا کرد                ٣
و پادشاه تمام غنايم دربار و شکوه و          ٤.  پارس و ماد و همچنين واليان و ُنجبای استانها در آن جشن حضور داشتند                  

 . جالل آن را به مّدت شش ماه تمام به معرض تماشا گذاشت
 در باغهای   محل اين مهمانی  .  سپس پادشاه مهمانی بزرگی برای تمام اهالی پايتخت، از فقير و غنی ترتيب داد                  ٥

اين .  حياط کاخ با پرده های کتانی، آبی و سفيد تزئين شده بود            ٦.  کاخ سلطنتی بود و مّدت يک هفتٔه تمام ادامه داشت           
تختهای طال و نقره در      .  پرده ها به وسيلٔه ريسمانهای کتانی بنفش به حلقه های نقره ای ستونهای مرمر مّتصل بودند                 

شراب در جامهای     ٧.  رمر سفيد، ُدر، مرمر سياه و فيروزه قرار داشت                حياط کاخ بر روی سنگ فرشهايی از م            
طاليی که به اشکال مختلف ساخته شده بود صرف می شد و پادشاه در دادن شراب سلطنتی به مردم سخاوت فراوان                

 در نوشيدن شراب محدوديتی وجود نداشت؛ زيرا پادشاه به خادمان دربار امر کرده بود که هرکس هرقدر                    ٨.  داشت
 . بخواهد، می تواند بنوشد

 . در همان موقع، وشتی ملکه در داخل کاخ خشايارشاه مهمانی برای زنان ترتيب داده بود٩
در هفتمين روز مهمانی، شاهنشاه که از نوشيدن شراب سرمست بود، هفت خواجه سرای دربار را که مهومان،                 ١٠

و به آنها امر کرد      ١١ و خادمان شخصی او بودند، فرا خواند           ِبزتا، حربونا، بغتا، ابغتا، زاتر، و کارکاس نام داشتند          
ملکه زن زيبايی بود و پادشاه می خواست افسران         .  که ملکه وشتی را، با تاج سلطنتی بر سر، به حضور او بياورند              

 کردند، او   اّما وقتی خادمان فرمان پادشاه را به وشتی ملکه ابالغ         ١٢.  و تمام مهمانان او ببينند که ملکه چقدر زيباست        
 . پادشاه از اين موضوع بسيار خشمگين شد. از رفتن خودداری کرد

بنابراين، مشاوران خود را که     .  پادشاه عادت داشت که نظر مشاوران خود را در مورد اجرای قانون جويا شود              ١٣
ادماتا، ترشيش،  ،  نام اين هفت نفر از بزرگان پارس و ماد کرشنا، شيتار                   ١٤.  می دانستند چه بايد کرد فرا خواند          

اين اشخاص بيشتر از ساير افسران مورد اعتماد پادشاه بودند و در کشور دارای مقامات                      .  مرسنا، و مموکان بود    
من، خشايارشاه، خادمان خود را با فرمانی به نزد وشتی ملکه فرستادم،              «:  پادشاه به اين افراد گفت    ١٥.  بااليی بودند 

 » زات او طبق قانون چيست؟مجا. ولی او از فرمان من سرپيچی کرد
وشتی ملکه نه تنها به پادشاه بلکه به مأموران و تمام مردان در                  «:  آنگاه مموکان به پادشاه و افسران او گفت          ١٦

وقتی زنان در تمام حکومت بشنوند که ملکه چه کرده است، با تحقير به                           ١٧.  سراسر مملکت اهانت کرده است        
خشايارشاه فرمان داد که ملکه وشتی به حضور او برود، اّما ملکه از                 ':  فتآنها خواهند گ  .  شوهران خود می نگرند  
وقتی زنان افسران دربار پارس و ماد از رفتار ملکه آگاه شوند، آنها قبل از آن که روز                    ١٨'  .فرمان او اطاعت نکرد   

ود قايل نمی شوند و    ديگر زنان احترامی برای شوهران خ     .  به پايان برسد، آن را برای شوهران خود تعريف می کنند          
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اگر اعلی حضرت صالح بدانند فرمانی صادر کنند که وشتی ملکه             ١٩.  اين موضوع موجب خشم شوهران می گردد       
همچنين امر فرمايند که اين مطلب در قوانين پارس         .  ديگر هيچ وقت اجازٔه شرفيابی به حضور پادشاه را نداشته باشد         

وقتی اين  ٢٠.  سپس زنی که بهتر از او باشد به عنوان ملکه انتخاب شود             .  و ماد ثبت گردد تا هرگز قابل تغيير نباشد         
فرمان شما در سراسر اين شاهنشاهی وسيع اعالم شود، آن وقت تمام زنها با شوهران خود چه فقير و چه ثروتمند،                       

 » .با احترام رفتار خواهند کرد
و به هر يک از      ٢٢بق پيشنهاد مموکان عمل کرد        پادشاه و مأمورانش اين پيشنهاد او را پسنديدند و پادشاه مطا              ٢١

استانهای شاهنشاهی پيامی به خط و زبان محلی آن استان فرستاد که مطابق آن شوهران رئيس خانوادٔه خود باشند و                    
 . امرشان بايد اطاعت شود

٢  
  استر ملکه می شود

ی و فرمانی که بضد او صادر شده            بعدها، حّتی وقتی آتش خشم پادشاه فرونشست، باز هم دربارٔه کردار وشت                  ١
چرا نمی خواهيد چند دختر باکرٔه زيبا برايتان پيدا            «:  پس مشاوران نزديک پادشاه به او گفتند          ٢.  بود، فکر می کرد   

شما می توانيد مأمورانی را در تمام اياالت بفرستيد و امر کنيد که تمام دختران زيبا را به حرمسرای پادشاه                        ٣کنيم؟  
آنگاه دختری را که از همه بيشتر        ٤.  و هيجای خواجه، رئيس حرمسرا به آنها لوازم آرايش بدهد           .  ددر شوش بياورن  

 » .می پسنديد، به جای وشتی، به عنوان ملکه خود انتخاب کنيد
 . پادشاه اين پيشنهاد را پسنديد و طبق آن عمل کرد

او از طايفٔه بنيامين و فرزند قيس و           .  در شهر شوش يک نفر يهودی به نام مردخای پسر يائير زندگی می کرد                 ٥
وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل، يهوياکين پادشاه يهودا را همراه با عّده ای از يهوديان به اسارت برد،                           ٦.  شمعی بود 

دختر عموی او استر نام داشت که نام عبری او َهَدسه و دختری بسيار زيبا و                       ٧.  مردخای نيز در بين اسيران بود       
بعد از مرگ والدينش، مردخای او را به فرزندی قبول کرده و مثل دختر خود وی را بزرگ کرده                        .  خوش اندام بود 

 . بود
. وقتی پادشاه فرمان جديد خود را صادر کرد و دختران بسياری را به شوش آوردند، استر نيز در بين آنان بود                         ٨

استر مورد توّجه و لطف هيجای        ٩.  او هم در کاخ سلطنتی تحت مراقبت هيجای، خواجه سرای دربار قرار گرفت                 
او .  پس بالفاصله برنامٔه غذايی مخصوصی برای او ترتيب داد و لوازم آرايش نيز در اختيارش گذاشت                     .  واقع شد 

 . بهترين مکان را در حرمسرا به استر اختصاص داد و هفت دختر را از کاخ سلطنتی به خدمت او گماشت
مردخای هر روز در مقابل حياط حرمسرا        ١١.  فت که يهودی است   طبق مشورت مردخای، استر به هيچ کس نگ       ١٠

 . قدم می زد تا از وضع استر باخبر شود و بداند که چه اّتفاقی برای او رخ می دهد
شش ماه از اين مّدت صرف ماليدن روغن ُمر بر بدن آنها              .  مّدت زمان آرايش دختران يک سال طول می کشيد        ١٢

بعد از آن هر يک از دختران را به نوبت به           .  ات و لوازم آرايش سپری می شد     و شش ماه ديگر هم با مصرف عطريّ       
وقتی دختری از حرمسرا به کاخ پادشاه می رفت، می توانست به دلخواه خود لباس                 ١٣.  حضور خشايارشاه می بردند  

 شد تا تحت    هر دختری که شب را در کاخ با پادشاه می گذراند، روز بعد به حرمسرای ديگر منتقل می                           ١٤.  بپوشد
او ديگر نمی توانست به حضور پادشاه برود، . مراقبت شعشغاز خواجه سرا و سرپرست صيغه های پادشاه قرار گيرد      

 . مگر اينکه مورد پسند پادشاه قرار می گرفت و او را به نام فرا می خواند
وی مردخای بود و مردخای او      او فرزند ابيحايل، دختر عم    .  سرانجام، نوبت استر فرا رسيد که نزد پادشاه برود        ١٥

به اين  ١٦.  او طبق هدايت هيجای لباس پوشيد و هر که او را می ديد، تحسينش می کرد              .  را به فرزندی قبول کرده بود     
پادشاه ١٧.  ترتيب، در هفتمين سال پادشاهی خشايارشاه، در ماه دهم، يعنی ماه طيبت، استر را به کاخ پادشاه بردند                       

. ديگری دوست داشت و او زيادتر از ساير دختران مورد توّجه و عنايت پادشاه قرار گرفت                او را بيش از هر دختر       
آنگاه مهمانی بزرگی به افتخار ١٨. پادشاه تاج سلطنتی را بر سر او گذاشت و او را به جای وشتی، ملکٔه خود ساخت        

ا در تمام شاهنشاهی تعطيل        آن روز ر   .  استر ترتيب داد و تمام مأموران عاليرتبه و وزرای خود را دعوت کرد                     
 . اعالم نمود و هدايای شاهانه بين مردم توزيع کرد

  نجات پادشاه توسط مردخای
استر هنوز به کسی نگفته بود که       ٢٠.  در همان روزها، مردخای هم از طرف پادشاه به مقام مهمی منصوب شد              ١٩

نکند و استر هم مانند زمان کودکی از               يهودی است، چون مردخای به او گفته بود که اين راز را به کسی فاش                        
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 . مردخای اطاعت می کرد
در يکی از روزهايی که مردخای در کاخ پادشاه خدمت می کرد، دو نفر از خواجه سرايان به نامهای بغتان و                          ٢١

ل ترش که مسئول پرده داری کاخ بودند، کينٔه پادشاه را در دل خود گرفتند و نقشه ای طرح کردند که او را به قت                                 
استر هم آن خبر را از جانب مردخای به . مردخای از نقشٔه آنها باخبر شد و ماجرا را به استر ملکه گفت      ٢٢.  برسانند

وقتی راجع به اين امر تحقيق کردند معلوم شد که حقيقت دارد، و پادشاه هر دو خواجه سرا                      ٢٣.  اّطالع پادشاه رساند  
 . در اسناد رسمی ثبت گرددرا به دار آويخت و امر کرد که شرح اين واقعه 

٣  
  دسيسٔه هامان برای نابودی يهوديان

هامان پسر همداتا و از خاندان        .  مّدتی بعد، خشايارشاه شخصی به نام هامان را به مقام صدارت منصوب کرد                 ١
ٔه اين افراد   هم.  پادشاه امر کرد که تمام مأموران و خادمان دربار در مقابل هامان تعظيم کرده زانو بزنند               ٢.  اجاج بود 

ساير مأموران و خادمان دربار، از او        ٣.  از امر پادشاه اطاعت کردند غيراز مردخای که از اين کار امتناع ورزيد               
آنها هر روز اصرار کرده و از او می خواستند که مانند ديگران              ٤»  چرا از امر پادشاه اطاعت نمی کنی؟      «:  پرسيدند

من يهودی هستم و      «:   سخن آنها گوش نمی داد و به آنها گفته بود که                   به هامان احترام بگذارد، ولی مردخای به           
پس آنها جريان را به اّطالع هامان رسانيدند و نمی دانستند آيا هامان رفتار                  »  .نمی توانم در برابر هامان تعظيم کنم       
 کند، بسيار    هامان وقتی فهميد مردخای حاضر نيست در برابر او تعظيم                 ٥.  مردخای را تحّمل خواهد کرد يا نه            

و وقتی پی برد او يهودی است تصميم گرفت نه تنها مردخای، بلکه تمام يهوديان شاهنشاهی پارس                    ٦.  غضبناک شد 
 . را به قتل برساند

در ماه نيسان يعنی اولين ماه از دوازدهمين سال سلطنت خشايارشاه، هامان دستور داد با پوريم فال بگيرند تا                            ٧
روز سيزدهم از ماه َادار که دوازدهمين ماه سال بود برای اجرای             .  نجام نقشه اش بيابند  روز و ماه مناسب را برای ا       

 . اين کار مناسب تشخيص داده شد
آداب و  .  مّلتی از نژاد متفاوت در سراسر حکومت تو و در هر استان پراکنده شده اند             «:  پس هامان به پادشاه گفت    ٨

از .  از آن گذشته آنها قوانين اين مملکت را رعايت نمی کنند           .  باشدرسوم آنها برخالف آداب و رسوم ساير مردم می           
اگر اعلی حضرت صالح بدانند، دستوری صادر شود تا مطابق آن            ٩.  اين رو به نفع شما نيست که متحّمل آنها شويد           

رای ادارٔه  اگر چنين دستوری صادر فرماييد، من تعّهد می کنم سيصد و چهل و پنج ُتن نقره ب                    .  همٔه آنان کشته شوند    
 » .امور شاهنشاهی به خزانه داری سلطنتی پرداخت کنم

پادشاه انگشتری خود را که با آن بر فرامين رسمی سلطنتی را ُمهر می زد، از انگشت خود در آورد و به                                    ١٠
 ،اين قوم و ثروت آنها متعّلق به توست            «:  پادشاه به او گفت     ١١.  هامان پسر همداتای اجاجی، دشمن قوم يهود داد            

 » .هرطور که می خواهی با آنها رفتار کن
پس در روز سيزدهم ماه اول هامان منشيان پادشاه را فرا خواند و متن فرمان را برای آنها انشاء نمود و از                                ١٢

آنان خواست تا آن را به تمامی زبانها و خطهای متداول در حکومت ترجمه آنند و سپس فرمان مذآور را به تمامی                       
١٣.  اين فرمان با نام و ُمهر خشايارشاه صادر و ممهور گرديد                    .  منصبان بفرستند    ران و صاحب    اميران، فرماندا  

طبق آن فرمان تمام يهوديان، از پير و جوان،         .  مأموران مخصوص اين فرمان را به کّليه نواحی شاهنشاهی رساندند         
آنها می بايست بدون ترّحم کشته       .  مرد و زن می بايست در يک روز، يعنی در روز سيزدهم ماه َادار، کشته شوند                     

متن فرمان می بايست در هر استان به اّطالع عموم می رسيد تا همه برای آن روز                    ١٤.  شده و اموالشان ضبط گردد     
 . آماده باشند

به دستور پادشاه اين فرمان در شهر شوش، پايتخت کشور به اّطالع عموم رسانيده شد و مأموران مخصوص                       ١٥
درحالی که شهر شوش در اضطراب بود، پادشاه و هامان نشسته با هم                 .  ير استان نيز رسانيدند    اين اخبار را به سا      
 . شراب می نوشيدند

٤  
  مردخای از استر تقاضای کمک می کند

خاکستر بر سر . وقتی مردخای از اين امر اّطالع يافت، از شّدت ناراحتی لباس خود را دريد و پالس بر تن کرد               ١
تا اينکه به در ورودی کاخ       ٢ه های شهر راه می رفت و با صدای بلند گريه و زاری می کرد،                خود ريخت و در کوچ     



 استر
 

در تمام استان، در هر جا فرمان پادشاه        ٣.  او داخل نشد، چون هيچ کس با پالس اجازٔه ورود به کاخ را نداشت             .  رسيد
 گرفتند، گريه و ناله می کردند و بسياری        آنها روزه می  .  به اّطالع مردم می رسيد، يهوديان با صدای بلند می گريستند         

 . از آنان پالس پوشيده بر خاکستر می نشستند
او .  وقتی نديمه  ها و خواجه سرايان استر از آنچه مردخای می کرد به استر خبر دادند، استر بسيار ناراحت شد                         ٤

آنگاه او، هتاک يکی از         ٥.  برای مردخای لباس فرستاد تا آن را به جای پالس بپوشد، ولی مردخای نپذيرفت                             
خواجه سرايانی را که پادشاه به خدمتش گماشته بود، فرا خواند و از او خواست پيش مردخای برود و ببيند چه شده                         

مردخای ٧.  هتاک نزد مردخای که در ميدان شهر در جلوی ورودی کاخ بود، رفت                ٦.  و چرا مردخای چنين می کند     
که هامان حاضر بود در مقابل کشتن تمام يهوديان به خزانٔه دربار بپردازد،                  همه چيز را دربارٔه خود و مقدار پولی       

و يک نسخه از فرمانی را که در شهر شوش منتشر شده بود که به موجب آن بايد همٔه يهوديان کشته                          ٨.  به او گفت  
ح دهد و او را      مردخای از او خواهش کرد که آن را به استر برساند و اوضاع را برای او شر                     .  شوند به هتاک داد   

هتاک رفته پيغام مردخای را به اّطالع استر            ٩.  وادار کند نزد پادشاه رفته، از او تقاضا کند بر قومش ترّحم شود                   
اگر کسی، چه مرد و چه زن، بدون اينکه           «١١:  و استر از او خواست اين پيغام را به مردخای برگرداند             ١٠.  رسانيد

همه، .  اين قانون است  .   وارد قسمت اندرونی کاخ شود، جزايش مرگ است         فرا خوانده شده باشد، برای ديدن پادشاه       
فقط در يک صورت اين قانون اجرا نخواهد          .  از مشاوران مخصوص گرفته تا مردم عادی استان، اين را می دانند              

در آن صورت جان او      .  شد و آن هم زمانی است که پادشاه عصای سلطنتی خود را به طرف آن شخص دراز کند                       
 » .اّما اآلن يک ماه است که پادشاه مرا به حضور خود نخوانده است. مان خواهد بوددر ا
تصّور نکن چون در کاخ         «:  در پاسخ به او اخطار کرده گفت            ١٣  وقتی مردخای پيام استر را دريافت کرد            ١٢

يری مثل امروز   اگر تو در زمان خط    ١٤.  سلطنتی هستی جان تو نسبت به ساير يهوديان در امنّيت بيشتری قرار دارد            
اّما تو خواهی مرد و خاندان پدری ات از         .  ساکت بمانی، کمک و نجات از جای ديگری برای يهوديان خواهد رسيد              

 » .کسی نمی داند، شايد به خاطر چنين روزی تو به اين مقام رسيدی و ملکٔه پادشاه پارس شدی. بين خواهد رفت
. برو و تمام يهوديان مقيم شهر شوش را جمع کن                 «١٦:  ستاداستر در پاسخ، اين پيغام را برای مردخای فر               ١٥

من نيز به اّتفاق نديمه هايم همين کار را انجام          .  همگی روزه بگيريد تا سه روز و سه شب چيزی نخوريد و نياشاميد              
شد حّتی اگر الزم با   .  بعد از آن من به حضور پادشاه خواهم رفت، هرچند اين عمل برخالف قانون است               .  خواهيم داد 

 » .در اين راه بميرم، خواهم مرد
 . پس مردخای رفت و آنچه را که استر به او گفته بود، انجام داد١٧

٥  
  دعوت استر از پادشاه و هامان به مهمانی

استر سه روز پس از شروع روزه لباس سلطنتی خود را پوشيد و به قسمت اندرونی کاخ رفت و در آنجا                                       ١
وقتی پادشاه استر ملکه    ٢.  پادشاه داخل اتاق در مقابل در ورودی، برتخت نشسته بود            .روبه روی اتاق سلطنتی ايستاد   

آنگاه استر جلو    .  را در آنجا ايستاده ديد، او را مورد توّجه قرار داد و چوگان طالی خود را به سويش دراز کرد                             
واهی به تو خواهم داد،      ای استر ملکه، چه شده است؟ هرچه بخ          «:  پادشاه پرسيد ٣.  رفته نوک چوگان را لمس کرد       
 » .حّتی نيمی از حکومت خود را

اگر اعلی حضرت مايل باشند، می خواهم شما و هامان در مهمانی ای که امشب برای شما                 «:  استر در پاسخ گفت   ٤
 » .ترتيب می دهم، مهمان من باشيد

 پادشاه و هامان به مهمانی ای که         پس.  پادشاه دستور داد هامان فورًا بيايد تا به اّتفاق هم به مهمانی استر بروند                   ٥
به من بگو، چه می خواهی؟ حّتی اگر        «:  در موقع نوشيدن شراب پادشاه به استر گفت         ٦.  استر ترتيب داده بود رفتند     

 » .نيمی از حکومت مرا بخواهی، آن را به تو خواهم داد
فرمايند، مايلم از شما و        اگر اعلی حضرت محّبت  :  در خواست و تقاضای من اين است        «٨:  استر در پاسخ گفت    ٧

 » .آن وقت تقاضای خود را به عرض خواهم رسانيد. هامان دعوت نمايم فردا هم مجددًا مهمان من باشيد

  نقشٔه کشتن مردخای توسط هامان
اّما وقتی مردخای را در جلوی در ورودی           .  وقتی هامان مهمانی استر را ترک کرد خوشحال و سرخوش بود               ٩

با اين  ١٠.  مردخای به احترام او از جايش بلند نشد و تعظيم نکرد، نسبت به او بسيار خشمگين شد                    کاخ ديد، از اينکه   
سپس از دوستان خود دعوت کرد به منزلش بيايند و از زن                   .  حال خونسردی خود را حفظ کرد و به منزل رفت               
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زان، پسران متعّددش،    آنگاه هامان با غرور از زيادی مي           ١١.  خود، زرش، نيز خواست در جمع آنها شرکت کند               
همچنين هامان ادامه   ١٢.  ارتقاء مقامش به وسيلٔه پادشاه و از برتری خود بر ساير افسران پادشاه با آنها سخن  گفت                      

او باز هم ما را     .  استر ملکه از هيچ کس جز پادشاه و من برای شرکت در مهمانی خودش دعوت نکرد                 «:  داده گفت 
اّما وقتی آن مردخای يهودی را می بينم که نزد در ورودی کاخ               ١٣.  ده است فردا برای يک مهمانی ديگر دعوت کر       

 » .می نشيند، تمامی اين چيزها برايم بی ارزش می شود
چرا دستور نمی دهی چوبٔه داری به ارتفاع بيست و سه متر بسازند؟ فردا                   «:  پس زن و دوستانش به او گفتند         ١٤

سپس می توانی با خوشحالی به مهمانی ملکه           .  آن به  دار بکشند       صبح از پادشاه درخواست کن تا مردخای را بر             
 . هامان اين نقشه را پسنديد و دستور داد که چوبهٔ دار را بسازند» .بروی

٦  
  پادشاه مردخای را تکريم می کند

را   قسمتی٢.  از اين رو امر کرد که اسناد تاريخی سلطنتش را برايش بخوانند                 .  آن شب پادشاه نتوانست بخوابد      ١
خواندند مربوط به نقشٔه قتل پادشاه از جانب بغتان و ترش و چگونگی آشکار شدن آن توسط مردخای بود؛ بغتان و                        

در مقابل اين خدمت چه پاداش و       «:  پادشاه پرسيد ٣.  ترش دو نفر از خواجه سرايان و از پرده داران کاخ پادشاه بودند           
 » افتخاری به مردخای داده شده است؟

 » .هيچ پاداشی به او داده نشده است«: اب گفتندخادمان در جو
درست در همان لحظه هامان وارد کاخ شد تا          »  آيا از صاحب  منصبان من کسی در اينجا هست؟        «:  پادشاه پرسيد ٤

 » .هامان اينجاست و می خواهد شما را ببيند«: پس خادمان جواب دادند٥. از پادشاه بخواهد که مردخای را دار بزند
 » .بگوييد وارد شود«: تپادشاه گف

به نظر تو برای چنين      .  من بسيار مايلم که يک نفر را احترام نمايم           «:  وقتی هامان وارد شد، پادشاه به او گفت          ٦
 » شخصی چه بايد کرد؟
 » .به غيراز من چه کسی می تواند مورد عّزت و احترام پادشاه باشد«: هامان با خود گفت

 فرماييد جامٔه شاهانه را که پادشاه در بر می کنند و اسبی را که اعلی حضرت                امر«:  پس در جواب پادشاه گفت    ٨-٧
آنگاه يکی از امرای عاليرتبه خود را بگماريد         ٩.  سوار می شوند با جواهرات سلطنتی تزئين کرده، برای او بياورند           

بنگريد، کسی که ': ا کندتا آن لباس مخصوص را به او بپوشاند، او را سوار اسب کرده در اطراف شهر بگرداند و ند               
 » '.پادشاه بخواهد او را احترام کند، اين گونه پاداش می گيرد

هرچه گفتی  .  برو هرچه زودتر لباسها و اسب را برای مردخای يهودی آماده کن               «:  پس پادشاه به هامان گفت     ١٠
 » .او در کنار دروازٔه ورودی کاخ نشسته است. در مورد او انجام بده

مردخای سوار بر اسب شد و         .  س و اسب را آماده کرد و لباس شاهانه را به مردخای پوشانيد                    پس هامان لبا   ١١
بنگريد، کسی که پادشاه بخواهد او را احترام کند، اين گونه پاداش               «:  هامان او را به ميدان شهر برد و ندا می کرد              

 » .می گيرد
ندوه فراوان درحالی که روی خود را از خجالت     بعد مردخای به طرف دروازٔه ورودی کاخ رفت، اّما هامان با ا           ١٢

آنگاه .  او هر آنچه را واقع شده بود، به همسر و دوستان خود گفت                  ١٣.  پوشانيده بود با عجله به خانٔه خود برگشت          
او يهودی است و تو نمی توانی بر         .  قدرت تو به نفع مردخای کاسته شده        «:  همسر و دوستان حکيم وی به او گفتند          

 » .او به طور قطع تو را شکست می دهد. وی غالب آيی

  هامان اعدام می شود
درحالی که آنها هنوز مشغول صحبت بودند، خواجه سرايان پادشاه با عجله وارد خانه هامان شدند تا او را به                           ١٤

 . مهمانی استر ببرند

٧  
نوشيدن شراب، پادشاه باز از        در موقع ٢.  پس پادشاه و هامان برای صرف غذا به مهمانی که استر داده بود رفتند                 ١

 » .استر ملکه، بگو درخواست تو چيست؟ حّتی اگر نيمی از حکومت را بخواهی، به تو می دهم«: استر پرسيد
خواهش من اين است که اگر اعلی حضرت همايونی به من التفات دارند و صالح                  «:  ملکه استر در جواب گفت     ٣

اگر تنها مثل غالم فروخته      .  را من و قومم برای کشتار فروخته شده ايم          زي٤  بدانند، جان من و مّلتم را نجات بدهند؛          
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 » .اّما حاال خطر مرگ و نابودی ما را تهديد می کند. می شديم، ساکت می ماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم
 » چه کسی جرأت چنين کاری را دارد؟ آن شخص کجاست؟«: خشايارشاه از استر ملکه پرسيد٥
 » !دشمن و آزاردهندٔه ما، همين هامان شرير است«: استر جواب داد٦

هامان فهميد که    .  پادشاه خشمگين شد و برخاسته به باغ کاخ رفت             ٧.  هامان با ترس به پادشاه و ملکه خيره شد             
او بر ٨. بنابراين در اتاق ماند تا برای جان خود از ملکه استر التماس نمايد. پادشاه تصميم به مجازات او گرفته است 

آيا «: وقتی پادشاه به اتاق برگشت و او را در آن حال ديد، با فرياد گفت    .  وی تخت استر افتاد تا از او رحمت بطلبد        ر
 » !اين شخص می خواهد در حضور من و در کاخ من از ملکه هتک ناموس کند

جه سرايان که  آنگاه يکی از خوا     ٩.  به محض اينکه پادشاه اين را گفت خواجه سرايان روی هامان را پوشاندند                     
هامان به اندازه ای گستاخ شده است که برای کشتن مردخای که جان اعلی حضرت را از                   «:  هربونه نام داشت گفت   

 » .خطر نجات داد، داری به ارتفاع بيست و سه متر در خانٔه خود ساخته است
 » .هامان را بر همان دار بياويزيد«: پادشاه گفت

 .  که برای کشتن مردخای آماده کرده بود، آويخته شد و خشم پادشاه فرونشستبنابراين، هامان بر همان داری١٠

٨  
  يهوديان مقابله به مثل می کنند

استر به پادشاه گفت     .  در همان روز پادشاه تمام دارايی و اموال هامان، دشمن يهوديان را به استر ملکه بخشيد                     ١
پادشاه انگشتر خود   ٢.  اجازه يافت به حضور پادشاه برود        از آن به بعد مردخای    .  که مردخای از خويشاوندان اوست    

. از انگشت خود بيرون آورد و به مردخای داد          )  که از هامان پس گرفته بود      (را که ُمهرش نيز بر آن قرار داشت            
 . استر مردخای را مسئول اموال هامان نمود

اه درخواست کرد تا نقشٔه شوم هامان اجاجی      استر برای بار دوم بر پاهای پادشاه افتاد و با گريه و زاری از پادش              ٣
اگر «٥:  پادشاه عصای طالی خود را به طرف او دراز کرد، و او برخاست و گفت               ٤.  عليه يهوديان را متوّقف سازد    

اعلی حضرت صالح می دانند و اگر من مورد لطفشان واقع شده ام، خواهش می کنم فرمانی صادر فرمايند تا از                               
چطور می توانم  ٦.  ر همداتای اجاجی، برای نابودی يهوديان در تمام استانها، جلوگيری شود              اجرای نقشٔه هامان پس    

 » شاهد مرگ و نابودی اقوام و خويشاوندان خود باشم؟
ديديد که من هامان را به خاطر توطئه اش بضد يهوديان دار            «:  خشايارشاه به استر ملکه و مردخای يهودی گفت         ٧

اّما فرمانی که به نام پادشاه و ُمهر سلطنتی صادر شده باشد، لغو                   ٨.   به استر بخشيدم    زدم و اموال و دارايی او را         
در هر حال، شما می توانيد هرچه که بخواهيد به يهوديان در همه جا بنويسيد و می توانيد حکمی به نام                      .  شدنی نيست 

 » .من و با ُمهر سلطنتی ممهور کرده بفرستيد
 ماه سوم، يعنی ماه سيوان، ُمنشيان پادشاه را احضار کرد و حکمی را که                     پس مردخای در روز بيست و سومِ        ٩

خودش نوشته بود، برای يهوديان، حاکمان، واليان و مأموران دولتی در تمام يکصد و بيست و هفت استان از                                    
 نوشته  آن حکم به خط و زبان محلی هر استان، و همچنين به خط و زبان خود يهوديان                    .  هندوستان تا حبشه فرستاد   

مردخای فرمان را به اسم خشايارشاه نوشت و با انگشتر سلطنتی ُمهر کرد و آن را به وسيلٔه قاصدانی که بر                       ١٠.  شد
 . سريعترين اسبها سوار بودند، فرستاد

اگر افراد  .  طبق اين فرمان يهوديان از جانب پادشاه اجازه داشتند در هر شهری برای دفاع از خود مّتحد شوند                     ١١
ز هر مّلتی يا هر ناحيه ای به يهوديان و زن و فرزندانشان حمله نمايند، آنها حق دارند دشمنان خود را بکشند                      مسّلح ا 

روزی که برای اين کار تعيين شد، همان روزی بود که برای کشتار يهوديان در                      ١٢.  و اموالشان را تصاحب کنند      
قرار بر اين بود که اين فرمان به         ١٣.   ماه سال است   نظر گرفته شده بود، يعنی روز سيزدهم ماه ادار که دوازدهمين            

صورت يک اعالميه در تمام نواحی به اّطالع همه برسد تا يهوديان بتوانند برای انتقام از دشمنان خود در آن روز                        
اين فرمان در پايتخت،    .  به فرمان پادشاه قاصدان سوار بر اسب شدند و با سرعت تمام حرکت کردند               ١٤.  آماده باشند 

 . عنی در شهر شوش نيز به اّطالع عموم رسانده شدي
مردخای در حالی کاخ را ترک کرد که ردايی شاهانه به رنگ سفيد و آبی و با ردايی کتانی با سفيد و بنفش                                ١٥

آنگاه فريادهای شادی مردم در تمام جاده های شهر شوش     .  زيبا در بر داشت و تاج طالی باشکوهی بر سر نهاده بود           
در هر شهر و استانی که فرمان           ١٧.  يهوديان به خاطر اين موفقّيت احساس خوشی و آرامش می کردند              ١٦.  بلند بود 

در اين موقع بسياری از مردم از           .  پادشاه قرائت می شد، يهوديان با خوشی و سرور آن روز را جشن می گرفتند                    
 . ترِس يهوديان، به آيين آنان گرويدند
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٩  
 ی کنند يهوديان دشمنان خود را نابود م

روز سيزدهم ادار، روزی که بايد نخستين فرمان پادشاه اجرا می شد و دشمنان يهوديان در آرزوی شکست کامل               ١
در تمام شهرها و استانها،       ٢.  اّما اوضاع تغيير يافت و يهوديان بر دشمنان خود غالب شدند                .  آنها بودند، فرا رسيد    

ا بودند جمع شدند و هيچ کس جرأت نداشت در برابر آنان بايستد،              يهوديان برای حمله به کسانی که در صدد آزار آنه         
تمام افسران ايالتی، حاکمان، واليان، و اهل دربار، همه به يهوديان                   ٣.  چون در همه جا مردم از آنها می ترسيدند           

مردخای در سرتاسر مملکت مشهور شد، زيرا شخص                  ٤.  کمک می کردند، چون آنها از مردخای می ترسيدند              
پس يهوديان می توانستند هرطوری که بخواهند       ٥.  ی در دربار پادشاه بود و قدرت او روزبه روز بيشتر می شد            مقتدر

 . آنها با شمشير بر دشمنان خود حمله می کردند و همٔه آنان را می کشتند. با دشمنان خود رفتار کنند
و ده پسر هامان پسر همداتا دشمن           ١٠-٧.  تنها در پايتخت، يعنی در شهر شوش، يهوديان پانصد نفر را کشتند                   ٦

يهوديان به نامهای فرشنداطا، دلفون، اسفانا، فوراتا، ادليا، اريداتا، فرمشتا، اريسای، اريدای، يزاتا در بين                                        
 . ولی اموال کسی را غارت نکردند. کشته شدگان بودند

تنها «:  شاه به استر ملکه گفت     سپس پاد ١٢.  تعداد کشته شدگان در شهر شوش همان روز به اّطالع پادشاه رسيد              ١١
معلوم نيست در ساير استانها چند نفر را            .  در شهر شوش يهوديان پانصد نفر از جمله ده پسر هامان را کشته اند                    

 » .حاال بگو که چه می خواهی تا به تو بدهم. آيا خواهش ديگری هم داری؟ هرچه بخواهی به تو می دهم. کشته اند
اعلی حضرت موافق باشند به يهوديان در شهر شوش اجازه داده شود فردا هم همين                  اگر«:  استر در پاسخ گفت   ١٣

پادشاه امر کرد که درخواست او عملی شود و فرمان               ١٤»  .کار را انجام دهند و ده پسر هامان را به دار بياويزند                 
ردهم ادار باز    در روز چها   ١٥.  اجساد پسران هامان به تماشای عموم گذاشته شد             .  الزم در شهر شوش اعالم شد         

 . اّما بازهم اموال کسی را تاراج نکردند. يهوديان جمع شدند و سيصد نفر ديگر را نيز در آن شهر کشتند
آنها هفتاد و پنج هزار نفر از         .  يهوديان در ساير استانها نيز خود را سازماندهی کرده از خويشتن دفاع نمودند                ١٦

اين کشتار در   ١٧.  ولی مال هيچ کس را غارت نکردند      .  الص کردند دشمنان خود را کشتند و خود را از دست آنان خ            
روز بعد، يعنی روز چهاردهم هيچ کس کشته نشد و آنان آن روز را به جشن و شادی                        .  روز سيزدهم ادار رخ داد     

 . اختصاص دادند
شمنان يهوديان شوش، روز پانزدهم را جشن گرفتند، چون آنها روزهای سيزدهم و چهاردهم مشغول کشتن د                      ١٨

به اين دليل است که يهوديان ساکن مناطق روستايی روِز                    ١٩.  روز پانزدهم از کشتن دست کشيدند          .  خود بودند  
 . چهاردهم ماه ادار را جشن می گيرند و به يکديگر غذا هديه می دهند

  جشن پوريم
که به آنان   ٢١ارس فرستاد   مردخای اين وقايع را ثبت نمود و نامه هايی به تمام يهوديان در سرتاسر استانهای پ                   ٢٠

اينها روزهايی هستند که يهوديان از دست         ٢٢.  می گفت هر ساله روزهای چهاردهم و پانزدهم ادار را جشن بگيرند             
پس .  دشمنان خود رهايی يافتند و در اين ماه بود که غم و غصٔه آنان به خوشی و سوگواری آنها به جشن تبديل شد                           

يهوديان از امر مردخای اطاعت کردند      ٢٣.  ند و به يکديگر و به فقرا غذا هديه بدهند          آنها  بايد اين روز را جشن بگير      
 . و از آن به بعد، همه ساله اين روز را جشن گرفتند

) می گفتند»  پوريم«که آن را       (هامان پسر همداتای اجاجی و دشمن قوم يهود برای نابودی يهوديان قرعه                           ٢٤
اّما استر به حضور پادشاه رفت و پادشاه فرمانی صادر کرد که به                      ٢٥.  دانداخته بود که در کدام روز کشته شون            

موجب آن هامان گرفتار همان سرنوشتی شد که برای يهوديان در نظر گرفته بود، يعنی او و پسرانش به دار                                      
خاطر نامه هايی  يهوديان به  .  است »  فال يا قرعه  «به اين دليل آن اّيام را پوريم می نامند که معنی آن               ٢٦.  آويخته شدند 

اين را رسم خود قرار دادند که       ٢٧که مردخای نوشته بود و همچنين به دليل آنچه که برای خودشان اّتفاق افتاده بود،                  
خود و فرزندانشان و همچنين کسانی که به دين يهودی می گروند، همه ساله اين دو روز را طبق امر مردخای جشن                       

 که تمام خانواده های يهودی، نسًال بعد نسل، در هر شهر و دياری که باشند اين                  بنابراين، قرار بر اين شد    ٢٨.  بگيرند
 . روزها را به ياد آورده، جشن بگيرند

آنگاه استر ملکه، دختر ابيحايل، با استفاده از اختيارات و قدرتی که به عنوان ملکه داشت، نامٔه مردخای را                            ٢٩
نامه خطاب به همٔه يهوديان بود و نسخه های آن به يکصد و                  ٣٠.  مبنی بر برگزاری دايمی مراسم پوريم تأييد کرد           

و از آنها و    ٣١.  بيست و هفت استان در شاهنشاهی پارس فرستاده شد که خواهان صلح و آرامش برای يهوديان بود                    
فرزندانشان درخواست شده بود همان طوری که مراسم روزه و سوگواری را رعايت می کنند، اّيام پوريم را نيز                            



 استر
 

 . اين از جانب مردخای و استر امر شده بود. رگزار نمايندب
 . دستور استر در مورد تثبيت قوانين مربوط به پوريم بر روی طومار نوشته شده بود٣٢

١٠  
  عظمت خشايارشاه و مردخای

 تمام کارهای بزرگ و    ٢.  خشايارشاه از تمام مردم نواحی ساحل دريا و همچنين مردم داخلی بيگاری می گرفت                 ١
باشکوه او و همچنين شرح اينکه چگونه مردخای به اين مقام عالی ارتقاء يافت، در کتاب تاريخ پادشاهان پارس و                        

او مورد احترام قوم خود بود و          .  مردخای يهودی بعد از خشايارشاه، باالترين مقام را داشت            ٣.  ماد ثبت شده است    
 . د و برای امنّيت فرزندان آنها کوشش فراوان کرداو برای سعادت قوم خو. همٔه آنها او را دوست می داشتند

 



 اّيوب
 

  کتاب اّيوب
  معّرفی کتاب

او تمام فرزندان و      .  ی است که بدبختی ها و سختی های زيادی را تحّمل نمود                 کتاب اّيوب، داستان زندگی مرد       
 . دارايی خود را از دست داد و خودش نيز به بيماری کريهی مبتال شد

سپس در نوعی مباحثه و تفسير، عکس  العمل اّيوب و دوستانش به طرز بسيار زيبا و شاعرانه ای بيان گرديده                             
 .  اصلی مباحثات و گفتار آنها بود، به اّيوب ظاهر می شوداست و سرانجام خدا، که مرکز

.  مذهبی مورد گفت وگو و تفسير قرار می دهند          -دوستان اّيوب مسئلٔه گرفتاری او را، از نقطه نظر مسائل سنتی               
اّيوب   آنها معتقدند که چون خدا، خوبی را با خوبی پاداش می دهد و گناه را با تنبيه مجازات می کند، پس رنج و درد                        

او خود را سزاوار چنين       .  اّما برای اّيوب اين مسئله خيلی ساده است           .  نشانٔه اين است که او مرد گناهکاری است           
چونکه او مردی فوق العاده نيک و عادل است، نمی تواند بفهمد که چگونه ممکن                     .  مجازات بی رحمانه ای نمی داند   

بنابراين خيلی گستاخانه، خدا را مّتهم           .  رای او اّتفاق بيافتد      است خدا اجازه دهد چنين وقايع تلخ و شريرانه ای ب                  
اّيوب ايمان خود را از دست نمی دهد؛ ولی مايل است در حضور خدا عادل شمرده شود و خود را مردی                        .  می سازد

 . نيک به حساب می آورد
مت و قدرت الهی خويش      خدا به پرسش اّيوب پاسخ نمی دهد، بلکه در مقابل ايمان اّيوب، با روشی شعرگونه حک                  

اّيوب سپس با فروتنی تمام، خدا را حکيم و بزرگ اعالم نموده و از کلمات خشونت بار و نابجايی                    .  را نشان می دهد  
 . که بر زبان آورده است توبه می کند

. خاتمٔه کتاب شرح بازگشت اّيوب به وضع اول خود و به مقام و منزلتی باالتر از مقام نخستين خويش می باشد                           
همچنين خدا دوستان اّيوب را که گمان می کردند تمام اصول و عّلت درد و رنج اّيوب را درک کرده اند، سرزنش                            

اّيوب نيز اعالم می کند که خدا در حقيقت حکيم و داناست و باالتر از هر گونه فلسفه و سّنتهای مذهبی                                   .  می کند
 . می باشد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٣:٢-١:١مقّدمه 
  ٤٠:٣١-١:٣ دوستانش اّيوب و
  ٢٦-١:٣ شکايت اّيوب -الف
  ٢٢:١٤-١:٤ گفت وگوی اول -ب
  ٣٤:٢١-١:١٥ گفت وگوی دوم -ج
  ٢٣:٢٧-١:٢٢ گفت وگوی سوم -د
  ٢٨-١:٢٨ در ستايش حکمت -ه
  ٤٠:٣١-١:٢٩ گفتار آخر اّيوب -و

  ٢٤:٣٧-١:٣٢گفتار اليهو 
  ٦:٤٢-١:٣٨پاسخ خداوند به اّيوب 

  ١٧-٧:٤٢خاتمه 

١  
  آزمايش ايمان اّيوب

از خدا می ترسيد و از گناه دوری        .  او شخصی بی عيب و درستکار بود      .  در زمين عوص مردی بود به نام اّيوب        ١
هفت هزار گوسفند، سه هزار شتر، پانصد جفت گاو، پانصد االغ و                        ٣.  هفت پسر و سه دختر داشت          ٢.  می کرد

 .  مشرق زمين بوداو ثروتمندترين مرد. همچنين خادمان زيادی داشت
هريک از پسران اّيوب به نوبت در خانٔه خود مهمانی برپا می کردند و خواهران خود را هم دعوت می نمودند                          ٤

بعد از پايان مهمانی، اّيوب صبح زود برمی خاست و برای طهارت فرزندان خود               ٥.  که در مهمانی آنها شرکت کنند      
 سبب می کرد که اگر فرزندانش ندانسته در پيشگاه خدا گناهی کرده                     او اين کار را به اين         .  قربانی تقديم می کرد   

 . باشند، گناهشان بخشيده شود
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: خداوند از شيطان پرسيد    ٧.  روزی که فرشتگان در حضور خداوند جمع شده بودند، شيطان هم همراه آنها بود                   ٦
 » تو از کجا آمدی؟«

 » .به دور زمين می گشتم و سياحت می کردم«: شيطان جواب داد
او از من    .  آيا بندٔه من اّيوب را ديدی؟ در تمام روی زمين کسی مانند او پيدا نمی شود                       «:  خداوند از او پرسيد     ٨

 » .می ترسد و از هرگونه کار بد دوری می کند
تو هميشه از او و         ١٠  اگر خداترسی برای اّيوب فايده ای نمی داشت، آيا اين کار را می کرد؟                     «:  شيطان گفت  ٩

 و اموالش پشتيبانی کرده ای و به هر کاری که می کند برکت داد ه ای و آن قدر گّله و رمه به او بخشيده ای                         خانواده اش
دارايی اش را از او بگير، آن وقت خواهی ديد که آشکارا به تو کفر خواهد                     ١١.  که تمام سرزمين را پر کرده است        

 » !گفت
برو و هر کاری که می خواهی بکن،        .   اختيار تو می گذارم   بسيار خوب، همٔه دارايی اش را در      «:  خداوند فرمود ١٢

 . پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفت» !اّما به خودش ضرری نرسان

  اّيوب دارايی و فرزندان خود را از دست می دهد
 قاصدی پيش اّيوب آمد و به او          ١٤،  روزی که پسران و دختران اّيوب در خانٔه برادر بزرگشان مهمان بودند                  ١٣
تمام .  ناگهان سابی ها حمله کردند      ١٥.  گاوهايت شخم می کردند و ماده االغهايت در کنار آنها می چريدند                   «:  گفت

تنها من زنده مانده، فرار کردم و آمدم تا تو را از ماجرا آگاه                       .  حيوانات را با خود بردند و خادمان تو را کشتند               
 » .سازم
آتش خدا از آسمان فرود آمد و گوسفندان و            «:  ی آمد و گفت    حرف قاصد هنوز تمام نشده بود که شخص ديگر           ١٦

 » .فقط من سالم ماندم و آمدم تا به تو خبر بدهم. شبانانت را از بين برد
سه دستٔه کلدانيان بر ما حمله آوردند و         «:  اين شخص هنوز حرف می زد که قاصد ديگری از راه رسيد و گفت              ١٧

 » .تنها من توانستم که فرار کنم و بيايم به تو بگويم. ير کشتندشترهايت را ربودند و خادمانت را با شمش
پسران و دخترانت در خانٔه       «:  پيش از آن که اين شخص سخنان خود را تمام کند، قاصد چهارم آمد و گفت                         ١٨

و   که ناگهان باد شديدی از جانب بيابان وزيد، خانه را بر سر فرزندانت خراب کرد               ١٩  برادر بزرگشان مهمان بودند   
 » .فقط من زنده ماندم و آمدم تا تو را آگاه کنم. همه مردند

از «:  و گفت ٢١  آنگاه اّيوب برخاست، لباس خود را پاره کرد، سر خود را تراشيد و روی زمين به سجده افتاد                       ٢٠
 » ! بادخداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک. رحم مادر برهنه به دنيا آمدم و برهنه هم از دنيا می روم

 . در تمام اين احوال، اّيوب گناه نورزيد و خدا را مقّصر ندانست٢٢

٢  
  آزمايش دوم اّيوب

تو از کجا   «:  خداوند از شيطان پرسيد   ٢.  بار ديگر فرشتگان به حضور خداوند آمدند و شيطان هم همراه آنها بود              ١
 » آمدی؟

 » .به دور زمين می گشتم و سياحت می کردم«: شيطان جواب داد
او شخصی   .  آيا بندٔه من اّيوب را ديدی؟ در تمام روی زمين کسی مانند او پيدا نمی شود                                «:  خداوند پرسيد  ٣

با وجود اينکه مرا وادار ساختی تا به         .  از من می ترسد و هيچ خطايی از او سر نمی زند           .  درستکار و بی عيب است   
 » .يمان خود نسبت به من وفادار مانده استتو اجازه دهم، بدون سبب به او آسيب برسانی، او هنوز هم در ا

به بدن  ٥.  انسان برای اينکه زنده بماند حاضر است از همه چيز خود دست بکشد           «:  شيطان در جواب خداوند گفت    ٤
 » .او آسيب برسان و خواهی ديد که آشکارا به تو کفر خواهد گفت

 » . او را نکشبسيار خوب، او در اختيار توست، اّما«: خداوند به شيطان فرمود٦
اّيوب در ميان   ٨.  پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفت و اّيوب را از سر تا پا به دملهای دردناک مبتال کرد                   ٧

تو هنوز هم نسبت به خدا وفادار          «:  زنش به او گفت    ٩.  خاکستر نشست و با يک تّكه سفال، بدن خود را می خاريد               
 » .هستی؟ خدا را لعنت کن و بمير

آيا تو می خواهی که ما چيزهای خوِب خدا          .  تو همچون يک زن احمق حرف می زنی        «:  ر جواب گفت  اّما او د  ١٠
 . با همٔه اين مصيبتها که بر سر اّيوب آمد، او برضد خدا چيزی نگفت» را قبول کنيم و چيزهای بد را نپذيريم؟

  دوستان اّيوب
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دد شوحی و سوفر نعماتی، آگاه شدند که چه بالهايی            وقتی سه نفر از دوستان اّيوب به نامهای اليفاز تيمانی، بل             ١١
وقتی آنها اّيوب را از دور        ١٢.  بر سر اّيوب آمده است، تصميم گرفتند که باهم برای تسّلی و عيادت نزد او بروند                       

آنها هفت  ١٣.  بعد با صدای بلند گريستند، لباس خود را دريدند و خاک بر سر خود پاشيدند                        .  ديدند او را نشناختند     
 . انه روز در کنار او بر زمين نشستند و هيچ کدام با او حرفی نزد، زيرا ديدند که درد او بسيار شديد استشب

٣  
  شکايت اّيوب

 : باالخره اّيوب لب به سخن گشود و روزی را که متوّلد شده بود نفرين کرد١

  اّيوب
  لعنت بر آن روزی که به دنيا آمدم٣-٢

 . م بسته شدو شبی که نطفه ام در رحم مادر
 ، آن روز تاريک شود٤

  خدا آن را به ياد نياورد
 . و نور در آن ندرخشد

  در ظلمت و تاريکی ابدی فرو رود؛٥
 . ابر تيره بر آن سايه افکند و کسوف آن را بپوشاند

 ، آن شب را تاريکی غليظ فرا گيرد٦
 ، در خوشی با روزهای سال شريک نشود

 . و جزء شبهای ماه به حساب نيايد
 . آن شب، شبی خاموش باشد و صدای خوشی در آن شنيده نشود٧

 ، آنهايی که می توانند هيوالی دريايی را رام سازند٨
 . آن شب را نفرين کنند

 ، در آن شب ستاره ای ندرخشد و به اميد روشنايی باشد٩
 ، اّما سپيدٔه صبح را نبيند

  زيرا رحم مادرم را نبست١٠
 .  کردو مرا به اين بالها دچار

 
  چرا در وقت توّلدم نمردم١١

  و چرا زمانی که از رحم مادر به دنيا آمدم، جان ندادم؟
  چرا مادرم مرا بر زانوان خود گذاشت١٢

  و پستان به دهنم نهاد؟
 ، اگر در آن وقت می مردم١٥-١٣

 دند، اکنون آرام و آسوده با پادشاهان و رهبران جهان که قصرهای خرابه را دوباره آباد نمو
 . و خانه های خود را با طال و نقره ُپر کردند، خوابيده بودم

 . چرا مانند جنين سقط شده دفن نشدم، مانند طفلی که هرگز روشنايی را نديد١٦
  زيرا در گور، مردمان شرير به کسی آسيب نمی رسانند١٧

 . و اشخاص خسته آرامش می يابند
  هم به سر می برند در آنجا حّتی زندانيان در صلح و صفا با١٨

 . و صدای زندانبان را نمی شنوند
 . کوچک و بزرگ يکسان هستند و غالم از دست صاحب خود آزاد می باشد١٩

 
  چرا کسانی که بدبخت و اندوهگين هستند٢٠

  در روشنی به سر برند؟
  آنها در آرزوی مرگ هستند، اّما مرگ به سراغشان نمی آيد٢١

  گور خود می باشند و بيشتر از گنج در جستجوی
 . و چقدر خوشحال می شوند، وقتی که می ميرند و در گور می روند٢٢
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  چرا نور بر کسانی بتابد که بيچاره هستند٢٣
  و راههای اميد را از هر سو بسته می بينند؟

  به جای غذا، غم می خورم٢٤
 . و اشک و زاريم مانند آب جاری است

 . دم، به سرم آمداز آنچه می ترسيدم و وحشت می کر٢٥
  آرام و قرار ندارم٢٦

 . و رنج و غم من روزافزون است

٤  
  مکالمٔه اول

)٢٢:١٤-١:٤ ( 

  اليفاز
  اّيوب، اگر با تو چند کلمه حرف بزنم آزرده نمی شوی؟٢-١

 . من ديگر نمی توانم ساکت بمانم
  ببين، تو به افراد بسياری تعليم داد ه ای٣

 .  قّوت قلب بخشيده ایو به مردمان ضعيف دلگرمی و
  با سخنان تشويق کننده، مردم را از لغزش بازداشته ای٤

 . و به زانوان لرزان نيرو داد ه ای
 ، اّما اکنون که خودت دچار مشکالت شده ای٥

 . پريشان گشته ای
 ، تو شخصی پرهيزکار بودی و زندگی بی عيبی داشتی٦

 . دست ندهی پس در اين حال هم بايد اميد و اعتمادت را از
  فکر کن، آيا هرگز ديده ای که شخص بی گناهی هالک شود٧

  و يا مرد درستکاری از بين برود؟
 ، درحالی که من ديده ام، کسانی که شرارت و ظلم را می کارند٨

 . شرارت و ظلم را درو می کنند
 . توفان غضب خدا آنها را از بين می برد و با آتش خشم خود آنها را می سوزاند٩
 ، مردم شرير مانند شيِر دّرنده می غّرند١٠

 . اّما خدا آنها را خاموش می سازد و دندانهايشان را می شکند
  مانند شير نر از بی غذايی و گرسنگی ضعيف می شوند١١

 . و می ميرند و فرزندانشان نيز پراکنده می شوند
 

 ، وقتی در خواب سنگينی رفته بودم١٣-١٢
 . مزمٔه آهسته به گوش من رسيددر رؤيا پيامی به صورت ز

 ، وحشت مرا فراگرفت١٤
 . تنم به لرزه آمد

  شبحی از برابر من گذشت١٥
 . و از ترس موی بر بدنم راست شد

 ، می دانستم که شبح در آنجا حضور دارد١٦
 . اّما نمی توانستم آن را ببينم

 : در آن سکوت شب اين صدا به گوشم رسيد
 د در نظر خدا که خالق اوست، آيا انسان فانی می توان«١٧

  پاک و بی عيب باشد؟
  او حّتی بر خادمان آسمانی خود اعتماد نمی کند١٨

 ، و فرشتگانش هم در نظر او پاک نيستند
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  چه رسد به آنهايی که از خاک آفريده شده اند١٩
 . و مانند بيد از بين می روند

 ، ممکن است صبح زنده باشند٢٠
 . از غروب می ميرند ولی بدون هيچ خبری قبل

  رشتٔه زندگی شان پاره می شود٢١
 » .و در جهالت و نادانی از بين می روند

٥  
  فرياد برآور، ببين که آيا کسی به داد تو می رسد؟١

  دست به دامان کدام يک از مقّدسين خواهی شد؟
  غّصه، احمق را نابود می کند٢

 . و حسادت، شخص نادان را می ُکشد
 ّدتی موّفق هستند، آنها برای م٣

 . اّما بالی ناگهانی بر خانهٔ شان نازل می شود
  فرزندانشان بی پناه می گردند؛ در امنّيت نيستند٤

 . و کسی از آنها حمايت نمی کند
  مردمان گرسنه محصوالت آنها را٥

  حّتی اگر در ميان خارها باشد، خواهند خورد
 . نمود و اشخاص حريص، دارايی آنها را غارت خواهند

  شرارت در خاک رشد نمی کند٦
 ، و مشکالت هيچ گاه از زمين نمی رويند

 ، بلکه همان طور که شعله از آتش بلند می شود٧
 . بدبختی هم از خود انسان سرچشمه می گيرد

 
 ، ولی اگر من به جای تو بودم٨

 ، برای حل مشکل خود به سوی خدا باز می گشتم
  زيرا او کارهای عجيب٩

 . ت حيرت انگيز و بی  شمار انجام می دهدو معجزا
  باران را می فرستد١٠

 . و کشتزارها را آبياری می کند
 ، فروتنان را سرفراز١١

 . و ماتميان را شادمان می سازد
  نقشٔه حيله گران را باطل می کند١٢

 ، و آنها را در کارهايشان ناکام می سازد
 اند، گرفتار می شوند و خودشان در دامی که برای ديگران گذاشته ١٣

 . و توطئٔه آنها نقش برآب می گردد
 . روز روشِن آنها به شب تاريک مبّدل می شود و کورمال کورمال راه می روند١٤

  اّما خدا نيازمندان و فقيران را از ظلم ظالم١٥
 . و از چنگ زورمندان نجات می دهد

 . به مسکينان اميد می بخشد و دهان شريران را خواهد بست١٦
 

 ، خوشا به حال کسی که خدا او را تنبيه می کند١٧
 ، پس تو نبايد از تنبيه قادر مطلق آزرده شوی

 ، زيرا اگر خدا کسی را مجروح می کند، خودش هم جراحت او را می بندد١٨
 . بيمار می سازد و شفا می دهد

 . او بارها تو را از بالهای گوناگون نجات خواهد داد١٩
  را از مرگ رهايی می بخشد در وقت قحطی تو٢٠
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 . و هنگام جنگ از َدم شمشير
  از زخم زبان در امان خواهی بود٢١

 . و از هالکت، تو را خواهد رهانيد
  به جنگ و قحطی خواهی خنديد٢٢

 . و از حيوانات وحشی نخواهی ترسيد
  زمينی را که شخم می زنی بدون سنگ خواهد بود٢٣

 .  زندگی خواهی کردو با حيوانات وحشی در صلح و صفا
  خانه ات محفوظ بوده٢٤

 . و اموال تو دزديده نخواهد شد
 . فرزندانت همچون علف صحرا، زياد خواهند شد٢٥
 ، مانند خوشٔه رسيدٔه گندم، که در موسمش درو می شود٢٦

 . در پيری و سالخوردگی از جهان خواهی رفت
  .ما همه را تحقيق کرديم و تمام اينها حقيقت دارند٢٧

 . پس تو بايد بپذيری

٦  
  اّيوب

 ، اگر غم و اندوه مرا در ترازو وزن کنيد و مشکالت مرا بسنجيد٢-١
 . برايتان معلوم می شود که از ريگهای دريا هم سنگين ترند٣

 . از همين سبب است که سخنان من بی پرواست
 ، زيرا خدای قادر مطلق مرا هدف تيرهای خود قرار داده است٤

  در بدنم پخش شده اند و زهر آنها
 . و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است

 
  االغ اگر علف داشته باشد، َعرَعر نمی کند٥

 . و گاو در وقت خوردن، بانگ نمی زند
  غذای بی نمک مّزه ای ندارد٦

 . و همچنين در سفيدٔه تخم طعمی نيست
  برای خوردن اين گونه غذا اشتها ندارم٧

 . خورم، حالم به هم می خوردو از هر چيزی که می 
 

 ، ای کاش خدا آرزوی مرا برآورده سازد٩-٨
  خواهش مرا قبول فرمايد و مرا بکشد

 . و رشتٔه زندگی مرا قطع کند
 ، اگر خواهش مرا بپذيرد١٠

 . با همٔه دردهايی که دارم، از خوشی ذوق خواهم کرد
 ، من هرگز از احکام خدا نافرمانی نکرده ام

 .  که او مقّدس استزيرا می دانم
  چه نيرويی در من باقيمانده است که زنده باشم؟١١

  به چه اميدی به زندگی ادامه بدهم؟
  آيا من از سنگ ساخته شده ام؟ آيا بدن من از برنز است؟١٢
  قّوتی برای من باقی نمانده است تا خود را از وضعی که دارم، نجات بدهم١٣

  .و کسی هم نيست که به من کمک کند
 

 ، کسی که به دوست خود رحم و شفقت ندارد١٤
 . در واقع از قادر مطلق نمی ترسد

  مثل نهری که در زمستان از يخ و برف ُپر است١٧-١٥



 اّيوب
 

  و در تابستان آب آن در اثر حرارت بخار می شود
 ، و خشک می گردد

 . دوستان من هم قابل اعتماد نيستند
 د، کاروانيان برای آب به کنار جوی می رون١٨

 . آن را خشک می يابند و در نتيجه از تشنگی هالک می شوند
 ، وقتی کاروانهای تيما و سبا به سراغ آب می روند٢٠-١٩

 . با ديدن جوی خشک نااميد می شوند
 ، شما هم مانند همان جوی هستيد٢١

 . زيرا رنج و مصيبت مرا می بينيد و از ترس به نزديک من نمی آييد
 ی خواسته ام، آيا من از شما چيز٢٢

  يا گفته ام که هديه ای به من بدهيد
  و يا مرا از دست دشمنان و از چنگ ظالمان نجات بدهيد؟٢٣

 
 ، به من راه چاره را نشان بدهيد و بگوييد که گناه من چيست٢٤

 . آن وقت خاموش می شوم و حرفی نمی زنم
 ، سخِن راست قانع کننده است٢٥

 . اّما ايراد شما بی جاست
 يا گمان می بريد که سخنان من بيهوده و مثل باد هواست؟ آ٢٦

  پس چرا به سخنان مأيوس کنندٔه من جواب می دهيد؟
  شما حّتی به مال يتيم طمع داريد٢٧

 . و از دوستانتان به نفع خود استفاده می کنيد
  حاال وضع مرا ببينيد و بگوييد که آيا من دروغ می گويم؟٢٨
 . افی نکنيدديگر بس است و بی انص٢٩

 . محکومم نسازيد، زيرا گناهی ندارم
 ، آيا فکر می کنيد که من حقيقت را نمی گويم٣٠

  و خوب و بد را از هم تشخيص نمی دهم؟

٧  
 . انسان روی زمين مانند يک کارگر اجباری زحمت می کشد١

 . دوران حياتش همراه با سختی و مشکالت است
 ای است مثل غالمی که در آرزوی يافتن سايه ٢

 . و مانند مزدوری که منتظر مزد خود می باشد
 . ماههای عمر من در بيهودگی می گذرند٣

 . شبهای طوالنی و خسته کننده ای، نصيب من شده است
 . وقتی دراز می کشم تا بخوابم می گويم که چه وقت صبح می شود٤

 . شب طوالنی است و من تا صبح از اين پهلو به آن پهلو می غلطم
  من پوشيده از ِکرم و گرد و خاک است تن٥

  و پوست بدنم َترک خورده
 . و چرک گرفته است

  روزهايم تندتر از ماکوی بافندگان می گذرند٦
 . و در نااميدی به پايان می رسند

 
  فراموش نکنيد که عمر من لحظه ای بيش نيست٧

  و چشم من روز خوبی را نخواهد ديد
 .  نگرند، ديگر به رويم نخواهند افتادو چشمانی که امروز به من می٨

 . مرا جستجو خواهيد کرد، اّما اثری از من نخواهيد يافت
 ، مثل ابری که پراکنده و ناپديد می شود٩
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 . کسانی هم که می ميرند ديگر بر نمی خيزند
  به خانه های خود باز نمی گردند١٠

 . و آشنايانشان برای هميشه آنها را از ياد می برند
  همين سبب است که نمی توانم خاموش بمانم از١١

  و می خواهم درد
 . و رنج خود را بيان کنم

 
  مگر من هيوالی دريايی هستم١٢

  که مرا تحت نظر قرار داد ه ای؟
  من دراز می کشم تا َدمی استراحت کنم١٣

 ، و مصيبتهای خود را از ياد ببرم
  آنگاه تو مرا با خوابهای١٤

 . وحشتناک می ترسانی
  بنابراين من چارٔه ديگری ندارم، جز اينکه خفه شوم و بميرم١٥

 . و به اين زندگی پر از رنج خود خاتمه بدهم
 ، از زندگی بيزارم و ديگر نمی خواهم زندگی کنم١٦

 . پس مرا به حال خود بگذار، زيرا از من نفسی بيش نمانده است
 

  انسان چه اهمّيتی دارد١٧
 ه نشان می دهی؟ که به او اين قدر توّج

  هر روز از او بازجويی می  کنی١٨
 . و هر لحظه او را می آزمايی

  آيا نمی خواهی دمی آرامم بگذاری١٩
  تا آب دهان خود را فرو برم؟

  اگر من گناهی بکنم، چه ضرری به تو می رسد، ای ناظر کارهای انسانها؟٢٠
  چرا مرا هدف تيرهای خود قرار دادی؟

  دوش تو شده ام؟ آيا من باری بر
  چرا گناهان مرا نمی بخشی٢١

  و از خطاهای من چشم نمی پوشی؟
  زيرا بزودی به زير خاک می روم

 . و تو به سراغم خواهی آمد و من ديگر وجود نخواهم داشت

٨  
  بلدد
 . اّيوب، تا به کی اين حرفها را می زنی؟ سخنان تو مثل باد هواست٢-١

 . دخدا هرگز بی عدالتی نمی کن٣
 . خدای قادر مطلق، هميشه راست و با انصاف است

  فرزندانت در برابر خدا گناه کردند٤
 . و خدا آنها را طبق کارهايشان جزا داد

  اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشی٥
 ، و با دعا و زاری به نزد او بازگردی

 ، و اگر در پاکی و درستکاری زندگی کنی٦
 و می شتابد آن وقت خدا به يقين به کمک ت

  و به عنوان پاداش، خانواده ات را به تو بر می گرداند
 ، و بيشتر از آنچه که در ابتدا داشتی٧

 . به تو می دهد
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  از بزرگان و موی سپيدان بپرس٨
 . و از تجربٔه آنها بياموز

  زيرا ما مّدت کوتاهی زندگی کرده ايم، معلومات ما بسيار کم است٩
 . ن سايه ای زودگذر استو عمر ما بر زمين همچو

  از حکمت گذشتگان تعليم بگير١٠
 . و سخنان حکيمانٔه آنها را سرمشق خود قرار بده

 
  در جايی که آب نباشد، نی نمی رويد١١

 . و آن را در خارج از نيزار نمی توان يافت
 ، اگر آب خشک شود١٢

 . حّتی پيش از آن که وقت بريدن آن برسد، پژمرده می گردد
 ت کسانی که خدا را ترک می کنند، عاقب١٣

 . همين گونه است و ديگر اميدی برايشان باقی نمی ماند
 . اين مردم به کسانی می مانند که به تار عنکبوت اعتماد می کنند١٤

 ، اگر به آن تکيه کنند، می افتند و اگر از آن آويزان شوند١٥
 . آنها را نگاه نمی دارد

 
  در زير تابش آفتاب تازه می گردد شخص شرير مثل علفی است که١٦

 . و شاخه هايش در باغ پهن می شوند
  در بين سنگها ريشه می دواند١٧

 . و ريشه هايش به دور آنها محکم می پيچند
 ، اّما اگر از بيخ کنده شود١٨

 . ديگر کسی به ياد نمی آورد که آن علف در آنجا بوده است
 ريق است؛ بلی، سرنوشت مردم بی خدا هم به همين ط١٩

 . و ديگران می آيند و جايشان را می گيرند
 

  خدا هرگز مردم درستکار را ترک نمی کند٢٠
 . و به شريران کمک نمی نمايد

 . لبانت را از خنده ُپر می سازد تا از خوشی فرياد بزنی٢١
  بدخواهانت را شرمنده٢٢

 . و خانٔه شريران را ويران می کند

٩  
  اّيوب

 .  که گفتی می دانم و قبًال هم شنيده امهمٔه اينها را٢-١
  اّما انسان فانی چطور می تواند در برابر خدا راست و نيک باشد؟

  چه کسی می تواند با خدا بحث کند؟٣
 ، کسی قادر نيست از هزار سؤالی که می کند

 . يکی را هم جواب بدهد
  زيرا خدا دانا و تواناست٤

 .  کندو کسی نمی تواند در برابر او مقاومت
  بی خبر کوهها را منتقل می سازد٥

 . و با خشم و غضب، آنها را واژگون می کند
  زمين را از جايش تکان می دهد٦

 . و پايه های آن را به لرزه می آورد
  اگر به آفتاب فرمان بدهد طلوع نمی کند٧

 . و ستارگان در شب نمی درخشند
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  به تنهايی آسمانها را گسترانيد٨
 . ريا خراميدو بر امواج د

  ُدب اکبر، جبار، ثريا٩
 . و ستارگان جنوب را آفريد

  عقل ما از درک کارهای بزرگ١٠
 . و بی شمار او عاجز است

 
 . از کنار من می گذرد و من نمی توانم او را ببينم١١

 . حرکت می کند و من احساس نمی کنم
  هرچه را بخواهد می برد و کسی نمی تواند مانع او شود١٢

 ويد که چه می  کنی؟ و بگ
  خدا از خشم خود دست نمی کشد١٣

 . و دشمنان خود را که به هيوالی دريايی کمک کردند، پايمال می سازد
  پس من چطور می توانم با او بحث کنم؟١٤
  هر چند گناهی ندارم، ولی چيزی نمی توانم بگويم؛١٥

 . جز اينکه از خدايی که داور من است، طلب رحمت کنم
  اگر مرا بگذارد که حرفی بزنم، حّتی١٦

 . يقين ندارم که به سخنان من گوش بدهد
  او ُتندباد را می فرستد و مرا پراکنده می سازد١٧

 . و بدون جهت به زخمهايم می افزايد
  مرا نمی گذارد که نفس بکشم١٨

 . و زندگی مرا با تلخی ُپر می سازد
 . ناستبا او يارای مقابله ندارم، زيرا قادر و توا١٩

  اگر به دادگاه شکايت کنم، چه کسی می تواند او را احضار کند؟
  اگر بی گناه هم باشم، سخنان زبانم مرا محکوم می سازد٢٠

 . و هر چيزی که بگويم، مرا مجرم می سازد
 ، گرچه گناهی ندارم، اّما برای من فرقی نمی کند٢١

 . زيرا از زندگی سير شده ام
 . ر را يکسان از بين می بردخدا بی گناه و گناهکا٢٢

 ، وقتی مصيبتی برسد و بی گناهی را ناگهان هالک کند٢٣
 . خدا می خندد

 . اختيار زمين را به دست مردم شرير داده و چشمان قضات را کور کرده است٢٤
 ، اگر خدا اين کار را نکرده

  چه کسی کرده است؟
 

 . که روی خوشی را ببينم زندگی من سريعتر از پيک تيزرو می گذرد، بدون آن٢٥
  سالهای عمرم مانند کشتيهای تندرو٢٦

 . و همچون عقابی که بر شکار خود فرود می آيد، به سرعت سپری می شوند
  اگر خندان باشم و سعی کنم که غمهای خود را از ياد ببرم، چه فايده؟٢٧

  زيرا می ترسم که مبادا غم و رنج، دوباره به سراغ من بيايند٢٨
 . انم که خدا مرا خطاکار می شماردو می د

  پس اگر محکوم می شوم، چرا بی جهت تالش بی جا کنم؟٢٩
 ، هيچ شوينده ای نمی تواند گناهان مرا بشويد٣٠

  تو مرا در گل و الی و کثافت فرو می بری٣١
 . تا لباس خودم از من نفرت کند

  بدهم تو مانند من، يک انسان فانی نيستی که بتوانم به تو جواب٣٢
 . و با تو به دادگاه بروم

  کسی نيست که بين ما داوری کند٣٣
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 . و ما را آشتی بدهد
  اگر از مجازات من دست برداری٣٤

 ، و هيبت تو مرا به وحشت نياندازد
 ، آنگاه می توانم بدون ترس با تو حرف بزنم٣٥

 . اّما متأسفانه اين طور نيست

١٠  
 ، از زندگی سير شده ام١
 . ی خواهم از زندگی تلخ و زار خود ناله و شکايت کنمبنابراين م

 . خدايا محکومم َمکن٢
  به من بگو چه گناهی کرده ام؟

 ، آيا رواست که به من ظلم نمايی٣
  از مخلوق خود نفرت کنی

  و طرفدار نقشه های گناهکاران باشی؟
  آيا تو همه چيز را مانند ما می بينی؟٤

  کوتاه است آيا زندگی تو مانند زندگی ما٥
  پس چرا تمام گناهان مرا می شماری٦

  و تمام خطايايم را رقم می زنی؟
  خودت می دانی که من خطايی نکرده ام٧

 . و کسی نمی تواند مرا از دست تو نجات بدهد
 

  تو مرا با دست خود آفريدی و شکل دادی٨
 . و اکنون می خواهی با همان دست مرا هالک سازی

 ش که تو مرا از گل ساختی به خاطر داشته با٩
 . و دوباره به خاک برمی گردانی

  تو به پدرم نيرو بخشيدی تا در رحم مادر توليدم کند١٠
 . و در آنجا مرا نشو و نما دادی

  با پوست و گوشت پوشاندی١١
 . و استخوانها و رگ و پی مرا به هم بافتی

 دی به من زندگی دادی و از محّبت بی پايانت برخوردارم کر١٢
 . و از روی احسان زندگی مرا حفظ نمودی

  اّما اکنون می دانم که در تمام اوقات١٣
  تو مخفيانه نقشه  می کشيدی تا به من صدمه بزنی

  تو مراقب من بودی تا گناهی بکنم١٤
 . و تو از بخشيدنم خودداری نمايی

 ، هرگاه گناهی از من سر بزند بالفاصله مرا جزا می دهی١٥
 . ار درستی بکنم خيری نمی بينماّما اگر ک

 . شخص بدبخت و بيچاره ای هستم
 ، اگر سرم را بلند کنم١٦

  مانند شيری به من حمله می آوری
 . و با آزار دادن من قدرت خود را نشان می دهی

  تو هميشه عليه من شاهد می آوری١٧
  و خشم تو بر من هر لحظه زيادتر می شود

 . می  کنی و ضربات پی درپی بر من وارد
 

  چرا مرا از رحم مادر به دنيا آوردی؟١٨
 . ای کاش می ُمردم و چشم کسی مرا نمی ديد
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 ، مثل اينکه هرگز به دنيا نيامده بودم١٩
 . از رحم مادر مستقيم به گور می رفتم

 ، از زندگی من چيزی باقی نمانده است٢٠
 . پس مرا به حال خودم بگذار تا دمی آسوده باشم

  دنيا می روم بزودی از٢١
 . و راه بازگشت برايم نيست

  به جايی می روم که تاريکی و ظلمت و هرج و مرج حکمفرماست٢٢
 . و خود روشنی هم تاريکی است

١١  
  صوفر

  آيا کسی به اين سخنان پوچ و بيهوده جواب نمی دهد؟٢-١
  آيا گزافه گويی، حق را به تو می دهد؟

 ن را ساکت گردانی؟ آيا با ياوه گويی می توانی ديگرا٣
  آيا می خواهی وقتی که ديگران را مسخره می  کنی، آنها ساکت بمانند؟

 . تو اّدعا می  کنی که سخنانت حقيقت دارند و در حضور خدا پاک هستی٤
  اّما ای کاش خدا لب به سخن بگشايد و جواب تو را بدهد٥
 ، و اسرار حکمت خود را برايت بيان کند٦

 . به های زيادی دارد که دانستن آنها برای انسان خيلی مشکل استزيرا حکمت خدا جن
 . بدان که خدا تو را کمتر از آن چه که سزاوار هستی، جزا داده است

 
  کسی نمی تواند حد و اندازٔه عظمت٧

 . و قدرت خدای قادر مطلق را درک کند
 ، آسمان، خدا را محدود نمی کند٨

 . اّما فراتر از دسترس تو می باشد
 . خدا دنيای مردگان را می شناسد اّما تو نه

  عظمت خدا وسيع تر از زمين٩
  و عميقتر از درياست

 ، اگر خدا تو را بگيرد و محاکمه کند١٠
  چه کسی می تواند مانع او شود؟

  زيرا کارهای هيچ کسی از او پوشيده نيست١١
 . و می داند که گناهکار کيست

  شخص احمق وقتی دانا می شود١٢
 . ه االغ وحشی انسانی بزايدک

 
 ، اکنون اگر با قلب صاف و پاک، دست دعا به سوی خدا بلند کنی١٣
 ، از بدی و گناه بپرهيزی و شرارت را به خانه ات راه ندهی١٤
 . آن وقت می توانی با سربلندی و با اطمينان کامل و بدون ترس، با دنيا روبه رو شوی١٥
  مصيبتها را فراموش می  کنی١٦

 .  همه همچون آِب رفته به خاطر نمی آيدو
  زندگی ات درخشانتر از آفتاب نيمروز١٧

 . و تاريکی آن مثل صبح روشن می شود
  با اميد و اطمينان خاطر زندگی می  کنی١٨

 . و در راحت و آسايش به سر می بری
  از دشمنانت نخواهی ترسيد؛١٩

 . مردم بسياری از تو کمک خواهند خواست
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 مان بدکاران کور اّما چش٢٠
  و راه گريز از هر سو به رويشان بسته می شود

 . و تنها اميدشان مرگ می باشد

١٢  
  اّيوب

  آيا فکر می کنيد که شما صدای همٔه مردم هستيد؟٢-١
  و اگر بميريد، حکمت هم با شما می ميرد؟

  اّما بدانيد که من هم به اندازٔه شما عقل دارم٣
 . و از شما کمتر نيستم

 . چيزهايی را که گفتيد هرکسی می داند
 ، در گذشته، هرگاه پيش خدا دعا می کردم، او دعای مرا اجابت می فرمود٤

 ، اّما اکنون، درحالی که گناهی ندارم
 . حّتی دوستانم به من می خندند و مسخره ام می کنند

  آنهايی که آسوده و آرامند به مصيبت زدگان توهين می کنند٥
 . ان لگد می زنندو به افتادگ

 . خانٔه دزدان و کسانی که خدا را خشمگين می سازند، در آسايش به سر می برند٦
 . آنها به قدرت خود مّتکی هستند نه به خدا

 
 . چيزهايی را که شما می گوييد، اگر از حيوانات بپرسيد، به شما می آموزند٩-٧

 . اگر از پرندگان سؤال کنيد، به شما جواب می دهند
 تات زمين برايتان بيان می کنند؛ نبا

 . و حّتی ماهيان به شما می گويند که دست ُپر قدرت خدا همه چيز را آفريده است
  زندگی هر موجود زنده١٠

 . و َنَفس تمام بشر در دست اوست
  همان طوری که با زبان مّزٔه غذاهای خوب را می چشيم١١

 . با گوش هم کالم حقيقت را تشخيص می دهيم
 

 ، اشخاص پير دانا هستند١٣-١٢
 . اّما خدا دانا و تواناست
 ، اشخاص پير بصيرت دارند

 . ولی خدا دارای بصيرت و قدرت است
 . آنچه را که خدا خراب کند، هيچ کسی نمی تواند آباد نمايد١٤

 . اگر خدا کسی را به زندان بياندازد، کسی نمی تواند او را آزاد کند
 ازد، زمين خشک می شود هرگاه باران را متوّقف س١٥

 . و اگر توفان را بفرستد، زمين را زير آب غرق می کند
 

  بلی، خدا دانا و تواناست١٦
 . و اختيار فريب دهندگان و فريب خوردگان در دست اوست

  او حکمت حاکمان را از ايشان می گيرد١٧
 . و کارهای رهبران را مانند احمقان می سازد

 .  خود می کندپادشاهان را خلع و اسير١٨
 . کاهنان را حقير و زورمندان را سرنگون می سازد١٩

  قدرت سخن معتمدان٢٠
 . و فهم اشخاص پير را از بين می برد

 . حاکمان را ذليل و زورمندان را حقير می کند٢١
 . چيزهايی را که تاريک و مبهم هستند روشن می سازد٢٢
 . ا از بين می بردبه مّلتها قّوت و نيرو می بخشد و سپس آنها ر٢٣
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 . به تعدادشان می افزايد و سپس آنها را به دست دشمن می سپارد
  حکمت رهبران را از آنها می گيرد٢٤

 . و آنها را در بيابان آواره می سازد
 . در تاريکی کورمال کورمال راه می روند و مانند مستان، افتان و خيزان قدم می زنند٢٥

١٣  
 . د، من قبًال ديده و شنيده بودمچيزهايی را که بيان کردي١

  هر چيزی را که شما می دانيد، من هم می دانم٢
 . و از شما کمتر نيستم

  اّما می خواهم که با قادر مطلق صحبت کنم٣
 . و با او بحث نمايم

  ولی شما حقيقت را با دروغ می پوشانيد٤
 . و طبيبان بی کفايت هستيد

 .  نمی زديداگر به راستی عاقل می بوديد، حرفی٥
 

 . حاال به داليل من توّجه کنيد و به سخن من گوش بدهيد٦
  چرا دروغ می گوييد٧

  فکر می کنيد که دروغ شما منفعتی برای خدا دارد؟
  می خواهيد به بهانٔه طرفداری از او، حقيقت را بپوشانيد٨

 . و اّدعای خود را ارائه نماييد
 ا چيز خوبی در شما پيدا می شود؟ اگر خدا از نزديک به شما نگاه کند، آي٩

  آيا می توانيد او را هم مثل انسانها فريب بدهيد؟
 ، بدانيد که اگر از اين کار دست نکشيد١٠

 . خدا شما را جزا می دهد
 . و قدرت او تو را به وحشت می اندازد١١

  داليل شما بی معنی١٢
 . و اّدعايتان مانند ديوارهای ِگلی سست و بی اساس است

  پس خاموش باشيد و به من فرصت بدهيد که حرف خود را بزنم١٣
 ! و بعد هرچه می خواهد بشود

 
 . با اين کار، جان خود را در خطر می اندازم١٤
 ، گرچه خدا مرا بکشد. هيچ اميدی ندارم١٥

 . در حضور او از خود دفاع خواهم کرد
 ، ممکن است با راستگويی خود نجات يابم١٦

 . هستم، با جرأت در پيشگاه خدا می ايستم چون شخص بی گناهی
 . اکنون به سخنان من گوش بدهيد و به توضيحات من توّجه کنيد١٧
 : اّدعای من اين است١٨

 . من می دانم که تبرئه می شوم
 

  خدايا آيا برای مّتهم کردن من می آيی؟١٩
 . اگر چنين است، من آماده ام تا ساکت شوم و بميرم

  دو تقاضا دارم و اگر آنها را اجابت فرمايی، خدايا، از تو فقط٢٠
 . آنگاه می توانم با تو روبه رو شوم

 . از مجازات من دست بردار و با هيبت خود مرا به وحشت نينداز٢١
 

 ، خدايا اول تو حرف بزن و من پاسخ خواهم داد٢٢
 . يا اجازه بده حرف خود را بزنم و آن وقت جواب مرا بده

 ه و تقصير من چيست به من بگو که گنا٢٣
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 . و خطاهای مرا نشان بده
 

  چرا روی خود را از من می پوشانی؟٢٤
  چرا با من مثل دشمن خودت برخورد می کنی؟

  آيا تو سعی می کنی مرا بترسانی؟ من چيزی بيشتر از يک برگ نيستم؛٢٥
  آيا به يک َپر  کاه حمله می کنی؟

 
  ،تو اّتهامات تلخی را عليه من می آوری٢٦

 . حّتی برای گناهانی که در جوانی مرتکب شدم
  پاهايم را در زنجير می گذاری٢٧

 . و هر قدمی که برمی دارم مراقب من هستی
  در نتيجه مانند چوب پوسيده٢٨

 . و لباس بيد خورده نابود می شوم

١٤  
 ، انسان که از زن زاييده می شود١

 . عمرش کوتاه و سراسر زحمت است
 کفد و بزودی پژمرده می شود همچون ُگل می ش٢

 . و مانند سايه ای زودگذر و ناپايدار است
  پس ای خدا، چرا بر چنين موجودی اين قدر سخت می گيری٣

  و از او بازخواست می  کنی؟
  هيچ کس نمی تواند از يک چيز ناپاک٤

 . چيزی پاک به دست آورد
  طول عمر و شمارٔه ماههای عمرش را٥

 وده ای تو از پيش تعيين نم
 . و کسی نمی تواند آن را تغيير بدهد

  پس از خطای او چشم بپوش و او را به حال خودش بگذار٦
 . تا پيش از اينکه با زندگی وداع کند، لحظه ای آسوده باشد

 
  برای يک درخت اين اميد هست که اگر قطع گردد، دوباره سبز شود٧

 . و شاخه های تازٔه ديگری بياورد
 ش در زمين کهنه شود هرچند ريشه ا٨

 ، و تنه اش در خاک بپوسد
 . بازهم وقتی که آب به آن برسد، مثل يک نهال تازه جوانه می زند و شکوفه می آورد٩

  اّما انسان وقتی که ُمرد فاسد می شود١٠
 . و از بين می رود

 
  مانند آب دريا که بخار می شود١١

 ، و رودخانه ای که خشک می گردد
  خواب ابدی فرو می رود انسان هم به١٢

  و تا نيست شدن آسمانها برنمی خيزد
 . و کسی او را بيدار نمی کند

 
  ای کاش مرا تا وقتی که غضبت فرو نشيند١٣

  در زير خاک پنهان می کردی؛
 . و باز مرا در يک زمان معّين دوباره به ياد می آوردی

  وقتی انسان می ميرد، آيا دوباره زنده می شود؟١٤
  من در انتظار آن هستم که روزهای سخت زندگی ام پايان يابد اّما

 . و دوران شادکامی برسد
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  آن وقت تو مرا صدا می زنی و من جواب می دهم١٥
 . و تو از ديدن اين مخلوقت خوشحال می شوی

  تو مراقب هر قدم من می باشی١٦
 . و گناهانم را در نظر نمی گيری

  مرا از گناه پاک می سازی١٧
 . اهايم را می پوشانیو خط

 
 . زمانی می رسد که کوهها فرو می ريزند و از بين می روند١٨

 ، سنگها از جايشان کنده می شوند
  آب، سنگها را می سايد١٩

 . و سيالبها خاک زمين را می شويد
 . به همين ترتيب تمام اميدهای انسان را نقش برآب می سازی

 نگ مرگ می فرستی تو بر او غالب می شوی، و او را به چ٢٠
 . و برای ابد از بين می بری

  اگر فرزندانش به جاه و جالل برسند، او آگاه نمی شود٢١
 . و هرگاه خوار و حقير گردند، بازهم بی اّطالع می ماند

  او فقط درد خود را احساس می کند٢٢
 . و برای خود ماتم می گيرد

١٥  
  مکالمٔه دوم

)٣٤:٢١-١:١٥ ( 

 : اليفاز
 . کالم تو پوچ و مثل باد هواست. وب، آيا شخص عاقلی مانند تو، بايد سخنان احمقانه بگويداّي٢-١
 . با اين گونه سخنان بی معنی، نمی توانی از خود دفاع کنی٣
  تو از خدا نمی ترسی٤

 . و به او احترام نمی گذاری
  حرفهايی که می زنی گناهانت را آشکار می کند؛٥

 . می  کنی و با حيله و نيرنگ صحبت
  هر سخن زبانت تو را محکوم می کند٦

 . و بضد تو شهادت می دهد
 

  آيا فکر می  کنی، اولين انسانی که به دنيا آمد، تو بودی؟٧
  آيا تو پيش از کوهها به وجود آمده ای؟

  آيا تو از نقشٔه مخفی خدا آگاه بوده ای؟٨
  آيا تو عاقلترين مرد روی زمين هستی؟

 . و بدانی و ما ندانيمچيزی نيست که ت٩
  ما حکمت و دانش را از اشخاص موسفيد و سالخورده١٠

 . که سنشان زيادتر از سن پدر توست، آموختيم
 

 . خدا به تو تسّلی می بخشد و تو آن را رد می  کنی١١
 ، ما از طرف خدا با نرمی با تو حرف زديم

 . اّما تو مضطرب شده ای و از چشمانت خشم و غضب می بارد١٢
 . تو با اين حرفهايت نشان می دهی که بضد خدا هستی١٣

 
  آيا انسان می تواند، واقعًا پاک باشد١٤
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  و يا کسی می تواند با خدا راست باشد؟
  خدا حّتی به فرشتگان خود هم اعتماد نمی کند١٥

 ، و آسمانها نيز در نظر او پاک نيستند
  چه رسد به انسان فاسد و ناچيز١٦

 . ل آب می نوشدکه شرارت را مث
 

 . اکنون به من گوش بده تا آنچه را که می دانم به تو بگويم١٧
  اينها حقايقی هستند١٨

  که من از اشخاص دانشمند و حکيم آموختم
 . که نياکانشان آنها را مخفی نکردند

  در آن وقت در سرزمينشان بيگانه ای نبود١٩
 . که آنها را از راه راست منحرف کند

 
 ير که به ديگران ظلم می کنند اشخاص شر٢٠

 . در سراسر عمر خود در عذاب هستند
 . صداهای ترسناک در گوشش می پيچد٢١

 . در وقتی که فکر می کند آسوده و آرام است، ناگهان مورد حملٔه غارتگران قرار می گيرد
  اميد فرار از تاريکی برايش نيست٢٢

 . و عاقبت با شمشير هالک می شود
 ٔه نان آواره می شود برای يک لقم٢٣

 . و می داند آينده ای تاريک در پيش رو دارد
  مصيبت و بدبختی مثل پادشاهی که برای جنگ آماده باشد٢٤

 ، او را به وحشت می اندازد
 

  زيرا دست خود را بضد خدا دراز کرده است٢٥
 . و با او می جنگد

 ، با گستاخی سپر خود را به دست گرفته٢٦
 . دبه او حمله می کن

 ، او هرچند از مال دنيا بی نياز باشد٢٧
  اّما سرانجام در شهرهای ويران٢٨

 ، و خانه های غير مسکون که در حال فروريختن هستند
 . به سر خواهد برد

  ثروتش برباد می رود٢٩
 . و چيزی برايش باقی نمی ماند

  نمی تواند از تاريکی فرار کند٣٠
  هايش بسوزند و شکوفه هايش دستخوش باد شوند، و مانند درختی که آتش بگيرد و شاخه

 . دار و ندار خود را از دست می دهد
 ، انسان نبايد با چيزهای بيهوده و ناپايدار خود را فريب دهد٣١

 . زيرا نصيب ايشان بيهودگی خواهد بود
 ، و پيش از آن که چشم از جهان بپوشد٣٢

 . ی بيهوده استبرايش معلوم می شود که تکيه کردن به چيزهای فان
  مانند تاک که غوره هايش پيش از رسيدن بريزند٣٣

 . و مانند درخت زيتون که شکوفه هايش ريخته اند، بی ثمر می گردند
  اشخاص بی خدا، بی کس خواهند ماند٣٤

 . و خانٔه رشوه خواران در آتش می سوزد
  آنها برای شرارت نقشه می کشند٣٥

 . است و دلهايشان ُپر از مکر و حيله
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 . من اين سخنان را بسيار شنيده ام٢-١

 . تسّلی شما مرا زيادتر عذاب می دهد
  تا به کی به اين حرفهای بيهوده ادامه می دهيد؟٣

  آيا شما بايد هميشه حرف آخر را بزنيد؟
  اگر من هم به جای شما بودم٤

  می توانستم چنين سخنانی بگويم
  و به عنوان اعتراض

 .  را تکان بدهمسر خود
  اّما من شما را نصيحت می کردم٥

 . و با سخنان گرم شما را تسّلی می دادم
 

  هرچه بگويم، از درد و رنج من کاسته نمی شود٦
 . و اگر هم ساکت بمانم، دردم دوا نخواهد شد

  زيرا تو ای خدا، مرا از زندگی خسته کرده ای٧
 . و خانواده ام را از بين برده ای

 . ه را بر من تنگ کردی و دشمن من شدیتو عرص٨
  من الغر و استخوانی شده ام

 . و مردم اين را دليل گناهان من می دانند
 

 ، تو با خشم خود گوشت بدنم را پاره کرده ای٩
 . با ديدٔه نفرت به من نگاه می کنی و مرا دشمن خود می پنداری

  مردم مرا مسخره می کنند١٠
 . وی من سيلی می زنندو به دور من جمع شده به ر

 . خدا مرا به دست مردم ظالم و شرير سپرده است١١
 ، من زندگی آرام و آسوده ای داشتم١٢

  اّما او گلوی مرا گرفت
 . و مرا تکه تکه کرد

 ، حاال هم مرا هدف خود قرار داده
 ، تيرهای خود را از هر سو به سوی من پرتاب می کند١٣

  مرا زخمی می کند
 . نمی دهد و رحمی نشان

  او مانند يک جنگجو حمله می کند١٤
 . و پی در پی مرا زخمی می کند

 
  لباس سوگواری پوشيده١٥

 . و در خاک ذّلت نشسته ام
  از بس گريه کرده ام، چشمانم سرخ شده١٦

 . و ديدگانم را تاريکی فرا گرفته است
  اّما من شخص شريری نيستم١٧

 . و دعای من از صميم قلب است
 

  زمين، خون مرا مپوشان ای١٨
 . و مگذار فرياد عدالت خواهی من خاموش گردد

  شاهد من در آسمان است١٩
 . و از من شفاعت می کند
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 ، دوستان من مسخره ام می کنند٢٠
  اّما من سيل اشک را در حضور خدا جاری می سازم

  و پيش او التماس می کنم که به عنوان يک دوست به من گوش بدهد٢١
 .  مرا بشنودو حرفهای

  زيرا بزودی می ميرم و به جايی می روم٢٢
 . که از آن اميد بازگشت نيست

١٧  
  روح من شکسته و عمر من به پايان رسيده١

 . و پايم به لب گور رسيده است
 . در همه جا می بينم که چطور مردم مرا مسخره می کنند٢
 ، خدايا، تو خودت شاهد من باش٤-٣

 ايت نمی کند، همه مرا گناهکار می دانند، زيرا هيچ کس از من حم
 . تو هم آنها را کور کرده ای و نمی توانند حقيقت را درک کنند

 . نگذار که آنها بر من پيروز شوند
 ، کسی که برای کسب منفعت از دوستان خود بدگويی کند٥

 . فرزندانش کور می شوند
  خدا مرا مائه تمسخر مردم ساخته٦

 . می کنند و آنها به رويم تف
  چشمانم از غم تار گشته اند٧

 . و از من سايه ای بيش باقی نمانده است
  آنانی که خود را درستکار می دانند، تعّجب کرده اند؛٨

 . و آنها همگی مرا به بی خدايی مّتهم کرده اند
  اشخاص نيک در کارهای خوب پيشرفت می نمايند٩

 . و روز به روز قويتر می گردند
  بياييد و در برابر من بايستيد، گمان نمی کنم اگر همه١٠

 . که بتوانم شخص فهميده ای در بين شما پيدا کنم
 

  عمر من به پايان رسيده است١١
 . و آرزوهايم همه نقش بر آب شده اند

 » .از پی شاِم تاريک، روز روشن می آيد«: دوستانم می گويند١٢
 . ی خواهم مانداّما خودم می دانم که من هميشه در تاريکی باق

  يگانه آرزوی من اين است که به دنيای مردگان بروم١٣
 . و آنجا خانٔه ابدی من باشد

  قبر را پدر١٤
 . و ِکرمی را که مرا می خورد، مادر و خواهر خود خواهم خواند

  اميد من کجاست؟١٥
  چه کسی آن را برايم پيدا می کند؟

  اميد من با من به گور نمی رود١٦
 . يک  جا خاک نمی شويم و با هم

١٨  
 : بلدد

  تا به کی می خواهی به اين حرفها ادامه دهی؟٢-١
 . لحظه ای خاموش باش و به ما گوش بده تا بتوانيم درست با هم صحبت کنيم
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  آيا تو فکر می  کنی که ما مثل حيوانات، احمق و بی شعور هستيم؟٣
 . تو با خشمت به خودت صدمه می رسانی٤

  به خاطر اينکه تو خشمگين هستی، انتظار داری
  زمين بلرزد و کوهها جابه جا شوند؟

 
  چراغ شخص بدکار، خاموش می شود٥

 . و شعلٔه آتش او نوری نخواهد داشت
 . نور خانٔه مرد شرير، به تاريکی تبديل و چراغش خاموش می شود٦
  قدمهايش سست می شود٧

 . و او قربانی نقشه های خود می گردد
 ی دام قدم برمی دارد به سو٩-٨

 . و پايش در تله می افتد و رها نمی شود
  در سر راه او١٠

 . دام و تله پنهان شده است
 

  ترس و وحشت از هر سو بر او هجوم می آورد١١
 . و قدم به قدم او را تعقيب می کند

  قحطی و گرسنگی نيروی او را از بين می برد١٢
 . و مصيبت در سر راهش کمين می کند

  به مرض کشنده گرفتار می شود١٣
 . و در کام مرگ فرو می رود

  از خانه ای که در آن آسوده بود، جدا می شود١٤
 . و به دست جّلاد سپرده می شود

  مسکنش با آتش گوگرد از بين می رود١٥
 . و خانه اش خالی می شود

 . ريشه و شاخه هايش پژمرده و خشک شده نابود می گردند١٦
  روی زمين محو می شود خاطره اش از١٧

 . و هيچ کس نام او را به ياد نمی آورد
 ، از دنيای زندگان رانده شده١٨

 . به تاريکی انداخته می شود
 . در بين قومش نسلی از او باقی نمی ماند١٩
  مردم از غرب و شرق از ديدن وضع او حيران می شوند٢٠

 . و وحشت می کنند
 ا را نمی شناسند بلی، مردم گناهکار و کسانی که خد٢١

 . به اين مصيبتها گرفتار می شوند

١٩  
  اّيوب

  تا به کی می خواهيد با سخنانتان مرا عذاب بدهيد و دلم را بشکنيد؟٢-١
  بارها به من اهانت کرده ايد٣

 . و از رفتار خود با من خجالت نمی کشيد
  اگر من گناهی کرده باشم، ضرر آن به خودم می رسد٤

 .  نمی رساندو به شما آسيبی
  شما خود را بهتر و برتر از من می دانيد٥

 . و مصيبتهای مرا دليل گناه من می پنداريد
  درحالی که خدا اين روز بد را بر سر من آورده٦
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 . و به دام خود گرفتارم کرده است
  حّتی وقتی از ظلمی که به من شده است، فرياد می زنم٧

 ، و کمک می طلبم
 . رسدکسی به داد من نمی 

  خدا راه مرا بسته و آن را تاريک کرده است٨
 . و اميد رهايی از اين وضع برای من نيست

  او عّزت و اعتبار مرا از بين برد٩
 . و هرچه که داشتم از من گرفت

  از هر طرف مرا ُخرد نموده١٠
 . و نهال آرزوهای مرا از ريشه کنده است

  آتش غضب خود را بر من افروخته١١
 . من خود می شماردو مرا دش

  لشکر خود را می فرستد١٢
 . تا چادر مرا محاصره کنند

 
  او خانواده ام را از من جدا کرد١٣

 . و آشنايانم را بيگانه ساخت
  خويشاوندان و دوستاِن نزديک من، فراموشم کردند١٤

  کنيزان خانه ام مرا نمی شناسند. و مهمان خانه ام مرا از ياد برد١٥
 . بيگانه شده ام و برای آنها

 ، خدمتکار خود را با زاری و التماس صدا می کنم١٦
 . اّما او جوابم را نمی دهد

  زن من طاقت بوی دهان مرا ندارد١٧
 . و برادرانم از من بيزار هستند

 . حّتی بّچه ها با حقارت به من می نگرند و مسخره ام می کنند١٨
  دوستان صميمی ام از من نفرت دارند١٩

 . ی را که دوست می داشتم، از من روی گردان شده اندو کسان
  از من فقط پوست و استخوان باقيمانده است٢٠

 . و به سختی از مرگ گريخته ام
 ، شما دوستان من هستيد، بر من رحم کنيد٢١

 . زيرا دست خدا مرا به اين روز انداخته است
  چرا شما هم مانند خدا مرا عذاب می دهيد؟٢٢

 ال خودم نمی گذاريد؟ چرا مرا به ح
 

  ای کاش سخنان مرا کسی به ياد می آورد٢٣
  و در کتابی می نوشت

 ، و يا با قلم آهنين آنها را بر سنگی حک می کرد٢٤
 . تا برای هميشه باقی بمانند

 
  اّما می دانم که نجات دهندٔه من در آسمان است٢٥

 . و روزی برای دفاع من به زمين خواهد آمد
  که حّتی پس از آن که گوشت يقين دارم٢٦

 . و پوست بدنم بپوسند، خدا را می بينم
 . او برای من بيگانه نيست٢٧

 . او را با همين چشمان خود خواهم ديد
 

 » ،چگونه او را عذاب دهيم«: وقتی گفتيد٢٨
 . شما می خواستيد با بهانه ای مرا مّتهم سازيد. از حال رفتم

 د پس از شمشير مجازات خدا بترسي٢٩
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 . و بدانيد که روز داوری خدا در انتظار شماست

٢٠  
  صوفر

 . اّيوب، سخنان تو مرا متأسف ساخته و ديگر نمی توانم صبر کنم، مجبورم که جوابت را بدهم٢-١
 ، سخنان تو توهين آميز بودند٣

 . اّما من می دانم که چگونه به تو جواب بدهم
 

  می دانی که از زمان قديم٤
 سان برای اولين بار بر زمين نهاده شد، از وقتی که ان

 . سعادت و خوشی مردم بدکار هميشه ناپايدار بوده است٥
  آنها هرقدر در زندگی پيشرفت کنند٦

 ، و جاه و جاللشان سر به فلک بکشد
  سرانجام مانند فضلٔه خود دور انداخته شده، برای هميشه نابود می گردند٧

 : و آشنايانشان می گويند
 » جا هستند؟آنها ک«

 . همچون خواب و خيال محو می شوند٨
  و ديگر ديده نخواهند شد

 . بدکاران ديگر ديده نخواهند شد و از جايی که زندگی می کردند برای هميشه ناپديد می گردند٩
 . فرزندانشان از مردم فقير گدايی می کنند و همٔه آنچه را که از مردم بزور گرفته بودند، پس می دهند١٠

 دنهايشان که زمانی جوان و نيرومند بود، ب١١
 . به گور می رود و خاک می شود

 
  آنها از شرارت لّذت می برند١٣-١٢

 ، و طعم آن، دهانشان را شيرين نگه می دارد
 ، اّما آنچه را که خورده اند، در شکمشان ترش کرده١٤

  به زهرمار تبديل می شود
 . و ثروتی را که بلعيده اند قی می کنند١٥

 . خدا همه را از شکمشان بيرون می کشد
 ، آنچه را که خورده اند١٦

 . مانند زهر مار آنها را مسموم کرده هالک می سازد
  آن قدر زنده نمی مانند١٧

  که از نعمتهای روغن زيتون، شير و عسل بهره ای ببرند
  و از دارايی و مال خود استفاده کنند١٨

 . و لّذت ببرند
 دم مسکين ظلم نموده، مال ايشان را غصب کردند زيرا آنها به مر١٩

 . و خانه ای را که خودشان نساخته بودند، بزور گرفتند
 . در اندوختن ثروت، حريص هستند و قناعت ندارند٢٠
  از مالی که دزدی کرده اند، چيزی برايشان باقی نمی ماند٢١

 . و خوشبختی آنها از بين خواهد رفت
 صيبت در اوج سعادت، ناگهان م٢٢

 . و بدبختی بر سرشان می آيد و رنج و مصيبت دامنگيرشان می شود
 ، در وقتی که همه چيز دارند و شکمشان سير است٢٣

 . به غضب خدا گرفتار می شوند
 ، از شمشير آهنين فرار می کنند٢٤

 . اّما هدف تير برنزی قرار می گيرند
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 ، وقتی تير را از بدنشان بيرون می کشند٢٥
  آن جگرشان را پاره می کند نوک بّراق

 . و وحشت مرگ آنها را فرا می گيرد
  همٔه مال و ثروتی را که اندوخته اند، نابود می شود٢٦

 ، و آتش ناگهانی
 . باقيماندٔه دارايی آنها را از بين می برد

  آسمانها گناهانشان را آشکار می سازند٢٧
 . و زمين بضد آنها گواهی می دهد

  در اثر خشم خدا٢٨
 . همٔه اموالشان تاراج می شود

 
  اين است سرنوشت مردم بدکار٢٩

 . که خدا برايشان تعيين کرده است

٢١  
  اّيوب
  لطفًا به حرفهای من به دّقت گوش بدهيد٢-١

 . تا دل من تسّلی يابد
  به من فرصت بدهيد تا حرفهای خود را بزنم٣

 . و بعد اگر خواستيد مسخره ام کنيد
 

 يت دارم نه از انسان، من از خدا شکا٤
 . به همين دليل صبر و طاقتم را از دست داده ام

  به من نگاه کنيد٥
 . و از تعّجب دست بر دهان بگذاريد و ساکت باشيد

  وقتی مصيبت هايی را که بر سر من آمده است، به ياد می آ ورم؛٦
 . تمام بدنم از وحشت به لرزه می افتد

 
 نده می مانند چرا مردم بدکار تا سن پيری ز٧

  و به قدرت و جالل می رسند؟
  فرزندان و نوه های خود را می بينند٨

 . و تماشا می کنند
  خانه هايشان از هر گونه ترس و خطر در امان است٩

 . و خدا آنها را جزا نمی دهد
  تعداد گّله هايشان افزايش می يابد١٠

 . و هيچ کدام آنها تلف نمی شود
 .  روند و مانند گوسفندان رقص و پايکوبی می کنندکودکانشان بيرون می١١

 . با آواز دايره و رباب و نی، از خوشحالی سرود می خوانند١٢
  بدکاران، عمر خود را در خوشبختی و کامرانی می گذرانند١٣

 . و با آسودگی و خاطِر جمع از دنيا می روند
 

  از خدا می خواهند که کاری به کارشان نداشته باشد١٤
 . يل نيستند که راه راست خدا را بشناسندو ما

  قادر مطلق کيست که بندگی او را نماييم؟«: می گويند١٥
 » چه فايده که پيش او دعا کنيم؟

 ، آنها اّدعا می کنند که سعادتشان نتيجٔه سعی و کوشش خود آنهاست١٦
 . اّما من با طرز فکرشان موافق نيستم
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  شده آيا تا به حال چراغ شريران خاموش١٧
  يا باليی بر سرشان آمده است؟

  آيا گاهی خدا آنها را از روی غضب خود جزا داده است؟
  يا مثل کاهی در برابر باد١٨

  يا مانند خاک در برابر توفان پراکنده کرده است؟
 

 ، شما می گوييد که خدا فرزندان گناهکاران را به عوض آنها مجازات می کند١٩
 ، بايد خود گناهکار را جزا بدهد اّما من می گويم که خدا

 . تا بداند که خدا از گناه چشم نمی پوشد
  خودشان بايد نابودی خود را ببينند٢٠

 . و از جام غضب قادر مطلق بنوشند
  وقتی انسان می ميرد ديگر عالقه ای ندارد که بداند٢١

 . خانواده اش در چه وضعی قرار دارد
 ور عالم است، بگويد آيا کسی می تواند به خدايی که دا٢٢

  که چيزی بياموزد؟
 

  برخی از انسانها تا روز آخر زندگيشان از سالمتی برخوردارند؛٢٤-٢٣
 ، آنها با خوشحالی در آسودگی می ميرند

 . آنها خوب تغذيه شده اند
 ، برخی هم در بدبختی٢٥

 . درحالی که لّذتی از زندگی نبرده اند، می ميرند
 ک می روند اّما همه يکسان به خا٢٦

 . و خوراک کرمها می شوند
 

 . من افکار شما را می دانم و نقشه های کينه توزانه ای که برای من می کشيد٢٧
  خانٔه بزرگان و اميران چه شد«: می گوييد٢٨

 » و آنهايی که کارشان هميشه شرارت بود، کجا هستند؟
 

  برويد از کسانی که دنيا را ديده اند بپرسيد٢٩
 . ر آنها را بخوانيدو گزارش سف

  آنگاه خواهيد دانست که عمومًا اشخاص بدکار در روز بد٣٠
 . و مصيبت در امان می مانند و از غضب خدا نجات می يابند

  کسی نيست که شرايران را مّتهم کند٣١
 . و به سزای کارهايشان برساند

  وقتی می ميرد با احترام خاصی به خاک سپرده می شود٣٢
 . ش نگهبان می گمارندو در آرامگاه

 ، مردِم بسيار جنازٔه او را مشايعت می کنند٣٣
 . حّتی خاک هم او را با خوشی می پذيرد

 
  پس شما چطور می توانيد با سخنان پوچ و بی معنی تان مرا تسّلی بدهيد؟٣٤

 . همٔه جوابهای شما غلط و از حقيقت دورند

٢٢  
  سومين مکالمه

)٢٣:٢٧-١:٢٢ ( 

 : اليفاز
  آيا انسان فانی می تواند فايده ای به خدا برساند؟٢-١
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 . حّتی عاقلترين انسان، نمی تواند برای او مفيد باشد
  هرقدر که صالح و درستکار باشی، باز هم برای خدا مفيد نيستی٣

 . و بی عيب بودن تو برای او سودی ندارد
 ، او تو را به خاطر تقوا و خدا ترسی تو٤

 . مجازات نمی کند
 اهان تو بی شمار گن٥

 ، و شرارت تو بسيار زياد است
  زيرا لباسهای دوستانت را که به تو بدهکار بودند، گرو گرفتی٦

 . و آنها را برهنه گذاشتی
  به تشنگان خسته آب ندادی٧

 . و نان را از گرسنگان دريغ کردی
  با استفاده از قدرت٨

 . و مقامت صاحب زمين شدی
  کمک نکردی، تو نه تنها به بيوه زنان٩

 . بلکه مال يتيمان را هم خوردی و به آنها رحم ننمودی
  بنابراين در دامهای وحشت گرفتار شده ای١٠

 . و بالی ناگهانی بر سرت آمده است
  در ظلمت و ترس به سر می بری١١

 . و بزودی سيالب فنا تو را در خود فرو می برد
 

 . خدا باالتر از آسمانهاست١٢
 .  که چقدر دور و بلند هستندستارگان را بنگر

  با اين همه تو می گويی که١٣
 . خدا چطور می تواند، از پس ابرهای تيره و غليظ شاهد کارهای من باشد و مرا داوری کند

  ابرهای ضخيم او را احاطه کرده است١٤
 . و از باالی گنبد آسمان که بر آن می خرامد، نمی تواند مرا ببيند

 
 ی را دنبال کنی آيا می خواهی راه١٥

  که گناهکاران در گذشته از آن پيروی می کردند؟
  آنها به مرگ نابه هنگام گرفتار شدند١٦

 . و اساس و بنيادشان را سيالب فنا ويران کرد
 : زيرا آنها به قادر مطلق گفتند١٧

 » .تو نمی توانی به ما کمک کنی. با ما کاری نداشته باش«
 .  را از هرگونه نعمت پر کرده بوددرحالی که خدا خانه هايشان١٨

 . به همين جهت، من خود را از راه ايشان دور می کنم
 ، وقتی شريران هالک می شوند١٩

  اشخاص صالح و بی گناه شادی می کنند و می خندند
  بدخواهان ما از بين رفتند«: و می گويند٢٠

 » .و دارايی و مالشان در آتش سوخت
 

 ، پس ای اّيوب٢١
 شتی کن و از دشمنی با او دست بردار؛ با خدا آ

 . تا از برکات او برخوردار شوی
  تعاليم او را بپذير٢٢

 . و کالم او را در دلت حفظ کن
  اگر به سوی خدا برگردی٢٣

 ، و بدی و شرارت را در خانه ات راه ندهی
 . آنگاه زندگی گذشته ات به تو بازمی گردد
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 ، طاليت را دور بينداز٢٤
 . ا در بستر خشک رودخانه بيندازطالی نابت ر

  آن وقت خود خداوند طالی خالص٢٥
 . و نقرٔه تو خواهد بود

  آنگاه پيوسته به او اعتماد خواهی نمود٢٦
 . و از وجود او لّذت خواهی برد

  وقتی به حضور او دعا کنی، دعايت را می پذيرد٢٧
 . و می توانی نذرهايت را بجا آوری

  در انجام آن موّفق می شوی، هر تصميمی که بگيری٢٨
 . و راههايت هميشه روشن می باشند

  خدا مردمان حليم و فروتن را سرفراز٢٩
 . و اشخاص متکّبر را خوار و ذليل می سازد

 ، پس اگر درستکار بمانی و گناه نکنی٣٠
 . او تو را نجات خواهد داد

٢٣  
 : اّيوب

 ، می کنم من هنوز هم از خدا شکايت دارم و پيش او ناله٢-١
 . اّما با اين همه او از آزار من دست بردار نيست

  ای کاش می دانستم که خدا را در کجا می توانم بيابم٣
 . تا پيش تخت او می رفتم

  دعوای خود را به پيشگاه او عرضه می کردم٤
 . و داليل خود را به او می گفتم

  آنگاه می دانستم به من چه جواب می دهد٥
 . و چه می گويد

  آيا از قدرت و عظمت خود عليه من استفاده می کند؟٦
 . نه، يقين دارم که به سخنان من گوش می دهد

  چون من شخص درستکاری هستم، می توانم با او گفت وگو کنم٧
 . و او که داور من است، مرا برای هميشه تبرئه خواهد کرد

 
 ، اّما جستجوی من بی فايده است٨

 .  کنم و نه در غرباو را نه در شرق پيدا می
 ، کارهای دست او را در شمال و جنوب می بينم٩

 . اّما خودش ديده نمی شود
  او هر قدمی که برمی دارم می بيند١٠

 . و وقتی که مرا آزمايش کند، مانند طالی ناب بيرون می آيم
  من با ايمان کامل راه او را دنبال نموده١١

 . و از راه او انحراف نورزيده ام
 امر او را بجا آورده او١٢

 . و کالم او را چون گنجی در دل خود نگه داشته ام
 

  او تغيير نمی پذيرد١٣
 . و هيچ کس نمی تواند، او را از تصميمی که می گيرد، بازدارد

  او نقشه ای را که برای من کشيده است، عملی می سازد١٤
 . و اين تنها يکی از نقشه های اوست

 . کر می کنم، از حضور او وحشت می کنموقتی به اين چيزها ف١٥
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  خدای قادر مطلق جرأت مرا از بين برده١٦
 . و مرا هراسان ساخته است

 . ای کاش فقط می توانستم در تاريکی ناپديد شوم و ظلمت غليظ رويم را بپوشاند١٧

٢٤  
  چرا خدا وقتی را برای داوری تعيين نمی کند؟١

  تا به کی بندگان او انتظار بکشند؟
 

 . مردم شرير حدود زمين را تغيير می دهند، تا زمين زيادتر به دست آورند٢
 . گّلٔه مردم را می دزدند و به چراگاه خود می برند

  االغاِن يتيمان را می ربايند٣
 . و گاو بيوه زنان را گرو می گيرند

  مردم مسکين را از حق خود محروم می سازند٤
 . مخفی می کنند و نيازمندان از ترس آنها خود را

 
  مردم فقير مانند االغهای وحشی٥

  به خاطر به دست آوردن خوراک برای خود و فرزندان خود
 . در بيابان زحمت می کشند

  در کشتزاری که مال خودشان نيست درو می کنند٦
 . و در تاکستان شريران خوشه می چينند

 . شبها برهنه و بدون لباس در سرما می خوابند٧
 اران کوهستان خيس می شوند در زير ب٨

 . و در بين صخره  ها پناه می برند
 

  اشخاص ظالم، کودکان يتيم را از آغوش مادرانشان می ربايند٩
 . و اطفال فقيران را در مقابل قرض خود گرو می گيرند

  اين مردم مسکين، برهنه و با شکم گرسنه١٠
 . محصول ديگران را حمل می کنند

 ن زيتون می کشند و شراب می سازند، در کارخانه ها روغ١١
 . بدون آن که خودشان مّزٔه آن را بچشند

 ، صدای ناله و فرياد ستمديدگان و زخمياِن در حال مرگ، از شهر به گوش می رسد و کمک می طلبند١٢
 . اّما خدا به نالٔه آنها توّجه نمی کند

 ! کسانی هستند که بضد نور طغيان می کنند١٣
 . شناسند و در آن راه نمی روندراه آن را نمی 

  آدمکشان، صبح زود برمی خيزند١٤
 ، تا مردم فقير و محتاج را به قتل برسانند

  و در شب دزدی می کنند
  زانيان منتظر سپيده َدم هستند١٥

 . و صورت خود را می پوشانند، بنابراين هيچ کس نمی تواند آنها را ببيند
 م نقب می زنند شبها برای دزدی به خانه های مرد١٦

 . و هنگام روز خود را پنهان می کنند و روی روشنی را نمی بينند
 ، شب تاريک برای آنها همچون روشنی صبح است١٧

 . زيرا سر و کارشان با وحشِت تاريکی است

 : صوفر
  شخص شرير دستخوش سيل و توفان می شود١٨

  و زمين او مورد لعنت خدا قرار می گيرد
 . و بی ثمر می ماند
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  خشکی و گرما، آب برف را تبخير می کند١٩
 . و گناهکاران در کام مرگ فرو می روند

  حّتی مادرانشان هم آنها را از ياد می برند و فراموش می کنند؛٢٠
 . و آنها همچون درختی شکسته، توسط کرمها خورده می شوند

  به زنان بدون فرزند آزار می رسانند٢١
 . کنندو به بيوه زنان احسان نمی 

 . خدا با قدرت خود ظالمان را نابود می سازد٢٢
 . آنها ظاهرًا موّفق به نظر می رسند، اّما در واقع اميدی در زندگی ندارند

  شايد خدا به آنها در زندگی امنّيت ببخشد٢٣
 . و از آنها حمايت کند، ولی هميشه مراقب رفتار آنهاست

 ، برای مّدتی موّفق می شوند٢٤
  مثل علف، پژمرده می شوند ليکن بزودی

 . و مانند خوشه های گندم، قطع می گردند
  چه کسی می تواند سخنان مرا تکذيب کند؟٢٥

٢٥  
 : بلدد

 : آنگاه بلدد شوحی جواب داد١
  سلطنت و هيبت از آن خداست٢

 . و او صلح را در آسمانها برقرار می کند
 . هستند، بداند کسی نمی تواند شمارٔه فرشتگانی را که در خدمت او٣

 . نور خدا بر همه کس و در همه جا می تابد
  آيا انسان فانی می تواند در نظر خدا پاک و بی عيب باشد؟٤
  حّتی مهتاب و ستارگان در نظر او درخشنده٥

 . و پاک نيستند
 . چه رسد به انسان خاکی که ِکرمی بيش نيست٦

  زندگی انسان چه ارزشی در نظر خدا دارد؟

٢٦  
 : باّيو

  شما چه مددکاران خوبی«٢-١
 ! برای مِن مسکين و بيچاره هستيد

  و با پندهای عالی٣
 ! و گفتار حکيمانه مرا متوّجه حماقتم ساختيد

  چه کسی به اين سخنان شما گوش می دهد٤
  و چه کسی اين حرفها را به شما الهام کرده است؟

 : بلدد
 ، زندگی می کنند ارواح مردگان، آبها و موجوداتی که در آنها٥

 . در حضور خدا می لرزند
  در دنيای مردگان، همه چيز برای او آشکار است٦

 . و هيچ چيزی از نظر او پوشيده نيست
  خدا آسمان را در فضا پهن کرد٧

 . و زمين را بی ستون، معّلق نگه داشته است
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  او ابرها را از آب ُپر می سازد٨
 . و ابرها از سنگينی آن نمی شکافد

 . روی ماِه بدر را با ابر می پوشاند و از نظرها پنهان می کند٩
  او افق را بر روی اقيانوسها کشيد١٠

 . و با آن تاريکی را از روشنايی جدا کرد
  وقتی او تهديد می کند، ستونهايی که آسمان را نگه می دارند١١

 . می لرزند و به ارتعاش درمی آيند
 رام می سازد با قدرت خود دريای متالطم را آ١٢

 . و با حکمت خود هيوالی دريايی را رام می کند
  روح او آسمانها را زينت داده است١٣

 . و دست او مار تيزرو را هالک کرده است
  اينها فقط قسمتی از کارهای بزرگ اوست؛١٤

 . ما فقط زمزمه ای شنيده ايم
 » .چه کسی می تواند، در برابر قدرت عظيم او بايستد

٢٧  
  اّيوب

  به حيات خدای قادر مطلق که حق مرا پايمال کرده٢-١
  و زندگی را به من تلخ نموده است، قسم می خوردم

 ، که تا جان به تن دارم و تا زمانی که خدا به من َنَفس  دهد٣
  دهان من هيچ چيز شريرانه ای نخواهد گفت٤

 . و زبانم هرگز دروغ نخواهد گفت
  نمی کنم من هيچ گاه حرف شما را تصديق٥

  و تا زمانی که بميرم، اّدعای بی گناهی می کنم
  من هرگز از برحق بودن اّدعايم صرف نظر نخواهم کرد٦

 . وجدان من پاک است
 

 ، باشد تا کسانی که با من مخالفند و عليه من می جنگندند٧
 . مانند شريران و خطاکاران جزا ببينند

 گی اش خاتمه بدهد، اگر خدا شخص بی خدا را هالک کند و به زند٨
  چه اميدی برايش باقی می ماند؟

  آيا خدا فريادشان را در وقت سختی و مشکالت می شنود؟٩
  آنها بايد از وجود قادر مطلق لّذت ببرند١٠

 . و در همٔه اوقات از او کمک بخواهند
 

 ، بگذاريد که دربارٔه قدرت خدا شما را تعليم دهم١١
 . يتان توضيح دهمو نقشه های قادر مطلق را برا

 ، يقين دارم که خود شما هم تا اندازه ای از کارهای او آگاه هستيد١٢
  پس چرا بيهوده سخن می گوييد؟

 : صوفر
  اين است سرنوشت مردم خطاکار١٣

 : و ظالم که خدای قادر مطلق برايشان تعيين فرموده است
 ، اين مردم دارای فرزندان زياد می شوند١٤

  شمشير به قتل می رسند اّما آنها يا با
 . و يا از گرسنگی می ميرند

  کسانی هم که باقی بمانند، در اثر مرض و بال به زير خاک می روند١٥
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 . که حّتی بيوه های آنها هم برای آنها گريه و ماتم نمی کنند
  مردم خطاکار هرچند مثل ريگ دريا پول جمع کنند١٦

 ، و صندوقهای ُپر از لباس داشته باشند
  اّما عاقبت، اشخاص نيک پول آنها را مصرف می کنند١٧

 . و لباس ايشان را می پوشند
  آنها خانه هايی می سازند که١٨

 . مانند تار عنکبوت و سايبان نگهبانان دوامی ندارد
 ، آنها ثروتمند به بستر می روند١٩

 .  رفته استاّما وقتی بيدار می شوند و چشم باز می کنند، می بينند که ثروتشان از دست
  سيالب وحشت آنها را فرا می گيرد٢٠

 . و توفان نيستی در شب آنها را با خود می برد
 . باد شرقی آنها را به هوا بلند می کند و از خانه هايشان دور می سازد٢١
 . با بی رحمی بر آنها که در حال فرار هستند می وزد٢٢

 ، به خاطر مصيبتی که بر سر آنها آمده است٢٣
 . می زنند و آنها را مسخره می کنند دست

٢٨  
  تالش برای حکمت

  نقره از معدن استخراج می شود١
 . و طال را در کوره تصفيه می کنند

  آهن را از زمين به دست می آورند٢
 . و مس را از ذوب کردن سنگها

  مردم در اعماق تاريکی جستجو می کنند٣
 .  به جستجو می پردازندو برای سنگهای معدنی تا دورترين نقطٔه زمين

  فراتر از جايی که کسی زندگی کند٤
  يا پای بشری به آنجا رسيده باشد
  و از طنابها خود را آويزان کرده

 . به درون می روند
 ، سطح زمين خوراک به بار می آورد٥

 ، درحالی که در زير هستٔه همين زمين
 . آتش مذاب نهفته است

  سنگهای زمين دارای ياقوت٦
 . اک آن دارای طال می باشدو خ

  نه پرندگان شکاری راه آن معادن را می دانند٧
 . و نه الشخورها در باالی آنها پرواز کرده اند

  شير و حيوان دّرندٔه ديگری٨
 . در آن جاها قدم نزده  است

 
  اّما مردم، سنگ خارا را می شکنند٩

 ، و کوهها را از بيخ می کنند
  صخره  ها را می شکافند١٠

 . و سنگهای نفيس به دست می آورند
  سرچشمٔه درياها را می کاوند١١

 . و چيزهای نهفته را بيرون می آورند
  اّما حکمت را در کجا می توان يافت١٢

  و دانش در کجا پيدا می شود؟
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  انسان فانی راه آن را نمی داند١٣

 . و در دنيای زندگان پيدا نمی شود
 د که اعماق اقيانوس ها می گوين١٤

 . حکمت پيش ما نيست و در اينجا پيدا نمی شود
  حکمت را نمی توان با طال خريد١٥

 . و ارزش آن بيشتر از نقره است
  گرانبهاتر از طال١٦

 . و جواهرات نفيس است
  طال و الماس را نمی توان با حکمت برابر کرد١٧

 . و با جواهر و طالی نفيس مبادله نمی شود
  باالتر از مرجان ارزش حکمت بمراتب١٨

 . و بلور و گرانتر از لعل است
  ياقوت کبود و طالی خالص را١٩

 . نمی توان با حکمت مقايسه کرد
 

  پس حکمت را از کجا می توان به دست آورد٢٠
  و منشأ دانش کجاست؟

  حکمت از نظر تمام موجودات زنده پوشيده است٢١
 . و حّتی پرندگان هوا نيز آن را نمی بينند

 گ و نيستی اّدعا می کنند مر٢٢
 . که فقط شايعه ای از آن شنيده اند

 
  تنها خدا راه حکمت را می شناسد٢٣

 . و می داند آن را در کجا می توان يافت
 ، زيرا هيچ گوشٔه زمين از او پوشيده نيست٢٤

 . و هر چيزی را که در زير آسمان است می بيند
  خدا، به باد قدرت وزيدن می دهد٢٥

 . و اندازٔه درياها را تعيين می کند و حدود
  به باران فرمان می دهد که در کجا ببارد٢٦

 . و برق و صاعقه در کدام مسير توليد شود
 . پس او می داند که حکمت در کجاست٢٧

 . او آن را امتحان کرد ارزش آن را ديده تأييد فرمود
 

 : آنگاه به بشر گفت٢٨
  حکمت واقعی، به يقين بدانيد که ترس از خداوند«

 » .و پرهيزکردن از شرارت، دانش حقيقی است

٢٩  
  اّيوب به دفاع خود ادامه می دهد

 : اّيوب به کالم خود ادامه داده گفت١
  ای کاش دوران سابق٢

 . و آن روزهايی که خدا مراقب و مواظب من بود دوباره می آمد
  در آن روزها نور او بر من می تابيد٣

 . ن می کردو راه تاريک مرا روش
  آن وقت دوران کامرانی من بود٤

 . و از دوستی خدا برخوردار بودم
  خدای قادر مطلق با من بود٥
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 . و فرزندانم دور من جمع بودند
  پاهای خود را با شير می شستم٦

 . و از صخره  ها برای من روغن زيتون جاری می شد
  وقتی به دروازٔه شهر می رفتم٧

 م، و بر کرسی خود می نشست
  جوانان به من راه می دادند٨

 . و ريش سفيدان از جای خود بلند می شدند
 . رهبران شهر از حرف زدن باز می ايستادند و سکوت می کردند٩

 . حّتی شخصّيت های مهم با ديدن من ساکت می شدند١٠
 

  هرکسی که مرا می ديد١١
 . و سخنان مرا می شنيد، مرا ستايش می نمود

 د مردم فقير می رسيدم زيرا من به دا١٢
 . و به يتيماِن بی کس کمک می کردم

  کسانی که در حال مرگ بودند، برايم دعا می کردند١٣
 . و با کار نيک، دل بيوه زنان را شاد می ساختم

 . کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام می دادم١٤
  برای کورها چشم١٥

 . و برای مردم َلنگ، پا بودم
 ندان مثل يک پدر دستگيری می کردم از نيازم١٦

 . و از حق غريبان دفاع می نمودم
  دندانهای نيش ظالمان را می شکستم١٧

 . و شکار را از دهنشان می گرفتم
 

 ، آرزو داشتم که بعد از يک عمر شاد و طوالنی١٨
 . به آسودگی در خانٔه خود بميرم

  مثل درختی بودم که ريشه اش به آب می رسيد١٩
 .  هايش با شبنم شاداب می شدندو شاخه

  همه از من تمجيد می کردند٢٠
 . و قدرت و نيروی من روزافزون بود

  همه به سخنان من گوش می دادند٢١
 . و از پندهای من استفاده می کردند

 . وقتی من سخنانم را تمام می کردم، کسی حرفی نمی زد٢٢
 . کالم من مانند قطرات شبنم بر آنها می چکيد

 ها همچون دهقانی که چشم به راه باران باشد، آن٢٣
 . با شوق تمام منتظر شنيدن کالم من می بودند

  وقتی دلسرد می شدند، با يک تبسم آنها را دلگرم می ساختم٢٤
 . و با روی خوش آنها را تشويق می نمودم

  در ميان آنها، مانند پادشاه حکومت می کردم٢٥
 .  دادمو در هنگام غم، آنها را تسّلی می

٣٠  
  اّما اکنون آنهايی که از من جوانتر هستند١

 ، و من عار داشتم که پدرانشان با سگهای من از گّله ام نگهبانی نمايند
 . مسخره ام می کنند

  آنها يک عّده اشخاص تنبل بودند٢
 . که کاری از دستشان ساخته نبود
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  آن قدر فقير بودند که از گرسنگی به بيابان می رفتند٤-٣
 . و ريشه و برگ گياه می خوردند

  از اجتماع رانده شده بودند٥
 . و مردم با آنها مانند دزدان رفتار می کردند

  در غارها و حفره ها زندگی می کردند٦
 . و در بين صخره ها پناه می بردند

  مثل حيوان عرعر می کردند٧
 . و در زير بوته ها با هم جمع می شدند

 م و نشان هستند گروهی بيکاره و بی نا٨
 . و از اجتماع طرد شده اند

 
  اکنون آنها می آيند و به من می خندند٩

 . و مرا بازيچٔه دست خود ساخته اند
  آنها با نفرت با من رفتار می کنند١٠

 . و فکر می کنند برای من خيلی خوب هستند، آنها حّتی به صورتم آب دهان می اندازند
 اره ساخته است، چون خدا مرا درمانده و بيچ١١

 . آنها به مخالفت من برخاسته اند
  فتنه گران از هر سو به من حمله می کنند١٢

 . و اسباب هالکت مرا مهّيا کرده اند
  راه مرا می بندند و به من آزار می رسانند١٣

 . و کسی نيست که آنها را باز دارد
  ناگهان از هر طرف بر من هجوم می آورند١٤

 . زندو بر سر من می ري
  ترس و وحشت مرا فراگرفته١٥

 ، و عّزت و آبرويم بر باد رفته است
 . و سعادتم مانند ابر از بين رفته است

 
  اکنون جانم به لب رسيده١٦

 . و رنجهای من پايانی ندارد
  شبها استخوانهايم درد می کنند١٧

 . و لحظه ای آرام و قرار ندارم
  خداوند يقٔه مرا می گيرد١٨

 ا دور من می پيچاند و لباسم ر
  خدا مرا در گل والی افکنده١٩

 . و در خاک و خاکستر پايمالم کرده است
 

 . پيش تو ای خدا، زاری و فرياد می کنم، اّما تو به من جواب نمی دهی٢٠
 . در حضورت می ايستم، ولی تو به من توّجه نمی نمايی

  تو بر من رحم نمی کنی٢١
 . و با قدرت بر من جفا می  کنی

  مرا در ميان تندباد می اندازی٢٢
 . و در مسير توفان قرار می دهی

 ، می دانم که مرا به دست مرگ٢٣
 . يعنی به سرنوشتی که برای همٔه موجودات تعيين کرده ای، می سپاری

  چرا به کسی که از پا افتاده٢٤
  و برای کمک التماس می نمايد، حمله می  کنی؟

  زحمت بودند گريه نکردم آيا من برای کسانی که در٢٥
  و آيا به خاطر مردم مسکين و نيازمند غّصه نخوردم؟
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  اّما به جای خوبی بدی ديدم٢٦
 . و به عوض نور تاريکی نصيبم شد

  دلم پريشان است و آرام ندارم٢٧
 . و به روز بد گرفتار شده ام

 . ماتم کنان در عالم تاريکی، سرگردان هستم٢٨
 . م و برای کمک فرياد می زنمدر ميان جماعت می ايست

  همنشين من شغال٢٩
 . و شترمرغ، دوست من شده است

 . پوست بدنم سياه شده، به زمين می ريزد و استخوانهايم از شّدت تب، می سوزند٣٠
  آواز چنگ من، به ساز غم تبديل شده٣١

 . و از نی من، نوای ناله و صدای گريه می آيد

٣١  
  با چشمان خود پيمان بستم١

 . که به هيچ دختری با نظر شهوت نگاه نکنم
 

  چون می دانم که خدای قادر مطلق٢
 . چه باليی بر سر چنين افرادی می آورد

  او بر سر مردم شرير و بدکار٣
 . از آسمان بال و مصيبت نازل می کند

  او هر کاری که می کنم٤
 . و هر قدمی که برمی دارم می بيند

 
 ته ام من هرگز به راه غلط نرف٥

 . و کسی را فريب نداده ام
  می خواهم خدا خودش مرا با ترازوی عدالت بسنجد٦

 . تا بی گناهی من ثابت شود
 ، اگر از راه راست منحرف شده باشم٧

  يا دلم دنبال آنچه که چشمم خواسته است، رفته باشد
 ، و يا دستم به گناه آلوده شده باشد

 ن بخورند آن وقت چيزی را که کاشته ام، ديگرا٨
 . و همٔه محصوالت من، از ريشه کنده شوند

 
 ، اگر دلم فريفتٔه زن مرد ديگری شده باشد٩

 ، يا در کمين زن همسايه باشم
 . پس زن من هم، کنيز مرد ديگری شود١٠

 . ديگران با او همبستر شوند
  زيرا اين کار جنايت است و عامل آن سزاوار مجازات می باشد١١
 اِن دنيای مردگان می تواند همه چيز مرا از بين ببرد و مثل آتِش سوز١٢

 . و محصول مرا ريشه کن سازد
 

  اگر شکايت کنيز و غالم خود را عليه خود نشنيده١٣
 ، و با آنها از روی انصاف رفتار نکرده باشم

  چطور می توانم با خدا روبه رو شوم١٤
 . او بدهم و وقتی که از من بازخواست کند، چه جوابی می توانم به

 ، زيرا همان خدايی که مرا آفريده١٥
 . کنيز و غالم مرا هم خلق کرده است

 
 ، از کمک به مردم مسکين دريغ نکرده ام١٦



 اّيوب
 

 ، بيوه زنی را در حال بيچارگی ترک نکرده ام
  نان خود را به تنهايی نخورده ام و آن را هميشه با يتيمان گرسنه قسمت کرده١٧

 . رای آنها مثل پدر غمخوار بودم و از کودکی راهنمای بيوه زنان بوده امو در سراسر عمر خود ب١٨
 

  اگر می ديدم که کسی لباس ندارد و از سرما در خطر است١٩
 ، و يا شخص مسکينی برهنه به سر می برد

  از پشم گوسفندانم لباس می دوختم و به او می دادم٢٠
  تا از سردی هوا در امان بوده از صميم دل

 . ن دعا کند و من برکت ببينمبرای م
 

 ، اگر به خاطر اينکه در دادگاه نفوذ دارم٢١
 ، حق يتيمی را پايمال کرده باشم

  بازوی من از شانه قطع شود٢٢
 . و دستم بشکند

  چون من از مجازات و عظمت خدا می ترسيدم٢٣
 . هرگز جرأت نمی کردم که به چنين کاری دست بزنم

 
  و اّتکا نداشته ام به طال و نقره اعتماد٢٤

 . و ثروت زياد مائه خوشی من نبوده است٢٥
  به آفتاب تابان٢٦

 . و مهتاب درخشان دل نبسته ام
 . آنها را نپرستيده و از دور نبوسيده ام٢٧
 ، زيرا اين کار هم يک گناه است و اگر آن کار را می کردم٢٨

 . نکر می شدممستوجب مجازات می بودم، چون با اين کار خدای متعال را م
 

  هرگز از مصيبت دشمنان شاد نشده ام٢٩
 . و از باليی که بر سرشان آمده است، خوشحال نبوده ام

 . زبان خود را از گناه بازداشته و برای آنها دعای بد نکرده ام٣٠
  آنهايی که برای من کار می کنند٣١

 . هرگز گرسنه نبوده اند
  کوچه بخوابد، هيچ غريبه ای را نگذاشته ام که شب در٣٢

 . بلکه دِر خانٔه من، هميشه به روی مسافران باز بوده است
 

  هيچ گاه مثل ديگران سعی نکرده ام٣٤-٣٣
  که از ترِس سرزنش مردم، گناهان خود را پنهان کنم

 . و خاموش در خانه مانده و بيرون نروم
 

  آيا کسی هست که به سخنان من گوش بدهد؟٣٥
 . قت را می گويممن قسم می خورم که حقي

  بگذاريد قادر مطلق جواب مرا بگويد
 

 . و اّتهاماتی را که عليه من وارد کرده اند، نشان بدهد
  من آن را به گردن می گيرم٣٦

 . و تاج سر خود می سازم
  همٔه کارهايی را که کرده ام، برای او بيان می کنم٣٧

 . و با سرفرازی در حضور او می ايستم
 

  که در آن کشت می کنم اگر زمينی را٣٨
 ، از مالک اصلی اش بزور گرفته باشم

  و از محصول آن بدون قيمت خورده٣٩
 ، و باعث قتل مالک آن شده باشم



 اّيوب
 

  در آن زمين به عوض گندم، خار٤٠
 . و به جای جو، علف هرزه برويد

 

 . سخنان اّيوب پايان گرفت

٣٢  
  اليهو صحبت می کند

)٢٤:٣٧-١:٣٢ ( 
آنگاه شخصی به   ٢.  ّيوب ديگر جوابی نداشتند که به او بدهند، زيرا او خودش را بی گناه می دانست             آن سه دوست ا   ١

نام اليهو، پسر برکئيل بوزی، از خاندان رام، که در آنجا حاضر بود خشمگين شد، چونکه اّيوب خود را بی گناه                                
گين بود، زيرا هرچند جواب درستی         او همچنين بر آن سه دوست اّيوب خشم           ٣.  می دانست و خدا را مّتهم می کرد        

اليهو تا آن لحظه صبر کرده و به اّيوب           ٤.  نداشتند تا اّيوب را قانع کنند که گناهکار است، او را محکوم می ساختند                
 . ولی وقتی ديد که آنها ساکت مانده اند، خشمگين شد٥. جوابی نداده بود، چونکه ديگران از او بزرگتر بودند

 : ن را به دست گرفته گفتپس اليهو رشتٔه سخ٦
 

 ، چون من جوانتر از شما هستم
 . بنابراين ترسيدم که اظهار عقيده کنم

  به خود گفتم که شما پيرتريد٧
 . و بايد از روی تجربٔه سالهای عمر خود با حکمت سخن بگوييد

  اّما اين روح خدای قادر مطلق است٨
 ، که به انسان حکمت می بخشد

 ه ما حکمت می آموزد سن و سال نيست که ب٩
 . يا کمک می کند که بفهميم چه چيزی درست است

 ، پس حاال به من گوش بدهيد١٠
 . تا نظر خود را برای شما بيان کنم

 
 ، من با صبر و دّقت به سخنان و داليل شما گوش دادم١٢-١١

  اّما هيچ کدام شما نتوانستيد، جواب قانع کننده ای به اّيوب بدهيد
 . که او گناهکار است و ثابت کنيد

  نگوييد که ما حکيم هستيم١٣
 . و تنها خدا می تواند گناهکار را به خاطر گناهش مقّصر بداند

 . اّيوب با شما صحبت می کرد نه با من١٤
 . اگر با من صحبت می کرد، طور ديگری به او جواب می دادم

 
  شما ديگر جرأت نداريد١٥

 . که جوابی بدهيد يا حرفی بزنيد
 ، اکنون چون شما سکوت کرده ايد١٦

 . من نمی توانم خاموش بنشينم و چيزی نگويم
  من می خواهم حرف خود را بزنم١٧

 ، و عقيدٔه خود را بيان کنم
  زيرا حرفهای زيادی برای گفتن دارم١٨

 . و ديگر نمی توانم صبر کنم
  دل من مثل َمشک شراب ُپر١٩

 . و نزديک به ترکيدن است
 .  آرام نمی گيرم، پس بايد حرف بزنمتا حرف نزنم٢٠
  من از کسی طرفداری نمی کنم٢١

 ، و از روی چاپلوسی حرف نمی زنم
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 ، زيرا اگر تمّلق و چاپلوسی کنم٢٢
 . خالقم به حيات من خاتمه می دهد

٣٣  
  حاال ای اّيوب١

 . با دّقت به سخنان من گوش بده
 . می خواهم آنچه را که در نظر دارم به تو بگويم٢
 ، حرفهای من از صميم دل٣

 . صادقانه و حقيقت است
 . زيرا روح خدا مرا سرشته و َنَفس قادر متعال به من زندگی بخشيده است٤

 
 . اگر می توانی جواب مرا بدهی، درنگ نکن٥
 . من و تو در نظر خدا فرقی نداريم٦

 . او هردوی ما را از ِگل سرشته است
 شته باشی پس تو نبايد از من ترس و وحشت دا٧

 . و من بر تو فشار نمی آورم
 

 : شنيدم که گفتی٨
 . من پاک هستم و خطايی نکرده ام«٩

 . بی عيب هستم و گناهی ندارم
  خدا بهانه می جويد تا گناهی در من بيابد١٠

 . و مرا دشمن خود می شمارد
  پاهايم را به زنجير می بندد١١

 » .و در هر قدم مراقب من است
 

 . من تو را قانع می سازم که تو اشتباه می  کنی ،اّما اّيوب١٢
 . خدا بزرگتر از همٔه انسانهاست

  چرا خدا را مّتهم می  کنی١٣
 . و می گويی که او برای کارهايی که می کند به انسان توضيح نمی دهد

 ، خدا به راههای مختلف با انسان صحبت می کند١٤
 . اّما کسی به کالم او توّجه نمی نمايد

  شب، وقتی انسان در خواب عميق فرو می رود، در١٥
 . در رؤيا با او حرف می زند

 . گوشهای او را باز می کند١٦
  او را می ترساند و اخطار می دهد

  خدا سخن می گويد تا او را از گناه کردن باز دارد١٧
 ، و از مغرور شدن رهايی شان   بخشد

 . تا از مرگ و هالکت نجات يابند١٨
 . ن را با درد و بيماری سرزنش می کندخدا انسا١٩
  در اثر مرض، انسان اشتهای خود را از دست می دهد٢٠

 . به طوری که حّتی از لذيذترين غذاها هم بدش می آيد
  آن قدر الغر می شود که٢١

 . از او فقط پوست و استخوان بجا می ماند
 . پايش به لب گور می رسد و به دنيای مردگان نزديک می شود٢٢

 
  اّما اگر يکی از هزاران فرشتٔه خدا حاضر باشد٢٣

  و از او شفاعت نموده
 ، و بگويد که بی گناه است
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 : آنگاه بر او رحم کرده، می فرمايد٢٤
 ، آزادش کنيد و نگذاريد که هالک شود«

 » .زيرا کّفاره ای برايش يافته ام
 . بدن آنها دوباره جوان و قوی می گردد٢٥

 دا دعا کند، هر وقت به حضور خ٢٦
  خدا دعايش را می پذيرد و او با شادمانی در پيشگاه او حضور می يابد

 . و خدا سعادت گذشته اش را به او بازمی گرداند
 : بعد او سرود می خواند و به مردم می گويد٢٧

 ، من گناه کردم و از راه راست منحرف شدم«
  اّما خدا گناهان مرا بخشيد٢٨

 » .نجات داد و مرا از مرگ و هالکت
 

 ، خدا بارها اين کارها را برای انسان انجام می دهد٢٩
  تا جان او را از هالکت برهاند٣٠

 . و از نور حيات برخوردارش سازد
 

  اّيوب، سخنان مرا بشنو و خاموش باش٣١
 . و به آنچه می گويم توّجه کن

 . اّما اگر چيزی برای گفتن داری، بگو٣٢
 . گفتارت درست باشد، قبول می کنم من می خواهم بشنوم و اگر

  وگرنه ساکت باش٣٣
 . و به من گوش بده تا به تو حکمت بياموزم

٣٤  
 : اليهو به کالم خود ادامه داده گفت١

 ! ای مردان دانا، به سخنان من گوش بدهيد و ای عاقالن بشنويد٢
 ، همان طوری که زبان مزٔه غذای خوب را می فهمد٣

 . شخيص می دهدگوش هم سخنان خوب را ت
 . پس ما بايد چيزهای درست خوب را اختيار نماييم٤
  من بی گناه هستم«: اّيوب اّدعا کرد٥

 . و خدا مرا از حق من محروم کرده است
 . با وجود اينکه تقصيری ندارم، دروغگو  شمرده می شوم٦

 » .هرچند خطايی از من سر نزده، ولی زخمهای عالج ناپذير در بدن خود دارم
 

  آيا کسی را ديده ايد که مثل اّيوب حرفهای مسخره بزند؟٧
  او همنشين مردم شرير است٨

 . و با اشخاص گناهکار سر و کار دارد
 : او می گويد٩

 » چه فايده که انسان دنبال رضای خدا باشد؟«
 

 ، ای کسانی که دارای عقل و شعور هستيد١٠
 . خدا هرگز ظلم و بدی نمی کند. سخنان مرا بشنويد

  او هرکسی را مطابق کارهايش مکافات می دهد١١
 . و به طوری که سزاوار است، مجازات می کند

  خدای قادر مطلق بدی را نمی پسندد١٢
 . و بی عدالتی نمی کند

  اختيار تمام دنيا در دست اوست١٣
 . و با قدرت خود جهان را اداره می کند
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  اگر خدا اراده کند١٤
 ، انسان پس بگيرد و روح و َنَفس خود را از

  همٔه انسانها هالک می شوند١٥
 . و به خاک برمی گردند

 
 . اگر شعور داری به آنچه می گويم گوش کن١٦
  آيا کسی که از عدالت نفرت دارد، می تواند حکمرانی کند؟١٧

  آيا می خواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی؟
  خدا پادشاهان و حاکمان را١٨

 . ير باشند محکوم می سازداگر بدکار و شر
  او از فرمانروايان طرفداری نمی کند١٩

 ، و ثروتمندان را بر فقرا ترجيح نمی دهد
 . زيرا همگی را دست توانای او خلق کرده است

  انسان ناگهان در نيمٔه شب می ميرد٢٠
  و خدا در يک لحظه جان او را می گيرد

 .  نيستی می فرستدو به راحتی قدرتمندترين انسانها را به ديار
 . چشمان تيزبين او همٔه کارهای بشر را می بيند و هر قدم او را زير نظر دارد٢١
  هيچ تاريکی نمی تواند٢٢

 . اشخاص گناهکارکار را از نظر خدا پنهان کند
  الزم نيست خدا برای داوری انسان٢٣

 . زمانی را تعيين کند
  زورمندان را بدون تحقيق از بين می برد٢٤

 .  ديگران را جانشين آنها می سازدو
  زيرا او از تمام کارهايشان آگاه است٢٥

 . و شبانگاه آنها را سرنگون می کند
 ، آنها را در حضور همٔه مردم به خاطر کارهای بدشان مجازات می کند٢٦

  چونکه آنها از راه خدا منحرف شده٢٧
 . و از دستورات او پيروی نمی کنند

 ر حق مردم مسکين و فقير نمودند آنها چنان ظلمی د٢٨
 . که خدا فرياد نالٔه آنها را شنيد

 
 ، اگر خدا نخواهد به کمک آنها برسد٢٩

  چه کسی می تواند از او ايراد بگيرد؟
  اگر او روی خود را بپوشاند، چه کسی يا قومی می تواند او را ببيند؟

  مّلتها هيچ کاری نمی توانند بکنند٣٠
 . نها حکومت کنندکه بی خدايان بر آ

 
  اّيوب، تو بايد به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمايی٣١

 . و قول بدهی که ديگر گناه نکنی
  از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد٣٢

 . و بايد از کارهای بدی که کرده ای، دست بکشی
  تو با کارهای خدا مخالفت می  کنی٣٣

 .  آنچه را که می خواهی برايت انجام بدهدو بازهم انتظار داری که او
 ، حاال خودت تصميم بگير نه من
 . و بگو که چه فکر می کنی

 
  کسی که عاقل است و شعور دارد٣٤

  و حرف مرا می شنود، تصديق می کند
  که حرفهای تو همه احمقانه٣٥
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 . و بی معنی هستند
  تو مانند اشخاص شرير حرف می زنی٣٦

  .و بايد جزا ببينی
  تو با نافرمانی خود بر گناهانت می افزايی٣٧

 . و در حضور همگی به خدا اهانت می کنی

٣٥  
 : اليهو در ادامٔه سخنان خود گفت١
  اّيوب، آيا صحيح است که اّدعا می  کنی٢

  در نظر خدا بی عيب هستی؟
  يا از خدا بپرسی، اگر گناه کنم به تو چه تأثير می کند٣

  نکنم؟ و چه فايده اگر گناه
 . من به تو و به دوستانت که همراه تو هستند، جواب می دهم٤

 
 . به آسمان بنگر و ببين که ابرها چقدر بلند هستند٥
  اگر گناه کنی، گناه تو چه صدمه ای به خدا می رساند؟٦

  اگر خطايای تو زياد شوند، به او چه تأثير می کند؟
 نی يا اگر پاک باشی چه فايده ای به او می رسا٧

  و چه چيزی به او می بخشی؟
  بدی و خوبی تو٨

 . در انسانها تأثير می کند
 

  وقتی مردم ظلم می بينند، فرياد برمی آورند٩
 . و می نالند و می خواهند که کسی به آنها کمک کند

  اّما آنها برای کمک به سوی خدايی که خالق آنهاست١٠
 ی بخشد و در تاريکترين روزهای زندگی به آنها اميد م

 ، و آنها را داناتر از حيوانات و پرندگان هوا ساخته است١١
 . به خدا روی نمی آورند

 ، آنها فرياد می زنند، اّما خدا فريادشان را نمی شنود١٢
 . زيرا اشخاصی مغرور و شرير هستند

 ، فريادشان سودی ندارد١٣
 .  آن توّجه می کندچرا که خدای قادر مطلق نه فرياد پوچ آنها را می شنود و نه به

 
 ، تو می گويی نمی توانی خدا را ببينی١٤

 . اّما صبر کن، او به دعوی تو رسيدگی می کند
  تو فکر می  کنی که خدا بدکاران را جزا نمی دهد١٥

 . و به گناهشان توّجه نمی کند
  اين حرفها همه پوچ و بی معنی می باشند١٦

 . و تو از روی نادانی حرف می زنی

٣٦  
  صبور باش و قدری بيشتر گوش بده٢-١

 . که از طرف خدا چه می گويم
  معلومات خود را به کار می گيرم تا نشان بدهم٣

 . که خالق من، خدا عادل است
  من که در برابر تو ايستاده ام دروغ نمی گويم٤

 . و دانش من کامل است
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  خدا در واقع با عظمت و داناست٥
 . شماردو کسی را ذليل و خوار نمی 

  اشخاص شرير را زنده نمی گذارد٦
 . و به داد مردم مظلوم می رسد

  به مردمان نيک توّجه دارد٧
  و آنها را به تخت پادشاهی می نشاند

 . و تا به ابد سرفراز می سازد
  اّما اگر با زنجيرها بسته شوند٨

 ، و به خاطر آنچه که انجام داده اند؛ به مصيبتی گرفتار شوند
 . اها و گناهشان را که از روی غرور مرتکب شده اند، به رخ آنها می کشدخدا خط٩

  گوشهايشان را باز می کند تا دستورات او را بشنوند١٠
 . و از کارهای خطا دست بکشند

 ، هرگاه سخنان او را شنيده، از او اطاعت کنند١١
 . در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهند شد

 ی کنند، با شمشير کشته می شوند اّما اگر نافرمان١٢
 . و در نادانی خواهند مرد

 
  آنانی که بی خدا می باشند، هميشه خشمگين هستند١٣

 . و حّتی در وقت هالکت هم از خدا کمک نمی طلبند
  در جوانی می ميرند١٤

 . و عمرشان با ننگ و رسوايی به پايان می رسد
 ات می دهد اّما خدا رنجديدگان را از سختی و زحمت نج١٥

 . و در حقيقت وقتی که رنج می بينند، گوشهايشان را باز می کنند
 

  خدا تو را از رنج و مصيبت می رهاند١٦
  و در جايی می آورد که خوشبخت و آرام باشی

 . و سفرٔه تو را با نعمتهای خود ُپر می کند
 . اّما اکنون به خاطر شرارت خود سزاوار مجازات هستی١٧
  کن که مبادا کسی تو را با رشوه و ثروت پس احتياط١٨

 . از راه راست منحرف سازد
  ناله و فرياد تو سودی ندارد١٩

 . و با قدرت خود نمی توانی از مصيبت رهايی يابی
 ، در آرزوی فرا رسيدن شب مباش٢٠

 . چرا که شب وقت هالکت مّلتهاست
  به راه گناه مرو، زيرا به خاطر گناه بود٢١

 . مصيبتها گرفتار شدی که تو به اين
 

  به يادآور که چقدر قدرت خدا عظيم است؛٢٢
 . او معّلمی است که همتا ندارد

  چه کسی می تواند به او بگويد که چه کند٢٣
  و يا او را مّتهم به بی عدالتی نمايد؟

 ، مردم هميشه کارهای خدا را ستايش کرده اند٢٤
 . یتو هم بايد او را به خاطر کارهايش ستايش کن

  همٔه مردم کارهای او را ديده اند٢٥
 . و از دور مشاهده کرده اند

  ما نمی توانيم عظمت خدا را بکّلی درک کنيم٢٦
 . و به ازلی بودن او پی ببريم

 
  او آب را به صورت بخار به هوا می فرستد٢٧
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 . و از آن قطرات باران را می سازد
 .  می ريزندبعد ابرها باران را به فراوانی برای انسان٢٨
  کسی نمی داند که ابرها چگونه در آسمان حرکت می کنند٢٩

 ! و غّرش رعد از آسمان خدا چگونه برمی خيزد
 ، می بينيد که چگونه آسمان را با برق روشن می سازد٣٠

 . اّما اعماق دريا همچنان تاريک می ماند
 ، خدا روزی مردم را آماده کرده٣١

 . به فراوانی به آنها می دهد
  برق را با دستهای خود می گيرد٣٢

 . و به هدف می زند
  رعد، فرا رسيدن توفان را اعالم می کند٣٣

 . و حيوانات هم از آمدن آن باخبر می شوند

٣٧  
 . از اين سبب دل من به لرزه می آيد و بشّدت تکان می خورد١
  غّرش صدای خدا را بشنويد٢

 .  گوش بدهيدو به زمزمه ای که از دهان او خارج می شود
  او برق را به سراسر آسمان می فرستد٣

 . و هر گوشٔه زمين را روشن می کند
  بعد غّرش صدای او همچون آواز با هيبت رعد به گوش می رسد٤

 . و با صدای او تيرهای برق پياپی رها می شوند
  به فرمان خدا کارهای عجيبی رخ می دهد٥

 . که عقل ما از درک آنها عاجز است
  برف امر می کند که بر زمين ببارد به٦

 ، و وقتی که بارش باران بر زمين شروع می شود
  مردم دست از کار می کشند٧

 . و متوّجه قدرت او می شوند
 . حيوانات وحشی به بيشٔه خود می شتابند و در آنجا پناه می برند٨
  توفان از جنوب می آيد٩

 . و باد سرد از شمال
 سيع می دمد خدا بر آب درياهای و١٠

 . و آن را منجمد می سازد
 . ابرها را از رطوبت ُپر می کند و برق خود را به وسيلٔه آنها به هر سو می فرستد١١
  به فرمان او به همه جا حرکت می کنند١٢

 . و آنچه را که خدا اراده می فرمايد، بجا می آورند
 ، او باران را برای مجازات مردم١٣

  انسان يا به عنوان رحمت برای
 . و آبياری زمين می فرستد

 
  لحظه ای صبر کن و گوش بده١٤

 . و لحظه ای دربارٔه کارهای عجيب خدا تأمل کن
  آيا می دانی که خدا چگونه ارادٔه خود را عملی می سازد١٥

  و برق را در بين ابرها توليد می کند؟
  آيا می دانی که چطور ابرها در هوا معّلق می مانند؟١٦

 . همه کارهای شگفت آور خدايی است که در دانش و حکمت کامل است اينها
  وقتی زمين در اثر باد جنوب داغ می شود١٧

 ، و لباسهايت از گرمی به تنت می چسپند
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  آيا می توانی خدا را کمک کنی که آسمان را گسترش بدهد١٨
  و آن را مثل آهن صيقل داده شده، سخت بگراند؟

 ، او چه بگوييم به ما ياد بده که به١٩
 . زيرا فکر ما نارساست و نمی دانيم که چگونه با او صحبت کنيم

 ، من جرأت آن را ندارم که با خدا حرف بزنم٢٠
 . زيرا می ترسم که کشته شوم

 
 ، همان طوری که نمی توانيم در آسمان صاف و بی ابر٢١

 ، به نور خورشيد نگاه کنيم
 ، هيبت خدا همچنين نيز نمی توانيم به جالل با٢٢

 . که با شکوه تمام بر ما می درخشد، خيره شويم
 . خدای قادر مطلق آن قدر با عظمت است که ما حّتی نمی توانيم تصّور کنيم٢٣

 . او در قدرت و عدالت بزرگ است و نسبت به همه از روی انصاف رفتار می کند و بر کسی ظلم نمی کند
  بنابراين همٔه انسانها از او می ترسند٢٤

 . و او به کسانی که اّدعای حکمت می کنند توّجهی ندارد

٣٨  
  خداوند به اّيوب جواب می دهد

 : آنگاه خداوند از ميان ِگردباد به اّيوب جواب داد١
  اين کيست که با سخنان پوچ و بی معنی خود٢

  حکمت مرا انکار می کند؟
  اکنون مثل يک مرد آماده شو٣

 . و به سؤاالت من جواب بده
  وقتی که اساس زمين را بنا نهادم تو کجا بودی؟٤

 . اگر می دانی بگو
  آيا می دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعيين نمود؟٥

  چه کسی و به چه ترتيب آن را اندازه کرد؟
  ستونهای آن بر چه چيزی قرار دارند٦

  و چه کسی بنياد آن را گذاشت؟
 گاهی سرود شادی را با هم زمزمه کردند در هنگام وقوع اين چيزها ستارگاِن صبح٧

 . و فرشتگان آسمان فرياد شادمانی سر دادند
 

 ، وقتی که آب دريا از دل زمين فوران کرد٨
  چه کسی دروازه های آن را بست؟

  اين من بودم که روی دريا را با ابر پوشاندم٩
 . و با تاريکی غليظ پيچيدم

  کناره های آن را تعيين نمودم١٠
 . واحل احاطه اش کردمو با س

  از اينجا جلوتر نرو«: به دريا گفتم١١
 » .و موجهای سرکش تو از اين نقطه تجاوز نکنند

  آيا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان داد ه ای١٢
  که بدمد يا به شفق گفته ای که در جای خود پديد آيد

  و کرانه های زمين را فرا گيرد١٣
 ا از ميان بردارد؟ تا روشنی صبح، شرارت شب ر

  شفق، رنگ زمين را الله گون می سازد١٤
  و همچون لباس رنگ شده درمی آورد
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  و روشنی روز نمايان شده١٥
 . دست شريران را از شرارت کوتاه می سازد

 
  آيا چشمه های دريا را ديده ای١٦

  يا به اعماق درياها قدم گذاشته ای؟
  از دنيای مردگان محافظت می کند، آيا تا به حال کسی دروازه ای را که١٧

  به تو نشان داده است؟
  آيا می دانی که زمين چقدر وسعت دارد؟١٨

 . اگر می دانی به من جواب بده
 

  آيا می دانی که سرچشمٔه نور در کجاست١٩
  و تاريکی از کجا می آيد؟

  آيا می توانی حدود آنها را بيابی٢٠
 ، پيدا کنی؟ و راهی را که به منشاء آنها می رود

  زيرا سن تو بسيار زياد است! تو بايد بدانی٢١
 ! و در وقت پيدايش دنيا وجود داشتی

 
  آيا در مخزنهای برف داخل شده ای٢٢

  و می دانی که تگرگ در کجا ذخيره می شود؟
  من آنها را برای روز مصيبت٢٣

 . و جنگ انبار کرده ام
  آيا می دانی که روشنی از کجا می تابد٢٤

  و باد شرقی از کجا می وزد؟
 

  چه کسی دّره  ها را برای سيل کنده٢٥
  و مسير رعد و برق را ساخته است؟

  چه کسی باران را به بيابانها و جاهای خشک و غيرمسکون می فرستد٢٦
  تا زمينهای متروک و باير آبياری شوند٢٧

  و علف به بار آورند؟
  آيا باران و شبنم پدر دارند؟٢٨

 ا چه کسی توليد می کند و شبنم از کجا به وجود می آيد؟ يخ ر٢٩
  چه کسی آب را مثل سنگ به يخ تبديل می کند٣٠

  و سطح دريا را منجمد می سازد؟
 

  آيا می توانی ستارگان پروين را به هم ببندی٣١
  و رشتٔه منظومٔه جبار را بگشايی؟

 ه کنی آيا می توانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف ادار٣٢
  و ُدب اکبر را با اقمار آن هدايت نمايی؟

  آيا از قوانين آسمانها اّطالع داری٣٣
  و می توانی آنها را در روی زمين تطبيق دهی؟

 
  آيا می توانی به ابرها فرمان بدهی٣٤

  که سيل باران را بر سرت ببارند؟
  آيا می توانی به برق امر کنی که در مسير خود حرکت کند٣٥

  به تو بگويد، اطاعت می کنم؟ و برق
  چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟٣٦
  چه کسی آن قدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشمارد٣٧

  و مشکهای آسمان را بر روی زمين خالی کند
  و خاک را به هم آميخته از آن کلوخ بسازد؟٣٨

 
  آيا می توانی برای شير، شکار تهّيه کنی٤٠-٣٩
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 ّچه هايش که در بيشٔه خود در کمين نشسته اند و به او و ب
  خوراک بدهی؟

  چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می کنند٤١
 ، و جوجه هايشان که در آشيانه برای غذا فرياد می زنند

  خوراک آماده می نمايد؟

٣٩  
  آيا می دانی که ُبز کوهی چه وقت می زايد؟١

  مشاهده کرده ای؟ آيا وضع حمل آهو را
  آيا مّدت حاملگی٣-٢

  و زمان زاييدن او را می دانی؟
 ، بّچه هايش در صحرا بزرگ و قوی می شوند٤

 . بعد از پدر و مادر جدا شده، ديگر برنمی گردند
 

  چه کسی به االغهای وحشی آزادی داد٥
  و آنها را رها کرد؟

  من بيابان را خانه اش٦
 . اختمو شوره زارها را مسکنش س

  شور و غوغای شهر را دوست ندارد٧
 . و صدای چوپان به گوشش نمی رسد

  دامنٔه کوهها چراگاه آن است٨
 . و در آنجا در جستجوی علف می باشد

 
  آيا گاو وحشی می خواهد تو را خدمت کند؟٩

  آيا در کنار آخور تو می خوابد؟
  آيا می توانی آن گاو را با ريسمان ببندی١٠

  را شخم بزند؟ تا زمينت
  آيا به قّوت زيادش اعتماد داری١١

  که کارهايت را به او بسپاری؟
  آيا باور می  کنی که اگر او را بفرستی محصولت را می آورد١٢

  و در خرمنگاه جمع می کند؟
 

 ، شترمرغ با غرور بال می زند١٣
 . اّما پر و بال آن طوری نيست که بتواند پرواز کند

  زمين تخم می گذارد شترمرغ به روی١٤
 . تا خاک آن را گرم نگه دارد

  غافل از اينکه ممکن است کسی آن را زير پا له کند١٥
 . يا حيوانی وحشی آن را پايمال کند

  با جوجه های خود با چنان خشونتی رفتار می کند که گويی مال خودش نيستند١٦
 . د، اعتنا نمی کندو به زحمتی که کشيده بی تفاوت است و اگر جوجه هايش بميرن

  زيرا خدا به او شعور نداده١٧
 . و او را از عقل محروم کرده است

 ، اّما هرگاه بالهای خود را باز کند و بدود١٨
 . هيچ اسب و سوارکاری به او نمی رسد

 
  آيا اين تو بودی که اسب را قدرتمند ساختی؟١٩

  و به آن يال دادی؟
 ثل ملخ جست و خيز کند آيا تو او را وادار می سازی که م٢٠
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  و شيهٔه ترسناک بکشد؟
  می بينی که چگونه با غرور ُسم خود را بر زمين می کوبد٢١

 . و از نيروی خود لّذت می برد و به جنگ می رود
  ترس در دلش راه ندارد٢٢

 . و بدون هراس با شمشير مقابله می کند
  از سر و صدای اسلحه٢٣

 . و برق نيزه و ُگرز نمی ترسد
  با شنيدن صدای نعرٔه جنگ، ديگر آرام نمی گيرد٢٤

 . و با خشم و هيجان به ميدان جنگ می تازد
  با شنيدن صدای شيپور شيهه می کشد٢٥

  و از دور بوی جنگ به مشامش می رسد
 . و فرياد و خروش فرماندهان، او را به هيجان می آورد

 
  آيا تو به شاهين آموخته ای که چگونه پرواز کند٢٦

  و بالهای خود را به سوی جنوب بگشايد؟
  آيا عقاب به فرمان تو٢٧

  آشيانٔه خود را بر فراز قّلٔه بلند می سازد؟
  ببين  که چطور باالی صخره  ها خانه می سازد٢٨

 . و بر سنگهای تيز می نشيند
  از آنجا شکار خود را زير نظر می گيرد٢٩

 . و چشمان تيزبينش، از دور آن را می بيند
  جايی که الشه باشد، حاضر می شود٣٠

 . و جوجه هايش خون آن را می مکند

٤٠  
  اّيوب، آيا هنوز هم می خواهی با من که خدای قادر مطلق هستم مباحثه کنی؟«٢-١

 » .تو که از کارهای من ايراد می گيری، بايد به من جواب بدهی

 : اّيوب
 . خداوندا من احمقانه حرف می زنم٤-٣

 د را می بندم، حال دهان خو
  زيرا من حرفهای خود را زده ام٥

 . و بار ديگر تکرار نمی کنم
 : آنگاه خداوند از ميان ِگردباد به اّيوب چنين جواب داد٦

  خداوند
  اکنون مثل يک مرد آماده شو٧

 . و به سؤاالتی که از تو می کنم جواب بده
  آيا می خواهی مرا به بی عدالتی مّتهم سازی؟٨

 . قّصر می دانی و خود را حق به جانب می دانیتو مرا م
  آيا تو مثل من قدرت داری؟٩

  آيا صدای تو مانند آواز رعدآسای من است؟
  اگر چنين است، خود را با جالل١٠

 . و شکوه زينت بده و با عّزت و شوکت ملّبس شو
  بر مردم متکّبر بنگر؛١١

 . خشم خود را بر آنها بريز و فروتنشان بگردان
  به آنها نظر کن و با يک نگاه آنها را خوار و ذليل ساز١٢
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 . و بدکاران را در جايی که ايستاده اند پايمال کن
  تا در زير خاک بروند١٣

 . و در دنيای مردگان زندانی شوند
  آن وقت من تصديق می کنم١٤

 . که تو با زور بازوی خود می توانی پيروز گردی
 

 . به کرگدن نگاه کن١٥
 . ری که تو را آفريدم او را هم آفريده امهمان طو

 . او مثل گاو علف می خورد
  اّما اندامی نيرومند دارد١٦

 ! و چه قدرتی در ماهيچه هايش می باشد
  ُدمش مانند درخت سرو، راست است١٧

 . و رگ و ِپی  رانش به هم بافته شده اند
  استخوانهايش مثل لوله های برنزی١٨

 . ای آهنی می باشندو پاهايش مانند ميله ه
 

 . اين حيوان يکی از عجيبترين مخلوقات من است١٩
 . تنها من که آفرينندٔه او هستم، می توانم مغلوبش کنم

  کوهها برايش سبزه می روياند٢٠
 . در جايی که حيوانات وحشی بازی می کنند

  در زير بوته های خاردار دراز می کشد٢١
 . می شود و در ميان درختان سايه دار، مخفی

  سائه درختان او را می پوشاند٢٢
 . و بيدهای کنار جويبار او را احاطه می کند

  از طغيان دريا نمی ترسد٢٣
 . و اگر رود اردن بر سرش بريزد، نمی تواند آرامش او را بر هم بزند

  چه کسی می تواند چشمان او را کور کند و او را به بند بکشد؟٢٤
 . نی او حلقه بيندازد و گرفتارش کندهيچ کسی نمی تواند به بي

٤١  
  آيا می توانی تمساح را با چنگک شکار کنی١

  يا زبانش را با ريسمان ببندی؟
  آيا می توانی پوزٔه او را مهار٢

  و الشه اش را با چنگک سوراخ کنی؟
  آيا پيش تو زاری می کند٣

  که به او آزار نرسانی؟
  آيا با تو پيمان می بندد٤

 ه خدمتکار تو باشد؟ که هميش
  آيا می توانی با او مثل يک پرنده، بازی کنی٥

  يا به گردنش قالده انداخته به کنيزانت ببخشی؟
  آيا ماهيگيران می توانند او را تکه تکه کنند٦

  و به تاجران بفروشند؟
  آيا تير در پوست او فرو می رود٧

  يا نيزٔه ماهيگيری سر او را سوراخ می کند؟
 ه او دست بزنی چنان غوغايی برپا می کند اگر ب٨

 . که تا يادت باشد ديگر اين کار را نکنی
 

  هرکسی که بخواهد او را شکار کند٩
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 . از ديدنش خود را می بازد و جرأت خود را از دست می دهد
  اگر تحريک شود، آن قدر خشمگين می گردد١٠

 . که کسی جرأت نمی کند، در برابر او بايستد
 م روی زمين کسی نيست در تما١١

 . که به او حمله کند و زنده بماند
 

  بگذار تا دربارٔه پاهای هيوال برايت بگويم١٢
 . که چقدر قدرتمند است

  کسی نمی تواند پوست او را بشکافد١٤-١٣
  يا زرهی را که می پوشد، سوراخ نمايد

  يا جرأت کند که به دندانهای ترسناک او نزديک شود
 . را باز کند و يا دهان او

  پشت او از پره های زره مانند تشکيل شده١٥
  و اين پره  ها آن چنان نزديک١٧-١٦

  و محکم به هم بافته شده اند
  که هيچ چيزی قادر نيست، آنها را از هم جدا نمايد

 . و حّتی هوا هم نمی تواند در آنها نفوذ کند
 درخشد وقتی عطسه می زند، بخار آن در پرتو نور آفتاب می ١٨

 . و چشمانش به آفتابی می مانند که هنگام صبح طلوع می کند
  از دهانش شعله ها١٩

 . و جّرقه های آتش برمی خيزد
 ، از سوراخهای بينی اش مثل بخاری که از ديگ جوشان برمی خيزد٢٠

 . دود خارج می شود
  َنَفس او آتش می افروزد٢١

 . و از دهانش شعلٔه آتش زبانه می کشد
 ی او در گردنش جا دارد نيرو٢٢

 . و هر که با او روبه رو شود، وحشت می کند
  طبقات گوشت بدنش سخت٢٣

 . و محکم به هم چسبيده اند
 . دلش مانند سنگ زيرين آسياب سخت است٢٤
 ، وقتی از جا برمی خيزد، نيرومندان به وحشت افتاده٢٥

 . از ترس بيهوش می شوند
  شمشير، نيزه، تير يا ُگرز٢٦

 . او اثر نمی کند در
  آهن برايش مثل کاه است٢٧

 . و برنز مانند چوب پوسيده
 ، تير نمی تواند او را بگريزاند٢٨

 . سنگ فالخن مثل َپر کاه در او اثر نمی کند
  گرز برای او مانند کاه است٢٩

 . و به نيزه هايی که به سويش پرتاب می شوند، می خندد
  سفال است پوست شکمش مثل تّکه های ناهموار٣٠

 . و مانند پنجٔه خرمنکوب بر زمين شيار می زند
  او دريا را مثل آب جوشان به حرکت در می آورد٣١

 . و آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبديل می کند
  خط درخشانی پشت سر خود بر جای می گذارد٣٢

 . و دريا از کف، سفيد می شود
 . ک نيستدر روی زمين هيچ حيوانی مانند او بی با٣٣



 اّيوب
 

  او پادشاه حيوانات وحشی است٣٤
 . و از همٔه جانوران برتر است

٤٢  
 . آنگاه اّيوب به خداوند چنين جواب داد١

 : اّيوب
  من می دانم که تو قادر به هر کاری هستی«٢

 . و هيچ کسی نمی تواند، تو را از اراده ات باز دارد
 '  انکار می  کنی؟چرا با سخنان بی معنی خود حکمت مرا': تو پرسيدی٣

  من به راستی از روی نادانی حرف زدم
 . و نمی دانستم چه می گويم

 . دربارٔه چيزهايی سخن گفتم که باالتر از فهم من بودند
  به من گفتی که سخنانت را گوش کنم٤

 . و به سؤالهايی که از من می  کنی، جواب بدهم
 د، قبل از اين گوش من دربارٔه تو چيزهايی شنيده بو٥

 ، اّما اکنون چشم من تو را می بيند
  بنابراين از خودم بدم می آيد٦

 » .و در خاک و خاکستر می نشينم و توبه می کنم

  خاتمه
من از تو و دو دوستت           «:  بعد از آن که خداوند سخنان خود را با اّيوب تمام کرد، به اليفاز تيمانی فرمود                               ٧

پس حاال هفت گوساله و هفت قوچ         ٨.  وب دربارٔه من حرف درست نزديد       خشمگين هستم، زيرا شما مانند بنده ام، ايّ        
آنگاه بندٔه من، اّيوب . گرفته پيش بنده ام، اّيوب برويد و آنها را به خاطر گناه خود به عنوان قربانی سوختنی تقديم کنيد 

 من مانند اّيوب سخنان بجا       برای شما دعا می کند و من دعايش را می پذيرم و گناه شما را می بخشم، چرا که دربارهٔ                    
 » .نگفتيد
پس اليفاز تيمانی، بلدد شوحی و صوفر نعماتی رفتند و همان طوری که خداوند فرموده بود عمل کردند و خداوند                   ٩

 . دعای اّيوب را در حق آنها مستجاب نمود
و برابر همٔه چيزهايی    پس از آن که اّيوب برای دوستان خود دعا کرد، خداوند باز اّيوب را کامياب ساخت و د                    ١٠

سپس همٔه برادران، خواهران و آشنايانش به خاطر مصيبتی که بر سر او    ١١.  را که در گذشته داشت به او بازگردانيد       
 . هر کدام آنها پول و انگشتر طال به او هديه دادند. آمده بود، برای تسّلی پيش او آمدند و در خانه اش جشن گرفتند

او دارای چهارده هزار گوسفند، شش هزار       .  عمر اّيوب، بيشتر از اول به او برکت داد           خداوند در سالهای آخر   ١٢
او همچنين هفت پسر و سه دختر به نامهای يميمه، قصيعه و            ١٤-١٣.  شتر، هفت هزار جفت گاو و هزار االغ ماده شد          

رشان به آنها هم مانند        در تمام آن سرزمين هيچ زنی زيبايی دختران اّيوب را نداشت و پد                     ١٥.  َقَرن هفوک داشت   
 . برادرانشان ارث داد

او پس  ١٧.  بعد از آن اّيوب يکصد و چهل سال ديگر زندگی کرد و فرزندان و نوه های خود را تا نسل چهارم ديد                     ١٦
 . از يک عمر طوالنی در سن پيری و سالخوردگی چشم از جهان فرو بست
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  کتاب مزامير
  معّرفی کتاب

اين سرودها و دعاها توسط بنی اسرائيل جمع آوری گرديده          .  کتاب مزامير، کتاب سرود و دعای کتاب مقّدس است         
 .  های آنان مورد استفاده قرار گرفته و سپس به کتابهای مذهبی آنان اضافه شده استو در مراسم عبادتی و نيايش

اين سرودها و اشعار مذهبی انواع متفاوتی دارند، سرودهای پرستشی و تمجيد خدا، دعای درخواست کمک،                           
و   طلب حمايت و استمداد برای نجات و رستگاری، توبه و درخواست آمرزش، سپاسگزاری از برکات خدا                                   

برخی توصيف  .  اين سرودها هم به صورت شخصی است و هم به صورت اجتماعی              .  درخواست مجازات دشمنان  
 . بسيار صميمانه ای از احساس يک فرد است، درحالی که برخی ديگر، احساسات و نياز قوم را بيان می کند

حترم دانسته و از ابتدا آن را در           عيسی مسيح نيز از مزامير استفاده می کرد، بنابراين کليسا نيز اين کتاب را م                    
 . مراسم عبادتی کليسا مورد استفاده قرار داده است

 : تقسيم بندی کتاب
 : يکصد و پنجاه مزمور به پنج گروه تقسيم گرديده اند

  ٤١-١مزامير : کتاب اول
  ٧٢-٤٢مزامير : کتاب دوم
  ٨٩-٧٣مزامير : کتاب سوم

  ١٠٦-٩٠مزامير : کتاب چهارم
  ١٥٠-١٠٧مزامير : کتاب پنجم

١  

  کتاب اول
 ) ٤١-١مزامير (

  خوشبختی واقعی
   خوشا به حال کسی که١

  با شريران مشورت نمی کند
  و به راه گناهکاران نمی رود

 ، و با مسخره کنندگان همنشين نمی شود
  بلکه خوشی او اطاعت از شريعت خداوند است٢

 . و شب و روز به دستورات او می انديشد
 نند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد، او ما٣

  ميؤه خود را در موسمش می دهد
  و برگهايش پژمرده نمی گردد
 . و در همٔه کارهای خود موّفق است

 
 . اّما شريران چنين نيستند٤

 . بلکه مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می سازد
 م خواهند گرديد بنابراين شريران در روز داوری محکو٥

 . و در جمع ايمانداران نخواهند ايستاد
  خداوند راهنما و حافظ نيكوکاران است٦

 . اّما عاقبت بدکاران هالکت و نابودی است
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٢  
  پادشاِه برگزيدٔه خدا

  چرا مّلتها شورش می کنند؟١
  چرا مردم بی جهت دسيسه می چينند؟

 ، پادشاهان زمين قيام می کنند٢
 . يه خداوند و برگزيدٔه او توطئه می نمايندو حاکمان عل

  بياييد زنجير بندگِی خداوند را پاره کنيم«: آنها می گويند٣
 » .و خود را از قيد و بند او آزاد سازيم

 
 ، خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است٤

 . به نقشه های ايشان می خندد
  آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می نمايد٥

 : ا غضب خود آنها را به وحشت انداخته، می فرمايدو ب
 ، من پادشاِه برگزيدٔه خود را در صهيون«٦

 » .کوه مقّدس خود، بر تخت نشانده ام
 

 : من فرمان خداوند را اعالم می کنم، او به من گفته است«: پادشاه می گويد٧
 ، از امروز من پدر تو شده ام'

 . و تو پسر من هستی
 ه، من تمام مّلتها را ميراث تو می سازم؛ تو از من بخوا٨

 . و تمام زمين از آن تو خواهد بود
  تو با عصای آهنين بر آنان حکمرانی خواهی کرد٩

 » '.و مانند کوزٔه کوزه گران آنان را درهم خواهی شکست
 

  اکنون ای پادشاهان، توّجه کنيد١٠
 . و ای حکمرانان روی زمين، آگاه باشيد

 . ترس و لرز خدمت کنيد خداوند را با١١
 ، در برابر او تعظيم کنيد١٢

  مبادا خشم او برافروخته شده
 . شما را هالک سازد

 . خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند

٣  
  سرود داوود وقتی از دست پسرش ابشالوم گريخت

  توّکل بر خدا هنگام سختی ها
 ، خداوندا، دشمنان بسيار دارم١

 . يه من برخاسته اندعّدٔه زيادی عل
 : آنها دربارٔه من صحبت می کنند و می گويند٢

 » .خدا او را کمک نخواهد کرد«
 

  اّما تو ای خداوند، هميشه سپر من در برابر خطرات هستی؛٣
  تو به من پيروزی می بخشی
 . و به من شجاعت می دهی

  به حضور خداوند فرياد می کنم٤
 . ت می کندو او از کوه مقّدس خود مرا اجاب
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  آسوده می خوابم و دوباره بيدار می شوم٥
 . زيرا خداوند از من مراقبت می کند

  از دهها هزار دشمنی که٦
 . مرا از هر طرف احاطه کرده اند ترسی ندارم

 
 . ای خداوند برخيز، ای خدا مرا نجات بده٧

  دشمنانم را مجازات کن
 . آسيبی برسانند و قدرت آنها را درهم بشکن تا نتوانند به من

  رهايی از سوی خداوند است٨
 . و او به مؤمنين خود برکت خواهد داد

٤  
  سرود داوود

  دعای شامگاهان برای درخواست کمک
 ، ای خدا، ای مدافع من١

 . دعای مرا مستجاب فرما
 ، هرگاه پريشان بودم، تو به فرياد من رسيدی
 . اکنون نيز از روی َکَرم، دعای مرا بشنو

 
 ی مردم، تا به کی به من اهانت می کنيد؟ ا٢

  تا به کی چيزهای باطل را دوست خواهيد داشت
  و از آنها پيروی خواهيد کرد؟

 
 . بدانيد که خداوند نيکوکاران را برای خود انتخاب کرده است٣

 . وقتی به حضور او دعا می کنم، دعای مرا می شنود
 

 . خشم سبب گناه شما نشود٤
 ر خود می رويد، وقتی که به بست

 . در سکوت تفّکر کنيد
  برای خداوند قربانی های شايسته تقديم کنيد٥

 . و به او توّکل نماييد
 

 : بسا کسانی که می پرسند٦
 » آيا خوشبختی را خواهيم ديد؟«

 . خداوندا، بر ما رحمت فرما
 ، خوشی فراوان در قلب من نهاده ای٧

  زيادتر از خوشی ای که
 .  محصول فراوان خود می بينندمردم از مشاهدٔه

 
به آسودگی در بستر خود می روم و می خوابم، زيرا ای خداوند، تو يگانه کسی هستی که به من اطمينان                                    ٨

 . می بخشی

٥  
  سرود داوود

  دعا برای محافظت
  خداوندا، دعای مرا بشنو١
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 ! و به زاری من توّجه فرما
 ، ای پادشاه و ای خدای من٢

 . وش بدهبه فرياد من گ
 

 . من به درگاه تو دعا می کنم
  خداوندا، سحرگاهان آواز زاری مرا می شنوی٣

  و هر صبح به درگاه تو دعا می کنم
 . و انتظار می کشم

 
  زيرا تو ای خدا، از شرارت بيزار هستی٤

 . و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند
  متکّبران در پيشگاه تو نخواهند ايستاد٥

 . ريران نفرت داریو از همٔه ش
 ، دروغگويان را نابود می سازی٦

 . زيرا تو از مردم قاتل و فريبکار بيزاری
 

 ، اّما به خاطر محّبت عظيم تو٧
  من می توانم به خانٔه تو داخل شوم

 ، و در معبد مقّدست
 . تو را با احترام پرستش نمايم

 ، خداوندا، دشمنان بسيار دارم٨
 .  هدايت نمامرا به راه راستی و عدالت

 
 ، راستی در دهان ايشان نيست٩

 ، دلهايشان از شرارت ُپر است
  گلوی ايشان مانند گور است
 . و زبانی رياآار دارند

  خدايا، آنها را به سزای آارهايشان برسان١٠
 . و در دام خودشان گرفتارشان کن

  به خاطر سرپيچی های زيادشان
 ، آنها را از بارگاه خود بران

 . يه تو شورش نموده اندزيرا عل
 

  اّما کسانی را که به تو پناه می آورند، شاد گردان١١
 . تا برای هميشه از خوشی بسرايند

 . زيرا تو پناهگاه آنان می باشی
 . دلهای آنانی که تو را دوست دارند، از خوشی سرشار ساز

  چون تو ای خداوند، راستان را برکت می دهی١٢
 . آنها دفاع می کنی و با سپر محّبت خود از

٦  
  سرود داوود

  دعا برای کمک در وقت سختی
  خداوندا، نسبت به من خشمگين مباش١

 . و در غضب خود مرا تنبيه نکن
  خداوندا، افسرده دلم، بر من رحم فرما؛٢

 . بسيار ناتوانم، پس تو ای خداوند ياريم کن
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 . جان من بشّدت پريشان است٣
 م؟ ای خداوند تا به کی صبر کن

 
  بيا ای خداوند و مرا نجات بده؛٤

 . مرا به به خاطر رحمت خود رهايی ده
  در دنيای مردگان يادی از تو نيست٥

 . و کسی در آنجا تو را سپاس نمی گويد
 

 . از ناله خسته شده ام٦
  هر شب سيل اشک

 . در رختخواب من جاری است
  به سختی می توانم ببينم؛٧

  چشمانم ورم کرده اند
 . ا از دست دشمنانم گرئه بسيار نموده امزير

 
 ، ای بدکاران، از من دور شويد٨

 . زيرا خداوند صدای گرئه مرا شنيده است
  خداوند التماس مرا شنيده٩

 . و دعای مرا مستجاب نموده است
  دشمنانم بشّدت شرمنده گرديده١٠

 . و با خجالت از پيشگاه خداوند رانده می شوند

٧  
 رای خداوند به خاطر کوشی بنيامينی سرود داوود ب

  دعای دادخواهی
 . به تو پناه می آورم! ای خداوند، خدای من١

 . مرا از دست تعقيب کنندگانم نجات ده
  وگرنه آنها مانند شيری مرا خواهند دريد٢

 ، و تکه تکه خواهند کرد
 . و کسی به داد من نخواهد رسيد

 
 ن سر زده، اگر گناهی از م! ای خداوند، خدای من٣

 ، يا به کسی ظلمی کرده باشم
 ، يا به دوستان خيانت کرده باشم٤

 ، و يا بدون سبب مال دشمنانم را غارت کرده باشم
  آنگاه بگذار دشمنانم مرا دستگير کنند٥

  و بر زمين پايمالم کرده
 . و با خاک يکسانم نمايند

 
  ای خداوند، برخيز و با غضب خود٦

 .  بايستدر مقابل خشم دشمنانم
  ای خدا، بيدار شو
 . و عدالت را اجرا نما

  همٔه مردم را به پيشگاهت جمع کن٧
 . و از بارگاه ملکوتی ات بر آنها داوری فرما

 ، تو ای خداوند داور همٔه مردم هستی٨
  مرا نيز ای خداوند، مطابق عدالت
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 . و راستی ای که در من است داوری نما
  نّيت دلهای همٔه مردم آگاهی، ای خدای عادل که از افکار و٩

  شرارت و بدی را از بين ببر
 . و عدالت و راستی را به جای آن برقرار ساز

 
  خدا نگهبان من است١٠

 . و راست دالن را نجات می دهد
  خداوند داور عادل است١١

 . و هميشه شريران را محکوم می کند
 ، اگر کسی از گناه خود توبه نکند١٢

 کت او شمشير خود را تيز خداوند برای هال
 . و کمان خود را آماده می نمايد

  سالح کشندٔه او آماده١٣
 . و تيرهای آتشين او در کمان است

 
 ، نگاه کنيد که اشخاص بدکار چگونه به شرارت فکر می کنند١٤

 . آنها نقشٔه شريرانه می کشند و با نيرنگ عمل می کنند
 ، برای ديگران چاه می کنند١٥

 . شان در آن می افتنداّما خود
  پس به خاطر شرارتشان مجازات می شوند١٦

 . و ظلم آنها دامنگير خودشان می گردد
 

  خداوند را به خاطر عدالتش شکر می کنم؛١٧
 . و نام خداوند متعال را می سرايم

٨  
  سرود داوود

  جالل خداوند و افتخار انسان
 ! ای خداوند، خداوند ما١

 !  در سراسر جهانچه پرشکوه است نام تو
 . و جالل تو برتر است از آسمانها

 . کودکان و شيرخوارگان شكوه تو را می سرايند٢
 ، تو دشمنان و انتقام گيرندگان را ساکت می کنی

 ! و از دشمنی آنان در امان هستی
 

 ، هنگامی که به آسمان نگاه می کنم که تو آن را آفريده ای٣
 ن قرار داده ای، و به ماه و ستارگانی که تو در آ

 ، انسان چيست که به او می انديشی٤
  و به او چنين توّجه می نمايی؟

 
  او را اندکی پايين تر از خود آفريدی٥

 . و تاج جالل و افتخار را بر سر او نهادی
  او را اشرف مخلوقات نهادی؛٦

 : و اختيار همه چيز را به دست او سپردی
 ، گوسفندان و گاوان و حيوانات وحشی٧
 ، مرغان هوا، ماهيان دريا٨

 . و همٔه جانوران آبزی را
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 ! ای خداوند، خداوند ما٩
 . چه مجيد است نام تو در سراسر جهان

٩  
  سرود داوود

  سپاس از خدا به خاطر عدالتش
  خداوندا، با تمامی دل تو را شکر می کنم١

 . و کارهای عالی تو را به همه خواهم گفت
 ان خواهم بود در تو خوشحال و شادم٢

 . و نام تو را ای متعال، خواهم سراييد
 

 ، وقتی که دشمنانم عقب نشينی کنند٣
 . در پيشگاه تو به زمين افتاده هالک خواهند شد

  تو مرا با امانت و انصاف داوری کرده ای٤
 . و عادالنه بر جايگاه داوری نشسته ای

 
 ، ملل جهان را سرزنش نمودی٥

 ين بردی، مردمان بدکار را از ب
 . و نامشان را برای ابد محو کردی

 ، دشمنان برای هميشه نابود شدند٦
  و شهرهايشان را به خرابه تبديل کردی

 . که حّتی يادی از آنها باقی نماند
 

 ، اّما خداوند هميشه پادشاه است٧
 . او تخت خود را برای داوری برقرار نموده است

  او جهان را با عدالت٨
 . ا انصاف داوری می نمايدو اّمتها را ب

 
 ، خداوند پناه مظلومان٩

 ، خداوندا. و جايگاه امن در هنگام سختی هاست
 ، آنانی که تو را می شناسند، بر تو توّکل می کنند١٠

 . زيرا تو ای خداوند، طالبان خود را ترک نکرده ای
 

 . سرود ستايش خداوند را که در صهيون سلطنت می کند، بسراييد١١
 .  او را به همٔه ملّتها اعالم کنيدکارهای

 ، او از قاتالن انتقام می گيرد١٢
 . و فرياد رنجديدگان را فراموش نمی کند

 
  ای خداوند، ببين دشمنانم چگونه مرا عذاب می دهند؛١٣

 ، بر من رحم کن
 . و مرا از مرگ رهايی ده

 . نم و شادی نمايمتا من در حضور مردم اورشليم به خاطر نجات خود، تو را ستايش ک١٤
 

  کافران در چاهی که برای ديگران کنده بودند، افتادند١٥
 . و در دامی که برای ديگران گذاشته بودند، گرفتار شدند

 ، خداوند با داوری عادالنٔه خويش، خود را آشكار نموده است١٦
 . و بدکاران، در دام خودشان گرفتار شده اند

 
 ، خدا را فراموش کرده اند اشخاص شرير و همٔه اقوامی که١٧
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 . به هالکت می رسند
 ، نيازمندان فراموش نمی شوند١٨

 . و اميد مسکينان از بين نمی رود
 

  ای خداوند برخيز١٩
 ، و کافران را داوری کن

 . تا انسان فانی پيروز نگردد
 . خداوندا، آنها را بترسان و به آنها بفهمان که انسانها يی فانی هستند٢٠

١٠  
  دادخواهی دعای

  خداوندا، چرا دور ايستاده ای؟١
  چرا هنگامی که ما در سختی هستيم خود را پنهان می کنی؟

 ، شريران متکّبرند و بر فقيران ستم می کنند٢
 . آنان را در دامهای خودشان گرفتار کن

 
 ، شريران به مقاصد شريرانٔه خود افتخار می کنند٣

 . انکار می کنند طمعکاران را می ستايند و خداوند را
 ، شريران در غرور خود به خداوند توّجه ندارند٤

 ! و در فکرهای ايشان، خدا جايی ندارد
 

 ، مرد شرير در همه چيز موّفق است٥
  او دشمنان خود را به هيچ می شمارد

 . و نمی تواند داوری خدا را بفهمد
 ، هرگز نخواهم افتاد«: در دل خود می گويد٦

 » . داشتهرگز مشکلی نخواهم
  سخنانش سراسر دروغ، نفرين و تهديد است٧

 . و شرارت و گناه از زبانش جاری است
 

 ، در روستاها برای کشتن مردم بی گناه کمين می کند٨
 . و مراقب است تا اشخاص بيچاره را گرفتار سازد

  مانند شير در مخفيگاه خود کمين می کند٩
  و در انتظار مردم درمانده است

 . ا به دام اندازدتا آنها ر
 

  مردم بيچاره در مقابل آنان تعظيم می کنند١٠
 . و اسير قدرت آنان می گردند

 : مرد شرير در دل خود می گويد١١
 » .خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانيده است«

 
 ، ای خداوند، ای خدای من، برخيز و شريران را مجازات کن١٢

 . بيچارگان را فراموش نکن
 ه شرير می تواند به خدا اهانت کند چگون١٣

  و به خود بگويد که خدا مرا مجازات نخواهد کرد؟
 

 ، اّما تو ای خداوند، غم و مصيبت مردم را می بينی١٤
 ، تو هميشه برای کمک به درماندگان آماده ای

 ، و توّکل آنان به توست
 . تو مددکار يتيمان هستی
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  بازوی مردم شرير و بدکار را بشکن١٥
  و آنها را به خاطر خطاهايشان مجازات کن

 . تا شرارتشان از بين برود
 

 . خداوند تا به ابد پادشاه است١٦
 ، کسانی که خدايان ديگر را پرستش می کنند

 . از زمين وی رانده خواهند شد
 

 . ای خداوند، تو دعای فروتنان را می شنوی١٧
 . ن گوش می دهیدل آنان را قوی می گردانی و به فرياد و زاری آنا

 ، تو گرئه يتيمان و ستمديدگان را می شنوی١٨
 . تو به نفع آنها داوری خواهی کرد

١١  
  سرود داوود

  توّکل بر خداوند
 . من به خداوند توّکل دارم١

 : چرا به من می گوييد
 . مانند پرنده به کوهها فرار کن«

  زيرا شريران کمان را به دست گرفته٢
 اده اند و تير را به زه نه

 . تا آن را در تاريکی به سوی نيکان پرتاب کنند
 ، در زمانی که نيکی از بين رفته است٣

 » نيکان چه می توانند بکنند؟
 

 . خداوند در معبد خويش است٤
 . تخت خدا در آسمان استوار است

  او همه جا مراقب مردم است
 . و هرچه می کنند، می داند

 . سان مورد آزمايش قرار می دهداز آنجا مردم نيک و بد را يک٥
 . او از بدکاران بيزار است

 
  بر شريران، باران آتش و گوگرد می فرستد٦

 . و نصيب آنان، بادهای سوزاننده است
  خداوند عادل است و نيکوکاران را دوست می دارد٧

 . و درستکاران در پيشگاه او خواهند زيست

١٢  
  سرود داوود

 رير درخواست کمک در زمانٔه ش
 ! خداوندا، مدد فرما١

  زيرا ديگر اشخاص نيکوکار وجود ندارند
 . و انسان وفادار در ميان آدميان يافت نمی شود

  مردم به يکديگر دروغ می گويند٢
 . و با چرب زبانی و رياکاری با يکديگر گفت وگو می کنند
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  خداوندا، زبانهای چرب و نرم را قطع کن٣

 . ا خاموش سازو اشخاص مغرور و متکّبر ر
 . با زبان خود موّفق خواهيم شد«: ايشان می گويند٤

  هرچه بخواهيم می گوييم
 » .و هيچ کس نمی تواند مانع ما شود

 
 : خداوند می فرمايد٥

  چون بر مردم مسکين ظلم شده«
 ، و فرياد و نالٔه فقيران برخاسته است

 » .می آيم و امنّيتی را که می خواستند به آنها می دهم
 

  وعده های خداوند قابل اطمينان٦
 ، و مانند نقره ای که هفت بار در کوره تصفيه شده باشد

 . صاف و بی آاليش هستند
 

  خداوندا، شريران همه جا رخنه کرده اند٨-٧
 ! و شرارت مورد ستايش است
  ما را هميشه در پناه خود نگه دار

 . و از اين زمانٔه شرير محافظت نما

١٣  
  سرود داوود

  دعا برای رهايی از دست دشمنان
  خداوندا، تا به کی مرا فراموش می کنی؟ آيا برای هميشه؟١

  تا به کی رويت را از من برمی گردانی؟
  تا به کی بايد بار مشکالت را بکشم٢

  و شب و روز دلم ُپر از غم باشد؟
  تا به کی دشمن من، بر من برتری داشته باشد؟

 
 ! بر من توّجه کن و به دعايم جواب بده! ای خداوند، خدای من٣

 . به من نيرو ببخش و از مرگ نجاتم ده
 » .ما بر او پيروز شديم«: مبادا دشمنانم بگويند٤

 . نگذار که دشمنانم از شکست من شاد شوند
 

 ، اّما من به رحمت تو توّکل دارم و دل من شاد است٥
 . زيرا تو مرا نجات خواهی داد

 ند سرود خواهم خواند، در وصف تو ای خداو٦
 . چونکه تو بر من احسان کرده ای

١٤  
  سرود داوود

  شرارت انسان
 ) ٥٣مزمور (

 : احمقان در دل خود می گويند١
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 » .خدا وجود ندارد«
  اينها اشخاصی فاسد هستند

  و کارهای زشت می کنند
 . و کار نيک از آنها سر نمی زند

 
 ی نگرد خداوند از آسمان بر مردم روی زمين م٢

  تا ببيند که آيا شخص فهميده ای وجود دارد
 . که طالب خدا باشد

 . اّما همه گمراه و يکسان فاسد شده اند٣
 . حّتی يک نفر نيكوکار هم در بين آنها نيست

 
 : خداوند می پرسد٤

  آيا اين بدکاران شعور ندارند«
  که بندگان مرا مانند نان می خورند

 » د؟و مرا را به ياد نمی آورن
 

 ، اّما آنها به وحشت خواهند افتاد٥
 . زيرا خدا مددکار نيکوکاران است

 ، وقتی بدکاران نقشه های مسکينان را خراب می کنند٦
 . خداوند پناهگاه آنان است

 
  ای کاش پيروزی٧

 ، برای بنی اسرائيل از صهيون بيايد
 ، وقتی خداوند قوم خود را از اسارت آزاد کند

 .  شد و بنی اسرائيل شادی خواهد کرديعقوب شاد خواهد

١٥  
  سرود داوود

  مقّررات خداوند
  ای خداوند، چه کسی به خيمٔه مقّدس تو وارد خواهد شد؟١

  چه کسی در کوه مقّدس تو عبادت خواهد کرد؟
 

 . کسی که بی عيب، نيكوکار، راستگو و صميمی باشد٢
 ، غيبت ننمايد٣

  در حق دوستان خود بدی نکند
 . تهمت ها گوش ندهد و به

  گناهکاران را حقير بشمارد٤
 ، و نيکوکاران را احترام بگذارد

  به قول خود وفا کند
 ، هرچند به ضررش باشد

  از رباخواری پرهيز نمايد٥
 . و با رشوه گرفتن، عليه مردم بی گناه شهادت ندهد

 

 . کسانی که اينها را انجام دهند، هميشه استوار خواهند بود

١٦  
 د داوود سرو
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  سرود اطمينان
 . خدايا، مرا محافظت فرما، زيرا به تو پناه آورده ام١
 ، تو خداوند من هستی«: به خداوند گفتم٢

 » .و هر چيز نيكويی که دارم، از توست
 

  ايمانداران اين سرزمين، اشخاص نجيبی هستند٣
 . و دلخوشی من به ايشان است

 
 ، آنهايی که پيرو خدايان ديگر هستند٤

 . غم و اندوهشان زياد می شود
  در مراسم قربانی های آنها شرکت نمی کنم
 . و نام آنها را هم به زبان نمی آورم

 
  خداوندا، تو همه چيز من هستی٥

 . و آنچه را که نياز دارم، به من عطا کرده ای
 . آيندٔه من در دست توست

  آنچه را که نصيب من کرده ای٦
 . چقدر عالی و نيکوست

 
 . داوند را شکر می کنم، زيرا که مرا راهنمايی می کندخ٧

 . شبانگاه نيز وجدانم به من هشدار می دهد
 ، هرگز خدا را فراموش نمی کنم٨

 . او هميشه نزد من است، هيچ چيز نمی تواند مرا بلغزاند
 

  بنابراين سپاسگزار و شادمان هستم٩
 . و احساس امنّيت کامل می کنم

 . درت مرگ رهايی می دهدزيرا او مرا از ق١٠
  من با وفاداری تو را خدمت کرده ام

 . و تو جانم را در دنيای مردگان ترک نخواهی کرد
 

 . تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد١١
  حضور تو، مرا از خوشی لبريز می کند

 . و به من شادی ابدی می بخشد

١٧  
  دعای داوود

  دعای شخص بی گناه
 . اس دادخواهی مرا بشنوخداوندا، التم١

  به درخواست کمک من توّجه نما
 . و به دعای بی ريای من گوش بده

 ، تو از من پشتيبانی خواهی کرد٢
 . زيرا تو حقيقت را می دانی

 
  تو از دل من آگاهی٣

  شب هنگام نيز نزد من آمده ای
 ، و مرا کامًال آزموده ای
 ، خطايی در من نيافته ای

 مانند ديگران به شرارت سخن نگفته ام، ٤. ه امسخنی به خطا نگفت



 مزامير
 

  من همٔه دستورات تو را اطاعت کرده ام
 . و به راه شريران نرفته ام

  من هميشه راههای تو را پيموده٥
 . و از آن انحراف نورزيده ام

 
 ، زيرا تو به داد من می رسی. خدايا، من از تو کمک می خواهم٦

 . نوپس به من گوش بده و دعای مرا بش
 . ای نجات بخش مردِم بی پناه، رحمت بی کران خود را بر من آشکار کن٧

 . در نزد تو از شّر دشمنان در امان خواهم بود
 

  مرا مانند چشمان خود محافظت کن٨
 . و در سائه بالهايت پناهم ده

  از غارتگران و دشمنان جانم٩
 

 . که مرا احاطه کرده اند نجاتم بده
 . د و سخنان غرورآميز می گويندآنها رحم ندارن١٠

  دور مرا گرفته اند١١
 . و می خواهند مرا به زمين بزنند

  آنها مانند شير، در پی فرصت هستند تا مرا بدرند١٢
 . و همچون شير جوانی در بيشٔه خود کمين کرده اند

 
  برخيز ای خداوند، با آنها روبه رو شو و آنها را سرنگون کن١٣

 . ان مرا از دست مردمان شرير نجات بدهو با شمشير خود، ج
 . ای خداوند، مرا از دست کسانی که به دنيا دل بسته اند، نجات بده١٤

  شکم آنها را با آنچه برايشان ذخيره کرده ای، ُپر کن
  و به فرزندان آنها بيش از کفايت بده
 . تا برای نوه های آنها نيز باقی بماند

 
 د، چون خطايی مرتکب نشده ام اّما من روی تو را خواهم دي١٥

 . و چون برخيزم، از ديدن روی تو شادمان خواهم شد

١٨  
  دعای داوود بندٔه خداوند در روزی که خداوند او را از دست شائول و تمامی دشمنانش رهايی داد

  سرود پيروزی
 ) ٥١-١:٢٢دوم سموئيل (

 ! ای خداوند، ای توانايی من١
 . تو را دوست می دارم

 
 وند پشتيبان من است؛ خدا٢

 ، پناهگاه مستحکم من
 . خدای من نجات دهندٔه من است

  او همانند يک پناهگاه از من محافظت می کند؛
 . او مرا حمايت می کند و مرا در امنّيت نگاه می دارد

  خداوند را که شايستٔه سپاس و ستايش است، می طلبم٣
 . و از شّر دشمنان در امان هستم

 
 ر به دورم حلقه زده اند طنابهای گو٤

 . و امواج نابود کننده احاطه ام کرده اند
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  طنابهای گور به دورم حلقه زده اند٥
 . و مرگ دام خود را بر سر راهم قرار داده

 . در مشکالتم به حضور خداوند زاری نمودم٦
 . از خدای خود کمک خواستم

  او از معبد بزرگ خود نالٔه مرا شنيد
 . شش رسيدو فرياد من به گو

 
 . آنگاه زمين لرزيد و تکان خورد٧

 . و بنياد کوهستان از شّدت خشم او به لرزه افتاد
 . کوهها لرزيدند و اساس آنها متزلزل شد

 . از سوراخهای بينی او دود برآمد٨
 . از دهانش زغال برافروخته و آتِش ُکشنده بيرون آمد

  او آسمان را شكافت و فرود آمد٩
 . برهای سياه بودو زير پاهايش ا

  با سرعت بر فرشتٔه بالدار خود پرواز کرد١٠
 . او بر بالهای باد پرواز کرد

  او با تاريکی خود را پوشاند١١
 . و ابرهای سياِه باران زا احاطه اش کردند

  نور درخشان حضور او١٢
 ، با تگرگ و شعلٔه افروخته

 . پردٔه ابرهای سياه را شکافت
 

 انها با صدای رعدآسا سخن گفت خداوند نيز در آسم١٣
 . و صدای خداوند متعال شنيده شد

  تيرهای خود را پرتاب نمود و دشمنان خود را پراکنده ساخت١٤
 . و با رعد و برق، همه را آشفته کرد

 ، عمق دريا ظاهر شد١٥
  و بنياد زمين آشکار گرديد

  هنگامی که دشمنانت را توبيخ کردی
 . و با خشم بر آنها غريدی

 
  خداوند دستش را از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت؛١٦

 . و از آبهای عميق مرا بيرون آشيد
  او مرا از دست دشمنان قدرتمندم١٧

 . و از دست تمام آنانی که از من متنّفرند رهانيد
 . آنها برايم خيلی قوی بودند

 ، وقتی در سختی بودم، بر سرم ريختند١٨
 . داّما خداوند از من حمايت کر

  او مرا کمک کرد تا از خطر رهايی يابم؛١٩
 . او مرا نجات داد زيرا از من خشنود بود

 
  خداوند به خاطر نيكو آاری ام به من پاداش داد٢٠

 . و به خاطر بی گناهی ام به من برکت داد
  من دستورات خداوند را بجا آوردم٢١

 ، و روی خود را از خدا برنگردانيده ام
 نجام داده ام احکام او را ا٢٢

 . و از اوامر او سرپيچی نکرده ام
  در پيشگاه او بی عيب بوده ام٢٣

 . و از گناه خودداری کرده ام
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  بنابراين به خاطر نيكوکاری ام به من پاداش داد٢٤
 . و به خاطر بی گناهی  ام به من برکت عطا نمود

 
 ، ای خداوند تو با اشخاص وفادار، وفادار هستی٢٥

 . ی عيب، نيكويی می آنیو به مردم ب
  با کسانی که پاک هستند به پاکی رفتار می نمايی٢٦

 . و با کسانی که کجرو هستند مخالفت می کنی
  تو فروتنان را نجات می بخشی٢٧

 . و اشخاص متکّبر را سرنگون می کنی
 

 ، ای خداوند تو نور من هستی٢٨
 . تو تاريكی مرا روشن گردان

 ورش می برم با نيروی تو به دشمن ي٢٩
 . و دژهای آنان را درهم می شکنم

 
 . راه خدا کامل و وعدٔه خداوند قابل اطمينان است٣٠

 . او حافظ کسانی است که به او پناه می آورند
  خداوند تنها خداست؛٣١

 . خدا تنها تکيه گاه ماست
 ، خداست که مرا قدرت بخشيده٣٢

 . و راه مرا امن ساخته است
  پاهای آهو ساخته پاهای مرا مانند٣٣

 . و بر کوهها استوارم نموده است
  دستهايم را برای جنگ تعليم می دهد٣٤

 . تا بتوانم قويترين کمان را به دست گيرم
 

  ای خداوند تو از من حمايت نموده و مرا نجات دادی؛٣٥
 ، توّجه تو مرا قوی گردانيد
 . و کمک تو مرا حفظ نمود

  ساختی راه را برای قدمهايم استوار٣٦
 . تا پاهايم نلغزد

  دشمنانم را تعقيب کردم و آنها را گرفتم٣٧
 . و تا آنها را از بين نبردم، بازنگشتم

  آنها را بکّلی پايمال نمودم تا ديگر برنخيزند٣٨
 . و به زير پاهايم جان دادند

  تو برای مبارزه به من نيرو بخشيدی٣٩
 . و دشمنانم زير پاهايم جان دادند

 م را متواری ساختی دشمنان٤٠
 . و کسانی را که از من نفرت داشتند، نابود کردم

 . آنها برای کمک زاری نمودند، اّما کسی به دادشان نرسيد٤١
 . خداوند را صدا کردند، اّما او به آنها جوابی نداد

 ، من آنها را همچون غبار زمين خرد کردم٤٢
  که باد آنها را پراکنده می کند

 .  خود مانند گل و الی کوچه، پايمال نمودمو به زير پاهای
 

 ، تو مرا از دست مردم ستيزه گر رهانيدی٤٣
  و مرا فرمانروای ملّتها ساختی؛

 . و مردمی را که نمی شناختم، اکنون مرا خدمت می کنند
  بيگانگان نزد من تعظيم می کنند٤٤
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 . و دستوراتم را فورًا اطاعت می نمايند
  آنها دلسرد شده اند٤٥

 . و با ترس و لرز از قلعه های خود بيرون می آيند
 

 ، حامی خود را ستايش می کنم! خداوند زنده است٤٦
 . متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات می دهد

  او در برابر دشمنان، مرا پيروزی می بخشد٤٧
 . و ملل جهان را به دست من مغلوب می سازد

 ، او مرا از دست دشمنانم می رهاند٤٨
 

  و نزد دشمنانم سرفرازم می سازی
 . و مرا از چنگ مردم ظالم نجات می دهی

  بنابراين من تو را در ميان مّلتها ستايش می کنم٤٩
 . و سرود ستايش برای تو می خوانم

 
  خدا پيروزی بزرگی نصيب پادشاه خود می کند٥٠

  و به برگزيدٔه خود، داوود، و فرزندان او
 . ت نشان می دهدبرای هميشه رحمت و شفق

١٩  
  سرود داوود

  جالل خدا در آفرينش
  آسمانها جالل خدا را بيان می کنند١

 . و فلک، صنعت دست او را نشان می دهد
  روزها معرفت خدا را اعالم می کنند٢

 . و شبها حکمت او را
 . نه سخنی شنيده می شود و نه کالمی٣

  با وجود اين، پيامشان به سراسر زمين می رسد٤
 . و ندای ايشان به سرتاسر جهان

 ، مکانی برای آفتاب در آسمان بنا نموده است
 ، و آن مانند دامادی از حجلٔه خود بيرون می آيد٥

 . و چون قهرمانی با شادی برای دويدن به ميدان می رود
  از يک طرف آسمان شروع می کند٦

  و به سوی ديگر آن می شتابد
 . يستو هيچ چيز از حرارتش پوشيده ن

  شريعت خداوند
  شريعت خداوند کامل است٧

 . و جان را تازه می کند
  اوامر خداوند قابل اطمينان است

 . و ساده دالن را حکمت می بخشد
  دستورات خداوند درست است٨

 . و دل را شاد می  کند
  اوامر خداوند پاک است

 . و به انسان آگاهی می بخشد
 . ستاحترام به خداوند نيکو و ابدی ا٩
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 . احکام خداوند حق و کامًال عادالنه است
 ، مرغوبتر از طالی ناب١٠

 . و شيرين تر از عسل خالص است
  آنها بندٔه تو را هشيار می سازند١١

 . و پيروی از آنها پاداش بسيار دارد
 

  کيست که از اشتباهات پنهانی خود آگاه باشد؟١٢
 . خداوندا، گناهان پنهانی مرا بيامرز

 . ن مرا از گناهان عمدی بازدارهمچني١٣
 ، نگذار که اين گناهان بر من چيره شوند

 . آنگاه بی عيب و بی گناه خواهم بود
 

 ، ای خداوند، ای پناهگاه و ای نجات دهندٔه من١٤
 . سخنان زبانم و دعاهايم مقبول درگاه تو باشد

٢٠  
  سرود داوود

  دعای پيروزی
  کند خداوند در روز تنگی تو را مستجاب١

 . و نام خدای يعقوب نگهبان تو باشد
  از معبد بزرگ خود برای تو کمک بفرستد٢

 . تو را از صهيون پشتيبانی کند
  همٔه هدايای تو را به ياد آورد٣

 . و از قربانی های تو خشنود گردد
  آرزوهای قلبی ات را به تو عطا کند٤

 . و نقشه های تو را به انجام رساند
 يروزی تو بانگ شادی برمی آوريم آنگاه به خاطر پ٥

 . و پرچم خود را به نام خدای خويش برمی افرازيم
 ! خداوند تمام دعاهايت را مستجاب فرمايد

 
  اکنون می دانم که خداوند به برگزيدٔه خود کمک می کند٦

  و از مکان مقّدس خود او را اجابت می نمايد
 . و به قّوت خود او را به پيروزی عظيم می رساند

  گروهی به اّرابه های خود اعتماد می کنند٧
 ، و گروهی به اسبهای خود

 . اّما ما به قدرت خداوند، خدای خود اعتماد می کنيم
 ، آنها شکست می خورند و می  افتند٨

 . ولی ما برمی خيزيم و با اطمينان کامل می ايستيم
 

  خداوندا، به پادشاه پيروزی عطا کن٩
 . م ما را اجابت فرماو وقتی تو را می طلبي

٢١  
  سرود داوود

  سپاسگزاری برای پيروزی
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 ، خداوندا، پادشاه به خاطر توانايی که به او داده ای شادمان است١
 . و برای اينکه او را پيروز گردانيدی شادی می کند

  آرزوهايش را برآوردی٢
 . و هيچ يک از خواهش های او را رد نکردی

 
 تقبال نمودی او را با برکات نيکو اس٣

 . و تاجی از طالی ناب بر سر او گذاردی
  او از تو عمر درخواست نمود٤

 . و تو به او عمری طوالنی و ابدی دادی
 

 . با کمک تو به جاه و جالل رسيد٥
 . و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی

 ، برکات تو تا ابد با او خواهد بود٦
 . و حضور تو او را از خوشی سرشار می نمايد

 
  پادشاه به خداوند متعال اعتماد دارد٧

  و به خاطر محّبت پايدار او
 . پيوسته در امان خواهد بود

  دست تو بر دشمنانت مسّلط خواهد شد٨
 . و دست راست تو همٔه کسانی را که از تو نفرت دارند، به چنگ خواهد آورد

 . وقتی ظاهر شوی، آنها را مانند کورٔه آتش می گردانی٩
 

 . ند آنها را در آتش خشم خود نابود خواهد ساختخداو
  نسل ايشان را از روی زمين محو می کنی١٠

 . و فرزندان آنها را از ميان بنی آدم
 ، اگر نقشه های شريرانه بضد تو بکشند١١

 ، و يا دسيسه ای به کار ببرند، موّفق نخواهند شد
  تو آنها را هدف تير خود قرار می دهی١٢

 .  فرار می کنندو آنها برگشته
 

 . خداوندا، قدرت و جالل از آن توست١٣
 . ما سرود خواهيم خواند و قدرت تو را خواهيم ستود

٢٢  
  سرود داوود

  درخواست کمک و سرود ستايش
  چرا مرا ترک کردی؟! خدای من، خدای من١

  چرا از من دور هستی و کمکم نمی کنی
  و به فريادم نمی رسی؟

 وزها التماس می کنم آه، ای خدای من، ر٢
 ، و تو جواب نمی دهی
  شبها ناله و زاری می کنم

 . و آرام ندارم
  اّما تو به عنوان تنها قّدوس، بر تخت سلطنت نشسته ای٣

 . و بنی اسرائيل تو را ستايش می کنند
  نياکان ما بر تو توّکل کردند، آنها توّکل نمودند٤

 . و تو آنها را نجات دادی
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 . اری نمودند و رهايی يافتندبه حضور تو ز٥
 . به تو پناه آوردند و نااميد نشدند

 
 . اّما من ِکرم هستم، نه انسان٦

 . نزد همه کس خوار و خفيف شده ام
 ، هر که مرا می بيند مسخره ام می کند٧

 . آنها سر خود را می جنبانند
 ، تو به خداوند توّکل کردی«: و می گويند٨

 د؟ چرا او تو را نجات نمی ده
 ، اگر خداوند تو را دوست دارد
 » .چرا به تو کمک نمی کند

 
  تو بودی که مرا از رحم مادر به دنيا آوردی٩

 . و در آغوش او از من مراقبت نمودی
  از همان روز توّلدم، تو خدای من بوده ای١٠

 . و من به تو توّکل نموده ام
 ، از من دور مشو١١

  زيرا مشکالت نزديک است
 . ت که به من کمک کندو کسی نيس

 
  دشمنان بسياری١٢

 ، همچون گاواِن نِر سرزميِن باشان
 ، مرا احاطه کرده اند

  و مانند شيراِن دّرنده و غّران١٣
 . دهان خود را برای من بازکرده اند

 
 ، قّوت من از من بيرون رفته، همچون آبی که برروی زمين ريخته باشد١٤

 ، شده بند بند استخوانهايم از هم جدا
 . و دلم مانند موم در سينه ام آب شده است

  گلويم همچون سفال خشک شده١٥
  و زبانم به سقف دهانم چسبيده است

 . و تو مرا بر روی خاك، در حال مرگ رها کرده ای
 

 ، دشمنان، يعنی اين گروه شرير١٦
  مانند سگ، دور مرا گرفته اند

 . و دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند
 . خوانهايم از الغری شمرده می شونداست١٧

 . دشمنانم به من خيره شده اند
  لباسهايم را بين خود تقسيم می کنند١٨

 . و بر ردای من قرعه می اندازند
 

 ! اّما تو ای خداوند، از من دور مشو١٩
 ! ای ياور من، به دادم برس

 ، مرا از َدِم شمشير نجات بده٢٠
 . مرا از چنگ اين سگها رهايی ده

 ، مرا از دهان اين شيرها نجات بده٢١
 . و جان مرا از دست شاخهای گاوان وحشی برهان

 
 ، کارهای تو را برای قوم خود بيان خواهم کرد٢٢

 . تو را در حضور پرستندگانت ستايش خواهم نمود
 ، ای خادمان خداوند، او را ستايش نماييد٢٣
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 ، ای فرزندان يعقوب، او را گرامی بداريد
 اسرائيل، او را پرستش نماييد، ای بنی 

  زيرا او رنج ديدگان را فراموش نمی کند٢٤
 ، و روی خود را از آنها بر نمی گرداند

 . بلکه دعای آنها را می شنود و مستجاب می نمايد
 

 ! در ميان جماعت بزرگ، تو را پرستش خواهم نمود٢٥
 . نذرهای خود را در مقابل پرستندگانت ادا خواهم کرد

 ران هرقدر که بخواهند، فقي٢٦
 ، خواهند خورد و سير خواهند شد

 . جويندگان خداوند، خدا شما را هميشه کامياب سازد
 

  مردم سراسر جهان، خداوند را به ياد خواهند آورد٢٧
  و همٔه اقوام عالم به سوی وی خواهند آمد

 . و او را پرستش خواهند کرد
  خداوند پادشاه است٢٨

 . فرمانروايی خواهد کرد و بر همٔه ملّتها
 

 ، همٔه متکّبران جهان در پيشگاه او تعظيم خواهند کرد٢٩
 . تمام انسانهای فانی در مقابل او سجده خواهند نمود

  آيندگان، خداوند را خواهند پرستيد؛٣٠
 . مردم دربارٔه خداوند برای نسلهای آينده تعريف خواهند کرد

 اهند شنيد آنانی که هنوز متوّلد نشده اند، خو٣١
 . که خداوند قوم خود را نجات داده است

٢٣  
  سرود داوود

  خداوند، شبان ما
 . خداوند شبان من است١

 . محتاج به هيچ چيز نخواهم بود
 . در چمنزارهای سرسبز مرا می خواباند٢

 . در کنار آبهای آرام مرا رهبری می کند
  جان تازه ای به من می بخشد٣

 . را به راه راست هدايت می نمايدو به خاطر نام خود، م
  حّتی هنگام گذشتن از دّرٔه تاريک مرگ٤

 ، از چيزی نمی ترسم
 . زيرا تو همراه من هستی

 . عصا و چوبدستی تو مرا حمايت خواهد کرد
 

  سفره ای برای من در حضور دشمنانم می گسترانی٥
  و مرا چون مهمان عزيزی در اين ضيافت می پذيری

 . يز می گردانیو جام مرا لبر
 ، اطمينان دارم که تمام عمرم به من لطف و محّبت خواهی نمود٦

 . و تا زمانی که زنده هستم، در خانٔه تو ساکن خواهم بود

٢٤  
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  سرود داوود

  پادشاِه جالل
 . زمين و هرچه در آن است از آن خداوند است١

 . جهان و همٔه موجودات آن به او تعّلق دارد
  بر درياها قرار داد او اساس آن را٢

 . و آن را بر رودخانه ها بنا کرد
 

  چه کسی می تواند به باالی کوه خداوند برود٣
  و به درگاه مقّدس او داخل شود؟

 . کسی که آردار و پندارش پاک باشد٤
  کسی که بت پرستی نمی کند
 . و قسم دروغ نمی خورد

 ، خداوند آنان را برکت می دهد و نجات می بخشد٥
 . دا آنان را بی گناه محسوب خواهد نمودو خ

  ايشان طالب خدا٦
 . و مشتاق ديدار خدای يعقوب می باشند

 
  ای دروازه ها٧

  و ای درهای قديمی باز شويد
 . تا پادشاه جالل داخل شود

  اين پادشاه جالل کيست؟٨
 ! او خداوند قادر متعال است

 . که در جنگها شکست نمی خورد
 

  کنار برويد، ای دروازه ها به٩
 . و ای درهای کهن باز شويد
 . تا پادشاه جالل داخل شود

  اين پادشاه جالل کيست؟١٠
 ! او خداوند شکست ناپذير است! او خداوند متعال است

٢٥  
  سرود داوود

  دعا برای هدايت و پشتيبانی
 . ای خداوند، به درگاه تو دعا می کنم١

 . ای خدای من، به تو توّکل دارم٢
 ر که شرمنده شوم نگذا

 . و دشمنانم خوشحال گردند
 ، آری، کسانی که به تو اميدوارند، هرگز شرمنده نمی شوند٣

 . اّما خيانتکاران، شرمنده خواهند شد
 

  خداوندا، راه خود را به من نشان بده٤
 . و آن را به من بياموز

 ، مرا به حقيقت خود رهبری نما٥
  چون تو خدای نجات دهندٔه من هستی

 . و من بر تو توّکل دارم
 



 مزامير
 

  خداوندا، لطف و رحمت بی کران خود را٦
 . که از ابتدا نشان داده ای، به ياد آور

 . گناهان زمان جوانی و خطايای مرا به ياد ميآور٧
 ، بلکه ای خداوند، به خاطر محّبت استوار خود

 . مرا به ياد آور
 

 ، خداوند، نيکو و عادل است٨
 . را به راه راست هدايت می کند بنابراين گناهکاران

 ، او فروتنان را به کارهای نيک هدايت می کند٩
 . و راه خود را به آنها تعليم می دهد

  تمام راههای خداوند، برای کسانی که اوامر او را اطاعت می کنند١٠
 . و به پيمان او وفادارند، رحمت و راستی است

 
 ، ای خداوند، به خاطر نام خود١١

 . ظيم مرا بيامرزگناهان ع
  کسانی که برای خداوند احترام قائلند١٢

 . راهی را که بايد بروند، از او خواهند آموخت
  ايشان پيوسته کامياب خواهند بود١٣

 . و فرزندانشان صاحب زمين خواهند شد
 ، خداوند دوست کسانی است که از او اطاعت می کنند١٤

 . او پيمان خود را برای آنان بيان می کند
 

 ، من هميشه از خداوند انتظار کمک دارم١٥
 . او مرا از خطر می رهاند

  خداوندا، به من توّجه نموده و بر من رحمت فرما١٦
 . زيرا که تنها و درمانده شده ام

  مرا از نگرانی رها کن١٧
 . و از مشکالت نجاتم بده

  به غمها و دردهايم توّجه فرما١٨
 . و گناهانم را ببخش

 
  دشمنانم چقدر زيادند، ببين که١٩

 . و چقدر از من نفرت دارند
  جان مرا در پناه خود نگه دار٢٠

 ، و مرا رهايی ده، مگذار که شرمنده شوم
 . زيرا که به تو پناه آورده ام

 ، نيکوکاری و راستِی من، مرا محافظت خواهد کرد٢١
 . زيرا که بر تو توّکل دارم

 
  خدايا، بنی اسرائيل را٢٢

 ! سختی ها برهان از همٔه

٢٦  
  سرود داوود

  دعای شخص نيکو
 ، خداوندا، از من حمايت فرما١

  زيرا در کمال راستی رفتار نموده
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 . و بدون ترديد به تو توّکل کرده  ام
 ! ای خداوند، مرا امتحان کن و بيازما٢

 . قلب و وجدان مرا پاک گردان
 ، محّبت سرشار تو راهنمای من است٣

 . با وفاداری رفتار می کنم من در حضور تو
 

  با اشخاص بد، همنشين نيستم٤
 . و با مردم رياکار معاشرت ندارم

  از مشارکت با مردم شرير نفرت دارم٥
 . و با بدکاران رفت و آمد نمی کنم

 
  خداوندا، به نشانٔه بی گناهی دست خود را می شويم٦

 . و قربانگاه تو را طواف می کنم
 ايش تو سرود خواهم خواند با صدای بلند، در ست٧

 . و تمام کارهای عجيب تو را بيان خواهم کرد
 

 ، خداوندا، خانٔه تو را دوست می دارم٨
 . آن جايی که جالل تو در آنجاست

 ، مرا با گناهکاران نابود منما٩
 . و در سرنوشت مردمان قاتل و خونريز شريک مگردان

  مردمانی که پيوسته شرارت می کنند١٠
 . می گيرند و رشوه

 
 ، اّما من آنچه را که درست است انجام می دهم١١

 . پس بر من رحمت فرموده مرا نجات بده
 

 ، خداوند مرا از خطر می رهاند١٢
 . او را در مقابل همٔه مردم پرستش خواهم نمود

٢٧  
  سرود داوود

  سرود اعتماد به خداوند
 ، خداوند نور من و نجات من است١

  از که بترسم؟
 وند مرا از تمام خطرها حفظ می کند، خدا

 . هرگز هراسان نخواهم شد
 

 ، وقتی شريران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند٢
 . لغزيدند و افتادند

 ، اگر لشکری به من حمله کند٣
 ، نخواهم ترسيد

 ، حّتی اگر دشمنان برای جنگ با من بيايند
 . باز هم به خدا توّکل خواهم کرد

 
  خداوند خواستم، يک چيز از٤

 ، فقط يک چيز
  و آن اين است که تمام دوران عمرم در خانٔه خداوند باشم

 . و زيبايی جمال او را مشاهده کنم و دربارٔه او تفّکر نمايم
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 . در روز تنگی مرا پناه خواهد داد٥
 ، او مرا بسالمت در خيمٔه خود حفظ خواهد نمود

 . و بر صخره ای بلند مطمئن می سازد
 . س بر دشمنانم که دور مرا گرفته اند پيروز خواهم شدپ٦

 ، با فرياد شادی در معبد بزرگ او قربانی خواهم گذرانيد
 . و برای او سرود خواهم خواند و او را ستايش خواهم نمود

 
 ، خداوندا، دعای مرا بشنو٧

 . بر من رحمت فرموده دعايم را مستجاب کن
 » !طالب من باشيد«: تو فرموده ای٨

 ، خداوند، از صميم قلب می گويم که طالب تو هستم
 ! روی خود را از من پنهان نکن٩

 

 ، و بر من خشمگين مباش
 . و بندٔه خود را از درگاهت مران

 ، تو مددکار من بوده ای
 ، ای خدای نجات بخش من
 . مرا ترک مکن و رد منما

 ، حّتی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند١٠
 . واهد کردخداوند مرا ترک نخ

 
 ، راه خود را به من نشان بده! خداوندا١١

  و به خاطر دشمنانم
 . مرا به راه راست هدايت نما

 ، مرا به دست دشمنانم مسپار١٢
 . آنها با شهادت دروغ و نيرنگ بضد من برخاسته اند

 
  می دانم که رحمت و نيکويی های خداوند را١٣

 . در اين زندگی باز هم خواهم ديد
 داوند توّکل کن، بر خ١٤

  ايمان داشته باش
 . و نااميد نشو

٢٨  
  سرود داوود

  درخواست کمک
 ، خداوندا، ای نگهدارندٔه من١

 ، به درگاهت زاری می کنم دعايم را بشنو
 ، زيرا اگر به من جواب ندهی
 . مانند مردگان خواهم بود

  وقتی دستهای خود را به سوی معبد مقّدس تو بلند می کنم٢
 . التماس درخواست کمک می کنم، مرا مستجاب فرما و با

 ، مرا جزو شريران و بدکاران حساب مکن٣
 ، آنانی که با همسايگان خود دوستانه حرف می زنند

 . اّما در دلشان قصد آزار آنها را دارند
 

 ، مطابق کارها و شرارتهايشان٤
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  آنها را مجازات کن
 ، برای کارهای زشتی که انجام داده اند

 .  آنها مطابق آارهايشان جزا بدهبه
  آنها به کارهای خداوند٥

 ، و آنچه که او آفريده است توّجه نمی کنند
  بنابراين او آنها را مجازات نموده

 . و برای هميشه نابود خواهد کرد
 

 ، خداوند را سپاس می گويم٦
 . او درخواست کمک مرا شنيده است

 . خداوند قّوت و سپر من است٧
 .  توّکل می کنممن بر او

 ، او مرا ياری می کند و خوشحال می سازد
 . او را با سرودهای شادی سپاس می خوانم

 
 ، خداوند قوم خود را حمايت می کند٨

 . و از برگزيدٔه خود پشتيبانی می نمايد
  خداوندا، قوم خود را نجات بده٩

 ، و آنانی را که از آن تو هستند برکت بده
 ، شبان آنان باش

 .  آنها هميشه نگه داری نماو از

٢٩  
  سرود داوود

  صدای خداوند در رعد
 . ای فرشتگان آسمان، خداوند را ستايش کنيد١

 . جالل و قدرت او را ستايش نماييد
 ، نام ُپرجالل خداوند را بستاييد٢

 . او را با لباس پرهيزکاری بپرستيد
 

 ، صدای خداوند از فراز اقيانوسها شنيده می شود٣
  جالل می غّرد خدای

 . و صدای او بر باالی اقيانوسها طنين می افکند
  صدای خداوند با هيبت٤

 . و با شکوه است
 

 ، صدای خداوند سروهای آزاد را می شکند٥
 . حّتی سروهای آزاد لبنان را

  کوههای لبنان و حرمون را مانند گوساله٦
 . به جنبش در می آورد

 
 .  آوردصدای خداوند رعد و برق پديد می٧
  صدای خداوند بيابان را به لرزه در می آورد٨

 . و صحرای قادش را می جنباند
 ، صدای خداوند درختان بلوط را تکان می دهد٩

 . و درختان جنگل را بی برگ می سازد
 » !بر خداوند جالل باد«: همه در معبد بزرگ او فرياد می زنند
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  خداوند به عنوان پادشاه ابدی١٠
 . انها جلوس فرموده استبر فراز توف

  خداوند به قوم خود قدرت عطا فرمايد١١
 ! و برکت و آرامش ببخشد

٣٠  
  سرود داوود برای تقديس معبد بزرگ

  دعای سپاسگزاری
 ، خداوندا، تو را ستايش می کنم١

 . چون تو مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم مرا مسخره کنند
  تو برای کمک التماس کردم ای خداوند، ای خدای من، به درگاه٢

 . و تو مرا شفا دادی
  خداوندا، پايم به لب گور رسيده بود٣

 ، و تو مرا از مرگ نجات دادی
 . و زندگی تازه  ای به من بخشيدی

 
 ، ای مؤمنين او٤

 ! خداوند را سپاس گوييد
 ، و آنچه را که آن قّدوِس يگانه انجام داده به ياد آوريد

 . دو او را شکرگزاری کني
 ، غضب او فقط يک لحظه  است٥

 . اّما رحمت او ابدی است
 ، اشکهای شبانه

 . صبِح شادی در پی خواهند داشت
 

 : وقتی از امنّيت برخوردار بودم به خود گفتم٦
 » .من هرگز شکست نمی خورم«

  خداوندا، تو بر من لطف داشتی٧
 ، و از من مانند کوهی استوار پشتيبانی نمودی

 يت را از من پنهان کردی اّما وقتی رو
 . پريشان گشتم

 
  ای خداوند، به درگاه تو، زاری کردم٨

 ، و به حضورت ناليدم
  از مرگ من چه سودی به تو می رسد؟«: گفتم٩

  و اگر من به گور بروم چه نفعی برای تو خواهد داشت؟
  آيا مردگان می توانند تو را ستايش کنند
 » و احسانهای تو را بيان نمايند؟

  خداوندا، به من گوش بده١٠
 . و بر من رحمت نما و مددکار من باش

 
 . تو غم مرا به رقص و شادی تبديل نمودی١١

  لباس ماتم را از تنم بيرون آوردی
 . و لباس شادی بر من پوشاندی

  بنابراين سکوت نخواهم کرد١٢
 . و سرود تشّکر برای تو خواهم سراييد

 ، ای خداوند، ای خدای من
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 . ا تا به ابد ستايش خواهم نمودتو ر

٣١  
  سرود داوود

  دعای توّکل بر خدا
 ، خداوندا، به تو پناه می آورم١

 . شرمسارم مکن
 ، تو خدای عادل هستی
 . پس مرا نجات بده

  دعايم را مستجاب فرما٢
  ُپشت و پناه من باش؛. و هرچه زودتر نجاتم ده

 . و با قدرت خود مرا برهان
 

 .  پشتيبان من هستیتو پناهگاه و٣
 . به خاطر نام خود راهنمای من باش و هدايتم کن

 ، مرا از دامی که برايم گسترده اند برهان٤
 . زيرا تو پناهگاه من هستی

 ، ای خدای عادل٥
 ، روح خود را به تو می سپارم
 . تو مرا نجات داده ای

 
 ، از بت پرستان نفرت داری، اّما من٦

 . دارم ای خداوند، به تو ايمان
  به خاطر رحمت پايدار تو٧

 . شادی و خوشی می کنم
  تو سختی های مرا ديده ای
 . و از مشکالتم آگاهی

 ، مرا به دست دشمنانم نسپردی٨
 . تو مرا آزاد گذاشتی تا هر جايی که بخواهم بروم

 
 ، خداوندا، بر من رحم کن٩

 . زيرا در سختی هستم
  چشمانم از غّصه تار گرديده

 . افتاده  ام و از پا
  عمرم در غم گذشته١٠

 . و سالهای زندگی را با حسرت طی کرده ام
  توانايی خود را از دست داده ام
 . و استخوانهايم پوسيده اند

 
  همٔه دشمنانم، به خصوص همسايگانم١١

 ، مرا تحقير می کنند
  آشنايانم از من می ترسند

 . و وقتی مرا در کوچه می بينند، فرار می کنند
  مثل ُمرده ها از خاطره ها فراموش شده ام١٢

 . و مانند ظرف شکسته از نظر افتاده  ام
 . شايعات زيادی را که دشمنانم بضد من می گويند، می شنوم١٣

  وحشت اطرافم را فرا گرفته
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  آنها بضد من دسيسه می چينند
 . تا مرا به قتل برسانند

 
 : ی گويماّما ای خداوند، من بر تو اعتماد دارم و م١٤

 » .تو خدای من هستی«
 ، زندگی من در دست توست١٥

  مرا از دست دشمنانم
 . و کسانی که مرا آزار می دهند، برهان

  چشم اين بنده ات را به نور جمالت روشن کن١٦
 . و با رحمت پايدارت مرا نجات بده

  خداوندا، از تو تمّنا می کنم١٧
 ، که مرا خجل نسازی
 رير، شرمنده و سرافکنده شوند بلکه بگذار مردمان ش

 . و خاموش به ديار مردگان بروند
  خاموش ساز آنانی را که دروغ می گويند١٨

  و از روی تکّبر و حماقت
 . بضد مردمان نيک حرف می زنند

 
  رحمت تو بر ترسندگانت چه نيکوست؛١٩

  همه می دانند که تو چقدر نيکو يی
  و آنهايی را که به تو توّکل می کنند

 . حمايت می کنی
  آنها را زير سائه رحمت خود از دسيسه٢٠

  و حيلٔه مردم حفظ می کنی
 . و در نزد خود پناه می دهی

 
 ، خداوند را ستايش می کنم٢١

 ، زيرا وقتی که در محاصرٔه دشمنان بودم
 . محّبت سرشار خود را به من نشان داد

  من می ترسيدم و فکر می کردم٢٢
 ، انداخته است که او مرا از نظر

 ، اّما وقتی از او کمک خواستم
 . دعايم را مستجاب کرد

 
 ، ای مؤمنين او، خداوند را دوست بداريد٢٣

 ، زيرا خداوند مؤمنين را حفظ می کند
 . اّما متکّبران را به سزای آارهايشان می رساند

 ، ای کسانی که اميدتان به خداست٢٤
 . شجاع و قوی باشيد

٣٢  
  سرود داوود

 عتراف و آمرزش ا
  خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزيده١

 . و خطاهايشان بخشيده شده است
  خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نشمارد٢

 . و کسی که در او مکر و حيله ای نيست
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 ، هنگامی که گناهان خود را اعتراف نمی کردم٣

 . تمام روز از ناله و زاری از بين می رفتم
 . وندا، تو شب و روز مرا تنبيه می کردیخدا٤

 ، قدرت خود را کامًال از دست داده بودم
  همان گونه که رطوبت در گرمای تابستان، خشک می شود

 
  سپس گناهان خود را نزد تو اعتراف نمودم٥

 : و خطاهای خود را پنهان نساختم و گفتم
 » .من در حضور خداوند به گناهان خود اعتراف می کنم«

 . گاه تو گناهان مرا بخشيدیآن
 

  پس هر شخص وفادار بايد در وقت سختی و مشکالت به حضور خداوند دعا کند٦
  تا اگر سيالب سختی ها طغيان آنند

 . به او صدمه ای نرساند
  تو پناهگاه من هستی٧

 ، و مرا از مشکالت نجات می دهی
  با آواز بلند خواهم سراييد

  .زيرا تو مرا حمايت کرده ای
 

  من راهی را که بايد بروی به تو خواهم آموخت«: خداوند می فرمايد٨
 . و تو را هدايت خواهم کرد

  مانند اسب و قاطر، نادان و بی شعور نباشيد٩
  که با افسار و لگام هدايت می شوند

 » .و مطيع می گردند
 

 ، مردمان شرير در رنج و عذاب می باشند١٠
 ل دارند اّما کسانی که به خداوند توّک

 . از محّبت بی پايان او برخوردار می شوند
 ، ای نيکوکاران به خاطر آنچه خداوند انجام داده است١١

 . شادی نماييد
 . ای کسانی که مطيع او هستيد، شادمان باشيد

٣٣  
  سرود سپاسگزاری

 ، ای مؤمنين، خداوند را به خاطر آنچه انجام داده است١
 . با شادی ستايش کنيد

 . و شايستٔه ستايش استزيرا ا
  با چنگ وعود برای او بنوازيد٢

 . و سرود بخوانيد
 ، برای او سرودی تازه بسراييد٣

 . خوب بنوازيد و با صدای بلند بخوانيد
 

 ، زيرا کالم خداوند حق٤
 . و تمام کارهايش قابل اعتماد است

 . خداوند عدالت و راستی را دوست می دارد٥
 . پايان او ُپر استسراسر زمين از محّبت بی 

 
  به امر خداوند آسمانها آفريده شدند٦



 مزامير
 

 . و خورشيد و ماه و ستارگان با کالم او به وجود آمدند
  او آبهای درياها و اقيانوسهای عميق را در يک  جا جمع نمود٧

 . و در انبارها ذخيره کرد
 

 ، ای مردم روی زمين، از خداوند بترسيد٨
 . ام نماييدو ای مردم جهان، او را احتر

  با کالم او دنيا آفريده شد٩
 . و به امر او هستی به وجود آمد

 
  خداوند نّيت های مّلتها را باطل می سازد١٠

 . و نقشه های آنها را نقش برآب می کند
  اّما مقصود خداوند١١

 . و نقشه های او پايدار و هميشگی است
  خوشا به حال مّلتی که خداوند، خدای ايشان است١٢

 .  خوشا به حال مردمی که خداوند آنها را برگزيده استو
 

  خداوند از آسمان نگاه می کند١٣
 ، و همٔه بشر را می بيند

  و از جايگاه خويش١٤
 . تمام مردم روی زمين را تماشا می کند

  او خالق انديشه هاست، و از اسرار دلهايشان١٥
 . و هر آنچه که آنها انجام می دهند آگاه است

 
 دشاه به خاطر قدرت سپاهيانش پيروز نمی شود؛ پا١٦

 . و هيچ سربازی به قّوت خود پيروز نمی گردد
  اسب جنگی برای پيروزی کافی نيست١٧

 . و قدرت آنها نمی  تواند نجات بدهد
 

  خداوند مراقب کسانی است که از او می ترسند١٨
 . و بر محّبت بی پايان او توّکل دارند

  نجات می دهد او آنها را از مرگ١٩
 . و آنان را در زمان قحطی زنده نگاه می دارد

 
  اميد ما بر خداوند است٢٠

 . و او پشت و پناه ما می باشد
  او سبب شادی ماست٢١

 . و ما به نام مقّدس او توّکل داريم
 

 ، خداوندا، ما به تو اميدواريم٢٢
 . محّبت بی پايان تو بر ما باد

٣٤  
 . را در حضور ابی ملک ديوانه جلوه داد و رها گشت سرود داوود وقتی که خود

  ستايش نيکويی خداوند
  خداوند را هميشه ستايش می کنم١

 . و شکر او پيوسته بر زبانم جاری است
 ، او را ستايش می کنم، به خاطر تمام کارهايی که انجام داده٢

 . باشد که افسرده دالن بشنوند و شادمان گردند
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  را اعالم کنيم بياييد عظمت خداوند٣
 . و نام او را ستايش نماييم

 
  او دعايم را مستجاب فرمود. به حضور خداوند دعا کردم٤

 . و مرا از جميع ترسهايم رهانيد
 ، رنجديدگان، به او نگاه کردند و شادمان گشتند٥

 . آنان هرگز شرمنده نخواهند شد
  مستجاب فرمود بينوايان به حضور خداوند دعا کردند و او دعای ايشان را٦

 . و آنان را از همٔه مشکالتشان نجات داد
  فرشتٔه خداوند حافظ و رهانندٔه کسی است٧

 . که از خداوند می ترسد و به او احترام می گذارد
 

 . امتحان کنيد و ببينيد که خداوند چقدر نيکوست٨
 . خوشا به حال کسانی که به او پناه می آورند

 می بداريد، ای مؤمنين، خداوند را گرا٩
 . زيرا کسی که او را گرامی بدارد محتاج به چيزی نمی شود

 ، شيرهای جوان هم، گاهی گرسنه می شوند١٠
 . اّما کسانی که طالب خداوند هستند هرگز محتاج نخواهند شد

 
  ای فرزندان، بياييد و به من گوش بدهيد١١

 . تا راه احترام به خداوند را به شما بياموزم
 واهيد از زندگی لّذت ببريد؟ آيا می خ١٢

  آيا طالب عمر طوالنی هستيد و می خواهيد که سعادتمند باشيد؟
  پس از گفتار شريرانه١٣

 . و دروغ بپرهيزيد
 ، از شرارت دست برداريد و کارهای نيک انجام دهيد١٤

 . صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماييد
 

  چشمان خداوند بر نيکان است١٥
 . وی متوّجه فرياد آنهاست و گوشهای

  خداوند مخالف مردمان شرير و بدکار است١٦
 . و آثار و خاطرٔه ايشان را از روی زمين محو می کند

 ، وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا می کنند١٧
 . خداوند دعای ايشان را مستجاب می کند و از سختی ها و مشکالت نجاتشان می دهد

  دالن است خداوند نزديک شکسته١٨
 . و آنها را از نااميدی نجات می دهد

 
 ، رنج و زحمت شخص نيکوکار بسيار است١٩

 . اّما خداوند او را از همٔه آنها رهايی می دهد
  خداوند از او کامًال مراقبت می کند٢٠

 . به طوری که حّتی استخوانی از او شکسته نخواهد شد
 ، اشخاص شرير، به شرارت گرفتار می شوند٢١

 . و کسانی که از نيکوکاران نفرت دارند، به سزای کارهای خود می رسند
 

  خداوند، خادمان خود را نجات می دهد٢٢
 . و کسانی را که به او پناه می برند، می بخشد

٣٥  
  سرود داوود
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  تقاضای کمک از خداوند
  ای خداوند، با دشمنان من دشمنی کن١

 . و با کسانی که با من می جنگند، بجنگ
  زره به تن کن و سپرت را بردار٢

 . و به کمک من بيا
  شمشير و ُگرزت را بگير٣

 . و به مقابلٔه دشمنان برو
 . قول بده که مرا نجات خواهی داد

 
 ، آنانی که قصد کشتن من را دارند٤

  شرمنده و رسوا ساز؛
  و کسانی را که بدخواه من می باشند
 . به عقب بران و خجل گردان

  در برابر باد پراکنده گردند مانند کاه٥
 . و فرشتٔه خداوند آنها را براَند

 ، هنگامی که فرشتٔه خداوند آنان را تعقيب می کند٦
 . راهشان تاريک و لغزنده گردد

 
  بدون دليل برای من دام گسترده اند٧

 . و بی سبب در راه من چاه کنده اند
  بالی ناگهانی بر سرشان فرود آيد٨

 رای من گسترده اند و به دامی که ب
 . خودشان گرفتار و هالک گردند

 
 ، آنگاه به خاطر کارهای خداوند شادمان می گردم٩

 ، زيرا او مرا نجات داده است
 : از صميم دل خواهم گفت١٠

 . خداوندا، هيچ کس مانند تو نيست«
  ضعيفان را از دست زورمندان

 » .و بينوايان را از دست تاراجگران رهايی می بخشی
 

  شاهدان بدانديش بضد من برخاسته١١
 . و مرا به کاری که از آن خبر ندارم مّتهم می سازند

  نيکی مرا با بدی جبران می کنند١٢
 . و من نااميد می شوم

  اّما وقتی آنها بيمار بودند١٣
 . من لباس ماتم به تن کردم و روزه گرفتم

 . با گردن خميده دعا نمودم
 ، دوست يا برادر خود غّصه می خورد مانند کسی که برای يک١٤

 ، يا مانند کسی که در غم مادر خود ماتم می گيرد
 . برای ايشان ماتم گرفتم

 
 ، اّما وقتی که من در مشکلی گرفتار شدم١٥

 ، آنان همگی خوشحال بودند، به دور من جمع شدند تا مرا مسخره کنند
 ، و حّتی کسانی که نمی شناختم
 . ت برنداشتنداز بدرفتاری با من دس

  با بی شرمی بسيار مسخره  ام کردند١٦
 . و با نفرت بر من خيره شدند

 
  ای خداوند، تا به کی فقط نظاره گر خواهی بود؟١٧
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  مرا از حملٔه آنان رهايی بده
 . مرا از چنگال اين شيرهای دّرنده نجات بده

  آنگاه در برابر انبوه مردم تو را ستايش خواهم نمود١٨
 . ابل جماعت تو را سپاس خواهم گفتو در مق

 
  نگذار آنهايی که بی جهت با من دشمنی می کنند١٩

 ، با خوشحالی مرا مسخره کنند
 ، و آنانی که بی سبب به من کينه می ورزند

 . مرا تحقير نمايند
 

 ، آنها رفتاری دوستانه ندارند٢٠
 . بلکه عليه کسانی که صلح دوست هستند، تهمت می زنند

 : مرا مّتهم ساخته می گويند آنها٢١
 » .ما با چشمان خود کارهای تو را ديديم«

 ، اّما تو ای خداوند، از همه چيز خبر داری٢٢
 . پس خاموش منشين و مرا ترک مکن

  ای خداوند و ای خدای من، برخيز٢٣
 . و از من دفاع کن و به داد من برس

 ، خداوندا تو عادل هستی، پس بی گناهی مرا ثابت کن٢٤
 . مگذار دشمنانم به خاطر من شادی کنند

 : مگذار که آنها در دل خود بگويند٢٥
 » .ما او را شکست داديم«: و يا بگويند» .ما به منظور خود رسيديم«

 
 ، آنهايی که از ناکامی من خوشحال می شوند٢٦

  شرمنده و خجل گردند
 ، و کسانی که خود را از من برتر می  داند و فخر می کنند

 . فکنده و رسوا شوندسرا
 

  کسانی که خواهان بی گناهی من هستند٢٧
 : فرياد شادی برآورند و پيوسته بگويند

 ! خداوند بزرگ است«
 » .و خواهان موّفقّيت خادم خود می باشد

  آنگاه عدالت تو را بيان خواهم کرد٢٨
 . و تمام روز تو را سپاس خواهم خواند

٣٦  
  سرود داوود، بندٔه خداوند

 ارت انسان و رحمت خدا شر
 . گناه در دل انسان شرير عميقًا النه کرده است١

 . او از خدا نمی ترسد
  زيرا آنها دل خود را خوش می کنند٢

 . و فکر می کنند که خدا به گناه آنها پی نمی برد و آن را محکوم نمی کند
 . تمام سخنانش حيله و فريب است٣

 .  استکارهای نيک و عاقالنه را ترک نموده
 . شبها نيز در بستر خود دسيسه می چيند٤

  هيچ کار خوبی انجام نمی دهد
 . و از هيچ شرارتی روگردان نيست
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  ای خداوند، محّبت پايدار تو همچون آسمانها نامحدود٥
 . و وفاداری تو از ابرها گذشته است

  نيکوکاری تو مانند کوههای سر به فلک کشيده٦
 ، عميق است و عدالت تو همچون درياها

 . ای خداوند، انسانها و حيوانات تحت مراقبت تو می باشند
 

 . محّبت پايدار تو ای خدا چقدر عالی است٧
 . تمام انسانها در سائه بالهای تو پناه می آورند

  همه از خوان نعمت تو می خورند٨
 . و از چشمٔه رحمت تو می نوشند

  زيرا تو سرچشمٔه زندگی هستی٩
 . ر تو ما روشنی را می بينيمو در پرتو نو

 
 ، به آنهايی که تو را می شناسند رحمت فرما١٠

 . و آنانی را که پاآدل هستند نجات ده
  مگذار که اشخاص مغرور بر من غالب گردند١١

 . و مردم شرير مرا فراری دهند
 

 ، بدکاران طوری سقوط کرده اند! ببين١٢
 . که ديگر نمی توانند برخيزند

٣٧  
 وود سرود دا

  سرنوشت شريران و نيکوکاران
 ، به خاطر مردم شرير خود را ناراحت نکن١

 . و بر آنها حسادت مکن
  آنها بزودی مانند علف پژمرده و خشک می شوند٢

 . و از بين می روند
 

  بر خداوند توّکل نما و نيكويی کن٣
 . تا در زمين در امنّيت زندگی کنی

  کن شادمانی خود را در خداوند جستجو٤
 . و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت

 
 . خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن٥

 . او تو را کمک خواهد کرد
 . او بی گناهی تو را مانند روز روشن، آشکار خواهد نمود٦

 
  در حضور خداوند ساکت باش٧

 . و با صبر منتظر کار او باش
 . گی موّفق می شوند، نباشنگران کسانی که با حيله گری در زند

 
  از خشم و غضب دوری کن٨

 . تا به گناه گرفتار نگردی
 ، مردم شرير از بين می روند٩

 . اّما کسانی که به خداوند توّکل می کنند وارث زمين خواهند شد
 

 ، شريران خيلی زود نابود خواهند شد١٠
 . و چون به دنبال آنها بگردی، ايشان را نخواهی يافت
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  فروتنان مالک زمين می شوند اّما١١
 . و از برکات آن بهره مند خواهند گرديد

 
  شرير برای نيكوکار دسيسه می چيند١٢

 . و با نفرت بر او خيره می شود
 ، اّما خداوند به مرد شرير می  خندد١٣

 . چون می   بيند که روز نابودی او فرا می رسد
 

 ، شريران شمشير به دست گرفته١٤
 ود را آماده کرده اند تا فقيران و نيازمندان را بکشند تير و کمان خ

 . و نيکوکاران را هالک سازند
  اّما شمشير آنها به قلب خودشان فرو می رود١٥

 . و کمانشان خرد می شود
 

  دارايی اندک شخص درستکار بهتر است١٦
 . از ثروت سرشار اشخاص شرير

  زيرا خداوند بازوی شريران را می شکند١٧
 . وکاران را سرفراز می سازدو نيك

 
 ، خداوند از کسانی که مطيع او هستند١٨

 . آنها را وارث زمين می سازد. مراقبت می کند
  در روزهای سختی از آنها نگه داری می کند١٩

 . و در زمان قحطی، خوراک فراوان به آنها می دهد
 . اّما مردم شرير هالک می شوند٢٠

 حرايی بزودی پژمرده می گردند دشمنان خداوند مانند ُگلهای ص
 . و مثل دود در هوا محو می شوند

 
 . شرير قرض می گيرد، ولی پس نمی دهد٢١

 . اّما شخص نيکوکار سخاوتمند و بخشنده است
 ، آنهايی را که خداوند برکت داده است، وارث زمين خواهند شد٢٢

 . ليکن کسانی را که لعنت کرده است، از بين خواهند رفت
 

 وند از آنانی که رضايت دارد، حمايت می کند خدا٢٣
 . و آنان را به راهی که بايد بروند، هدايت می نمايد

 ، اگر بلغزند نخواهند افتاد٢٤
 . زيرا خداوند دست آنها را می گيرد

 
 ، از جوانی تا به امروز که پير شده ام، به ياد ندارم که خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد٢٥

 . زندان آنها دست به گدايی دراز کرده باشندو يا فر
 ، او پيوسته با سخاوت می بخشد و به ديگران قرض می دهد٢٦

 . و فرزندان ايشان متبارک خواهند بود
 

  از بدی بپرهيز و نيکی را دنبال کن٢٧
 ، تا پايدار گردی

  زيرا خداوند راستی را دوست می دارد٢٨
 . و وفادارن خود را از ياد نمی برد

 ، او آنان را هميشه حمايت می کند
 . اّما فرزندان شريران نابود خواهند شد

  مردم صالح وارث زمين خواهند شد٢٩
 . و هميشه در آنجا زندگی خواهند آرد

 
  گفتار شخص نيکو حکيمانه است٣٠
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 . و او هميشه از روی انصاف سخن می گويد
 ، او دستورات خدای خود را در دلش حفظ می کند٣١

 . براين هرگز لغزش نمی خوردبنا
 

  شرير در پی فرصت است٣٢
 ، تا شخص نيکو را از بين ببرد

  اّما خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد آرد٣٣
 . و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود

 
 . بر خداوند اميدوار باش و اوامر او را اطاعت نما٣٤

 ز خواهد آرد او تو را مالک زمين خواهد ساخت و سرفرا
 . و تو نابودی شريران را خواهی ديد

 
  مرد شريری را می  شناختم که بسيار ظالم بود؛٣٥

 . و مانند درخت سرو لبنان به هر سو چنگ انداخته بود
  اّما بعد از مّدتی وقتی از آنجا می گذشتم او را نديدم٣٦

 . و هرقدر جستجو کردم، او را نيافتم
 

 ، را مالحظه نما شخص نيکو و درستکار٣٧
 . او عاقبِت نيک و آسوده ای دارد

  اّما شرير بکّلی نابود می شود٣٨
 . و نسلش از بين خواهد رفت

 
  خداوند اشخاص نيکو را نجات می بخشد٣٩

 . و در هنگام مشکالت، پناهگاه آنان می باشد
  خداوند آنها را کمک می کند٤٠

 ، و از شّر شريران رهايی می دهد
 .  پناه می آورندزيرا به او

٣٨  
  سرود داوود، يک سوگواری

  دعای شخص رنج ديده
 . خداوندا، هنگامی که خشمناک هستی مرا مجازات نکن١
  تيرهای تو در بدنم فرو رفته٢

 . و مرا به زمين زده ای
 

 . به خاطر خشم تو در عذاب شديد هستم٣
 . از دست گناهانم، همٔه اعضای بدنم به درد آمده است

 که گناهان من از سرم گذشته چون٤
 . و برای من بار سنگينی شده اند

 
  به خاطر حماقتم، زخمهای بدنم بو گرفته٥

 . و متعّفن شده اند
  به خود می پيچم و قامتم منحنی شده٦

 . و سراسر روز ناله می کنم
  کمرم از شّدت درد می  سوزد٧

 . و همٔه اعضای بدنم به درد آمده است
  و از بين رفته بکّلی ِله شده٨
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 . و از شّدت ناله به تالطم افتاده  ام
 

  خداوندا، تو از خواسته های من آگاهی٩
 . و ناله ها يم از تو پنهان نيست

  دل من به تپش افتاده و نيرويم را از دست داده ام١٠
 . و نوری در چشمم نمانده است

  دوری می کنند دوستان و همسايگانم به خاطر باليی که بر من رسيده از من١١
 . و حّتی خويشاوندانم از من گريزانند

  دشمنان جانم برايم دام گسترده اند١٢
  و کسانی که می   خواهند مرا اذّيت کنند، تهديدم می کنند

 . و تمام روز برايم نقشه می کشند
 

  اّما من مانند ناشنوايی هستم که نمی شنوم١٣
 . و همچون اللی که حرف نمی زنم

 انند کرها نه می شنوم بلی، م١٤
 . و نه جواب می دهم

 
 . اّما ای خداوند، به توّکل دارم١٥

 . ای خداوند، خدای من، تو جواب خواهی داد
 . من به درگاه تو دعا می کنم١٦

 . تو نگذار که آنان از ناراحتی من خوشحال شوند و بر خود ببالند
  جانم به لب رسيده است١٧

 . م ندارمو از شّدت درد لحظه ای آرا
 

  من به گناهان خود اعتراف می کنم١٨
 . و از خطاهايی که کرده  ام پشيمانم

  دشمنانم سالم و قوی هستند١٩
 . و آنانی که بی سبب از من نفرت دارند بسيارند

  آنانی که به عوض نيکی های من به من بدی می کنند٢٠
 . ام دهمبا من مخالفت می کنند، چونکه من کوشش می کنم کار نيک انج

 
 ! خداوندا، مرا ترک مکن٢١

 ! ای خدای من، از من دور مباش
 ! ای خداوند، ای نجات دهندٔه من، به کمک من بشتاب٢٢

٣٩  
  سرود داوود

  اعتراف شخص رنجديده
  به خود گفتم مواظب رفتار خود خواهم بود١

  و کوشش خواهم آرد که سخن خطايی بر زبان نياورم
 . حرفی نزنم و در حضور مردم شرير

  گنگ و خاموش ايستادم٢
 ، حّتی حرف خوب هم از زبانم شنيده نشد

 . اّما پريشانی من بيشتر می شد
 ، اضطراب بر من چيره شده بود٣

 ، هرچه بيشتر فکر می کردم بيشتر مضطرب می    شدم
 : سرانجام به زبان آمدم و گفتم
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 واهد رسيد؟ خداوندا، می    خواهم بدانم که چه وقت مرگم فرا خ«٤
 ، چند سال ديگر از عمرم باقی است
 » و چه وقت زندگی من تمام خواهد شد؟

 
 ! عمرم را چقدر کوتاه کرده ای٥

 ، تمام سالهای عمرم در نظر تو فقط لحظه ای است
 ، به راستی عمر انسان دمی بيش نيست

 . و مانند سايه کوتاه و زودگذر است٦
 ، هرچه می کند بيهوده است

 .  جمع می کند، ولی نمی  داند نصيب چه کسی خواهد گرديداو ثروت
 

  اينک ای خداوند به چه چيزی اميدوار باشم؟٧
 . اميد من به توست

 ، پس گناهانم را ببخش٨
 . مبادا اشخاص نادان مسخره  ام کنند

 ، من سکوت می کنم و کلمه ای هم نخواهم گفت٩
 . زيرا تو مرا به اين روز گرفتار کردی

 ، از اين آزارم مده بيش١٠
 . از دست ضربه های تو نزديک است هالک شوم

 ، انسان را به خاطر گناهش مجازات می کنی١١
 ، همٔه چيزهايی را که او به آن دل بسته است

 . مانند پارچٔه بيد خورده از بين می     بری
 . بلی، عمر انسان يک نفس بيشتر نيست

 
 ، خداوندا، به دعايم گوش بده١٢

 ، و ناله ام را بشنو و آه
 ! و به اشکهايی که از چشمانم جاری است بنگر

  من نيز مانند اجداد خود
 ، در اين دنيا مهمان و غريبم

 ، مرا رها کن تا پيش از اينکه از اين دنيا بروم١٣
 . لحظه ای روی شادی را ببينم

٤٠  
  سرود داوود

  سرود سپاسگزاری
 . ند مرا کمک کندبا صبر بسيار انتظار کشيدم تا خداو١

 . پس او گوش داد و ناله   ام را شنيد
  او مرا از لجنزار و گودال هالکت بيرون کشيد٢

 . و بر روی صخره ای مطمئن قرار داد
 ، او سرودی تازه به من آموخت٣

 . سرود شکرگزاری از خدای ما
  عّدٔه زيادی چون اين را ببينند، به خود می آيند

 . ند نمودو بر خداوند توّکل خواه
 

 ، خوشا به حال کسانی که بر خداوند توّکل می کنند٤
  و از اشخاص مغرور

 . و بت پرست پيروی نمی کنند
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 ، ای خداوند خدای ما٥
 ، هيچ کس مانند تو نيست

 ، تو هميشه به فکر ما بوده ای و برای ما کارهای عجيب کرده ای
  به حّدی که نمی توان آنها را برشمرد

 .  از بيان آنها عاجز استو زبان من نيز
 

 . تو خواهان قربانی ها و هدايا نيستی٦
  قربانی سوختنی

 ، و قربانی گناه را نمی خواهی
 . اّما تو گوش شنوا به من داده ای تا کالم تو را بشنوم

 ، من حاضرم«: پس گفتم٧
 ، دستورات تو در کتاب تورات برای من نوشته شده است

 . رم که ارادٔه تو را بجا آورمای خدای من، چقدر دوست دا٨
 » .من تعاليم تو را در دل خود حفظ می کنم

 
  خداوندا، در بين جماعت تو، اين مژده را اعالم کرده  ام٩

 . که تو ما را نجات می دهی
 . تو می دانی که من هرگز در اين مورد سکوت نکرده ام

 ، و من خبر خوش نجات را در دل خود پنهان نکرده ام١٠
 .  هميشه از وفاداری و کمک تو در ميان جماعت سخن گفته امبلکه

  دربارٔه محّبت پايدار و صداقت تو سکوت نکرده ام
 . خداوندا، محّبت خود را از من دريغ مکن١١

 . رحمت پايدار و راستی تو هميشه حافظ من باشد

  درخواست کمک
 ، زيرا مشکالت بی شماری مرا احاطه نموده اند١٢

 ! ی که نمی توانم آنها را بشمارمبه اندازه ا
  گناهانم بر من سنگينی می کنند

 ، به حّدی که نمی توانم سرم را بلند کنم
  آنها از موی سرم زيادتر شده اند
 . و طاقتم را از دست داده ام

 ، خدايا مرا نجات بده خداوندا١٣
 . اکنون به فريادم برس

  آنانی که قصد جان مرا دارند١٤
 ا شوند شرمنده و رسو
  و بدخواهان من آشفته
 . و پريشان گردند

 ، کسانی آه مرا مسخره می کنند١٥
 . هراسان شوند

 
 . کسانی که به تو روی می آورند شاد و مسرور گردند١٦

 » !خدا چقدر بزرگ است«: آنانی که به خاطر نجات خود از تو سپاسگزارند، هميشه بگويند
 

 ، خدايا، من فقير و نيازمندم١٧
 ی کمک به من شتاب کن، برا

 . تو خداوند و نجات دهندٔه من هستی
 . پس ای خداوند، تأخير مکن

٤١  
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  سرود داوود

  دعای شخص بيمار
 . خوشا به حال کسانی که در انديشٔه فقرا هستند١

 ، خداوند آنان را هنگام سختی نجات خواهد داد
 ، خداوند آنها را حمايت نموده، زنده نگاه می دارد٢

  را در وطن خود خوشبخت می سازد آنها
 . و در دست دشمن رهايشان نمی کند

  در هنگام بيماری خداوند آنها را کمک می کند٣
 . و به آنها سالمتی می بخشد

 
 ، خداوندا، من آدمی گناهکارم«: گفتم٤

 » .اّما تو بر من رحمت فرما و مرا شفا بده
 : دشمنانم با نفرت دربارٔه من می گويند٥

 » قت می ميرد و نامش فراموش می گردد؟چه و«
 ، آنانی که برای مالقات من می آيند از روی دوستی نمی آيند٦

  بلکه برای خبرچينی
 . و شايعه پراکنی می آيند

  همٔه آنانی که از من نفرت دارند با يکديگر دربارٔه من پچ پچ می کنند٧
 . و مرض مرا خطرناک جلوه می دهند

  مرضی کشنده گرفتار شده به«: آنها می گويند٨
 » .و از اين بيماری جان سالم بدر نخواهد برد

 ، حّتی بهترين دوست من که به او اعتماد کامل داشتم٩
 ، آن کس که با من نام می خورد

 . بضد من برخاسته   است
 

 ، ولی خداوندا، تو بر من رحمت فرما و سالمتی مرا به من بازگردان١٠
 . م را بدهمتا برخاسته جواب دشمنان

  به اين وسيله من خواهم دانست١١
 . که تو از من راضی هستی و نمی گذاری دشمنانم بر من پيروز گردند

  تو، مرا به خاطر درستکاری ام کمک خواهی کرد١٢
 . و پيوسته مرا در پيشگاه خود حفظ خواهی نمود

 
 ، سپاس بر خداوند، خدای بنی اسرائيل١٣

 ! آمين! از ازل تا به ابد

  کتاب دوم
 ) ٧٢-٤٢مزامير (

٤٢  
  سرودی از خاندان قورح

  دعايی در ديار غربت
 ، چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتياق دارد١

 . همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست
 ! جان من تشنٔه خداست، تشنٔه خدای زنده٢
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  چه وقت می توانم به پيشگاه تو بيايم و تو را پرستش کنم؟
 ريه می کنم و اشکهايم تنها خوراک من هستند، روز و شب گ٣

 : دشمنانم همواره از من می پرسند
 » خدای تو کجاست؟«

 
 ، چون گذشته را به ياد می آورم قلبم می شکند٤

  چگونه مردم را در روزهای عيد به خانٔه خدا رهبری می کردم
  و فرياد شادی برمی آورديم

 . و سرود شکرگزاری می  خوانديم
 ين قدر افسرده ام؟ چرا ا٥

  چرا اين قدر در مشکالتم
  بر خدا اميدوار خواهم بود

  و يک بار ديگر او را حمد خواهم گفت
 . خدای من و نجات دهندٔه من

 
 . در اين ديار غريب قلبم شکسته است٦

  بنابراين از سرزمين اردن
  و کوههای حرمون و مصغر

 . تو را به ياد می آورم و به تو می انديشم
  امواج غم و اندوه از سر من گذشته اند٧

 . و توفانهای غم احاطه ام کرده اند
  خداوندا، به هنگام روز، محّبت بی پايان خود را شامل حال من بگردان٨

  تا من هم شبانگاه سرود شکرگزاری تو را بخوانم
 . و به درگاه تو که خدای حيات بخش من می  باشی، دعا کنم

 
 : ه من است می گويمبه خدا که تکيه گا٩

  مرا فراموش کرده ای؟«
  چرا به خاطر ظلم

 » دشمنان پريشان باشم؟
 ، سخنان توهين آميز آنها مانند زخمی کشنده١٠

 : مرا آزار می دهد، هميشه می پرسند
 » خدای تو کجاست؟«

 
  چرا اين قدر افسرده ام؟١١

  چرا اين قدر در مشکالتم
 ، بر خدا اميدوار خواهم بود

 ک بار ديگر او را حمد خواهم گفت و ي
 . خدای من و نجات دهندٔه من

٤٣  
  ادامٔه مزمور چهل و دوم

  دعايی در ديار غربت
  ای خدای من، در برابر مردم بی رحم از من دفاع کن١

 ، و بی گناهی مرا اعالم نما
 . مرا از دست مردم شرير و دروغگو برهان

 . خدايا، تو پناهگاه من هستی٢
 ايم کرده ای؟ چرا ره
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  چرا از دست ظلم دشمنان
  هميشه رنج بکشم؟

 
  نور و راستی خود را بفرست٣

  تا راهنمای من باشند
  و مرا به کوه مقّدس

 . که بارگاه توست برسانند
  آنگاه در برابر قربانگاه تو خواهم ايستاد٤

 ، و برای تو ای خدا، خدای من که سرچشمٔه شادی هستی
 خت با بربط خواهم نوا

 . و سرود شکرگزاری خواهم سراييد
 

  ای جان من چرا افسرده و غمگين هستی؟٥
  بر خدا اميد داشته باش زيرا

 ، که دوباره او را ستايش خواهی کرد
 . چونکه او خدای من و مددکار من است

٤٤  
  سرودی از خاندان قورح

  سوِگ مّلی و درخواست کمک
  خدايا، ما به گوشهای خود شنيده ايم١

  و اجداد ما برای ما تعريف کرده اند
  که تو در زمان آنها و در دوران گذشته
 . چه کارهای شگفتی انجام داده ای

  تو با دست خود اقوام ديگر را از اين سرزمين بيرون کردی٢
 . و قوم خود را در سر زمين خودشان ساکن گردانيدی

 ، تو آنها را مجازات کردی
 . یو قوم خود را توفيق بخشيد

 ، قوم تو اين سرزمين را با شمشير خود تسخير نکردند٣
 ، و به قدرت بازوی خويش پيروز نگرديدند

  بلکه با قدرت و توانايی تو
  و با اطمينان به حضور تو

 . که نشانٔه رضايت تو از آنان بود پيروز گشتند
 

 ، تو پادشاه و خدای من هستی٤
 . به قوم پيروزی عطا فرما

 منان را شکست می دهيم با کمک تو دش٥
 . و با نام تو بدخواهان خود را پايمال می کنيم

  به تير و کمان خود توّکل نخواهم کرد٦
 ، و نه به شمشير خود که مرا نجات دهد

  بلکه تو ما را از دست دشمنانمان رهايی بخشيدی٧
 . و بدخواهان ما را شکست دادی

 رد ما هميشه به نام خدای خود افتخار خواهيم آ٨
 . و پيوسته سپاسگزار تو خواهيم بود

 
 ، اّما اکنون ما را ترک کرده ای و رسوا ساخته ای٩

 . لشکريان ما را کمک نمی کنی
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  ما را در مقابل دشمن متواری ساخته ای١٠
 . و آنها دارايی ما را غارت کرده اند

  ما را مانند گوسفندان به کشتارگاه فرستادی؛١١
 . راکنده ساختیو در بين اقوام جهان پ

 ، قوم خود را ارزان فروختی١٢
 . آنها برای تو ارزشی نداشتند

 
 . نزد همسايگان، ما را خوار و حقير ساختی١٣

 . آنها به ما توهين می کنند و به ما می خندند
 ، ما را در ميان مّلتهای ديگر انگشت نما ساخته ای١٤

 . و ما وسيلٔه خندٔه آنان گشته ايم
 ه خاطر اهانت دشمنان پيوسته ب١٦-١٥

 . و نفرت بدخواهان خوار و شرمنده ام
 

 ، همٔه اينها بر ما واقع شد١٧
  اّما ما تو را فراموش نکرديم

 . و پيمانی را که با ما بسته ای نشکستيم
  از تو دلسرد نشديم١٨

 . و از راه تو منحرف نگشتيم
  اّما تو ما را در بين حيوانات وحشی بدون کمک رها کردی؛١٩

 . و ما را در تاريکی کامل ترک نمودی
 

 ، اگر ما نام تو را فراموش می کرديم٢٠
 ، يا دست کمک به سوی خدايان غير دراز می کرديم

 ، البّته تو می دانستی٢١
 . زيرا از اسرار دل مردم آگاهی

  ما به خاطر نام تو هميشه با مرگ روبه رو هستيم٢٢
 . ار کشته شدن باشند، به حساب می آورندو ما را مانند گوسفندانی که در انتظ

 
  چرا خوابيده ای؟! ای خداوند، بيدار شو٢٣

 . برخيز و ما را برای هميشه ترک مکن
  چرا خود را از ما پنهان می کنی؟٢٤

 . مصيبت و رنجهای ما را از ياد مبر
 

 . ديگر به خاک افتاده شکست خورده ايم٢٥
 ! برخيز و به کمک ما بيا٢٦

 . حّبت پايدار خود ما را نجات بدهبه خاطر م

٤٥  
  سرودی از خاندان قورح

  سرود عروسی شاهانه
 ، با کلمات زيبايی که از فکرم تراوش می کنند١

 ، می    خواهم مانند نويسنده ای با استعداد
 . شعر دلنوازی در وصف پادشاه بسرايم

 
 ، تو زيباتر از همٔه انسانهايی٢

 ، فيض از لبان تو جاری است
 . خدا برای هميشه تو را مبارک ساخته است
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 ، ای پادشاه مقتدر، شمشير خود را به کمر ببند٣
 ، تو ُپر جالل و با شکوهی

 
  برای دفاع از حقيقت و راستی٤

 ، در شکوه بر َمرکب خود سوار شو
 . دست توانای تو، تو را پيروز می گرداند

 ، تيرهای تو به دل دشمنانت خواهد نشست٥
 . ه پای تو خواهند افتادمّلتها ب

 
 ، سلطنتی را که خدا به تو بخشيده است٦

 . تا به ابد پايدار خواهد بود
 . تو با عدالت بر مّلت خود حکومت می کنی

  راستی را دوست می داری٧
 . و از شرارت نفرت می کنی

 ، بنابراين خدای تو، تو را برگزيده
 . بيش از هرکس ديگر تو را شادمان ساخته است

 ، لباسهای تو همه آميخته با عطر است، عطر ُمر، عود و دارچين٨
 . در کاخ عاج، نوای شيرين موسيقی تو را شادمان می سازد

 ، دختران پادشاهان، نديمه های دربار تو هستند٩
  ملکه، ُمزّين به طالی خالص

 . در سمت راست تخت تو ايستاده است
 

 . نای دختر، پند مرا بشنو و به آن توّجه ک١٠
 . مردم و خانٔه پدری خود را فراموش کن

 . پادشاه شيفتٔه زيبايی جمال توست١١
 . او َسرَور توست، او را تعظيم نما

 ، مردم ُصور برای تو هديه می آورند١٢
 . و ثروتمندان طالب رضامندی می باشند

 
 ، عروس پادشاه را بنگريد١٣

 ! او در حجلٔه خود، در لباس قّالبدوزی چه زيباست
 ، او را با لباس رنگانگش به حضور پادشاه می برند١٤

 ، و نديمه هايش در عقب او هستند
 . و  آنها نيز همچنين به حضور پادشاه حاضر می شوند

  آنان با سرور و شادمانی١٥
 . به کاخ پادشاه وارد می شوند

 
 ، ای پادشاه، تو پسران بسيار خواهی داشت١٦

  پادشاهی خواهند نشست، آنان نيز مانند اجداد تو بر تخت
 . و تو آنان را به حکمرانی سراسر جهان خواهی گماشت

 ، سرود من آوازٔه تو را هميشه پايدار خواهد ساخت١٧
 . و تمام مردم پيوسته تو را ستايش خواهند نمود

٤٦  
  سرودی از خاندان قورح

  خدا با ماست
 ، خدا پناهگاه و قّوت ماست١
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 . رًا به فرياد ما می رسدمددکاری که هنگام سختی فو
  بنابراين نخواهيم ترسيد، اگر چه زمين بلرزد٢

 ، و کوهها به عمق اقيانوسها بيفتند
  يا درياها بخروشند و کف برآورند٣

 . و کوهها به لرزه درآيند
 

 ، نهری است که جويهای آن شهر خدا را شادمان می سازد٤
 . و به خانٔه مقّدس او طراوت می بخشد

 ا در اين شهر ساکن است، چون خد٥
 . پس هرگز ويران نخواهد شد، هر بامداد به کمک آن خواهد آمد

 ، مّلتها هياهو می کنند و دولتها متزلزل می شوند٦
 . اّما وقتی خدا حرف می زند، زمين ذوب می شود

 
 ، خداوند متعال با ماست٧

 . خدای يعقوب پناه ماست
 

 نيد، بياييد و عجايب خداوند را مشاهده ک٨
 . و آارهای عظيمی را آه در دنيا انجام داده است، ببينيد

 . او جنگها را در سراسر جهان خاتمه می دهد٩
 ، کمانها را می شکند، نيزه ها را ُخرد می کند

 . و سپرها را در آتش می اندازد
 ، از جنگ دست بکشيد و بدانيد که من خدا هستم١٠

  و در سراسر جهان
 . ان متعال می باشمو در بين تمام مردم

 
  خداوند متعال با ماست١١

 . و خدای يعقوب پناه ماست

٤٧  
  سرودی از خاندان قورح

  خدا پادشاه تمام جهان
 ، ای مردمان جهان دستک زنيد١

 ! و با آواز بلند به حضور خدا بسراييد
  از خداوند، آن قادر متعال بايد ترسيد٢

 . ادشاهی می کنداو پادشاه بزرگی است، بر سراسر جهان پ
  او ما را بر اقوام جهان پيروز می گرداند؛٣

 . و مّلتها را در پيش پای ما به خاک می اندازد
 ، او اين سرزمين را برای سکونت ما انتخاب کرد٤

 . سرزمينی که موجب افتخار فرزندان يعقوب است، قومی که او آنها را دوست می دارد
 

  خدا در ميان هلهلٔه شادی٥
  صدای شيپور و با

 . به تخت خود جلوس نمود
 ، در ستايش خدا سرود بخوانيد٦

 . برای پادشاه ما سرود نيايش بخوانيد
  خدا پادشاه سراسر جهان است؛٧

 . با سرود او را ستايش کنيد
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  خدا بر تخت مقّدس خود نشسته٨
 . و بر مردم جهان حکمرانی می کند

  پادشاهان جهان با قوم خدای ابراهيم٩
 ای پرستش او جمع می شوند، بر

  زيرا او نيرومندتر از همٔه لشکرهای دنيا
 . و حاکم مطلق جهان است

٤٨  
  سرودی از خاندان قورح

  شکوه جالل شهر خدا
  خداوند بزرگ است، بايد او را در شهر خدای ما١

 . و بر کوه مقّدس او پرستش نمود
 ، صهيون، کوه خدا که زيبا و بلند است٢

 . ه بزرگ که شادی بخش همٔه مردم دنياستشهر پادشا
  خدا نشان داده است که٣

 . در قصرهای آن، در حضور او امنّيت است
 

  پادشاهان همه مّتفق شدند٤
 . تا به آن شهر حمله کنند

  اّما وقتی آن را ديدند، تعّجب کردند٥
 . و وحشتزده فرار نمودند

  باشد از ترس و وحشت مانند زنی که درد زايمان داشته٦
 . به خود می لرزيدند

 . همچون آشتی هايی که دچار توفان می گردند به تالطم افتادند٧
 

 ، آنچه را که دربارٔه کارهای خدا شنيده بوديم٨
  اکنون در شهر خدای خود خداوند متعال

 . با چشم خود می بينيم
 . خداوند آن شهر را هميشه حفظ خواهد کرد

 
 و، ای خدا، ما در معبد بزرگ ت٩

 . به محّبت پايدار تو می انديشيم
 ، تمام مردم تو را ستايش می کنند١٠

 . و آوازٔه تو در سراسر عالم پيچيده است
 . تو با عدالت داوری می کنی

  مردم صهيون شادمانی می کنند١١
 ، و شهرهای يهوديه به وجد آمده اند

 . زيرا تو با عدالت داوری می کنی
 

 . يون بگرديد و ُبرجهايش را بشماريدای قوم خدا، به دور صه١٢
  به ديوارهای آن توّجه نماييد و سنگرهايش را تماشا کنيد١٣

  تا بتوانيد برای فرزندان خود آن را بازگو کنيد
  و بگوييد اين خدا، خدای ماست١٤

 . و تا ابد ما را راهنمايی می کند

٤٩  
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  سرودی از خاندان قورح

  توّکل احمقانه بر ثروت
 ! امی مردمان، اين را بشنويدای تم١

 ، هرکس در هرجايی که هست گوش بدهد
 ، کوچک و بزرگ٢

 . ثروتمند و فقير
 ، افکار من روشن و آشکار است٣

 . سخنان من همه از روی حکمت است
  به َمَثلها توّجه می کنم٤

 . و هنگامی که چنگ می نوازم معنی آنها را بيان می کنم
 

 قتی که چرا در هنگام خطر و يا و٥
  دشمنان مرا محاصره کرده اند، بترسم؟

  اينها مردمی هستند که به ثروت خود توّکل دارند٦
 ! و به دارايی خويش افتخار می کنند

  هيچ کس نمی  تواند تاوان جان خود را بدهد٧
 . و يا بهای زندگی خود را به خدا بپردازد

  زيرا ارزش زندگی يک انسان بسيار گرانبهاست٨
 ، چيز در مقابل آن کفايت نمی کند و هيچ

  تا کسی طعم مرگ را نچشد٩
 . و تا به ابد زندگی کند

 
 ، همٔه ما می بينيم که حّتی اشخاص عاِلم هم می ميرند١٠

 . همچنان که احمقان و نادانان می ميرند
 . همٔه آنها ثروت خود را برای بازماندگان خود باقی می گذارند

  را بر امالک خود می گذارند، درحالی که آنها نام خود١١
  گورشان خانٔه ابدی آنها می گردد

 . و برای هميشه در آن ساکن می شوند
  جاه و مقام ما را از مرگ نجات نمی دهد، بلکه ما نيز خواهيم مرد١٢

 . همچنان که يک حيوان می ميرد
 

 ، سرنوشت اشخاصی که به خودشان توّکل دارند چنين است١٣
 .  به دارايی خود دلخوش هستندسرنوشت آنانی که

  آنها مانند گوسفندان محکوم به مرگ هستند١٤
 . و چوپان ايشان مرگ است

  نيکوکاران بر آنها پيروز می گردند
 . و اجساد آنان بزودی دور از خانه هايشان در دنيای مردگان خواهد پوسيد

  اّما خداوند، جان مرا از دنيای مردگان می رهاند١٥
 . دهدو نجات می 

 
 ، وقتی کسی دولتمند می گردد و به مال و دارايی او افزوده می گردد١٦

 ، شما آشفته نگرديد
 ، او در وقت مردن١٧

 . دارايی خود را با خود به گور نخواهد برد
  هرچند کسی از زندگی خود راضی باشد١٨

 ، و ديگران او را به خاطر موفقّيتش بستايند
  به اجداد خود خواهد پيوست اّما سرانجام خواهد مرد و١٩

 . و ديگر روشنی را نخواهد ديد
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 ، جاه و مقام کسی او را از مرگ نجات نمی دهد٢٠
 . بلکه او نيز خواهد مرد، همچنان که يک حيوان می ميرد

٥٠  
  سرود آساف

  قربانی واقعی
 ، خداوند، خدای قادر مطلق، تمام مردم روی زمين را١

 :  سخن می گويداز شرق تا غرب، احضار نموده
  نور جمال او از صهيون٢

 . که جلوه گاه زيبايی است می درخشد
 

 ، خدای ما می آيد، اّما نه در سکوت٣
  بلکه با آتش سوزنده که در پيشاپيش اوست

 . و توفان سهمگين که در اطراف اوست
  آسمانها و زمين را به گواهی می طلبد٤

 . تا بر قوم خود داوری کند
 جمع شويد ای مؤمنانی «: داو می فرماي٥

 » .که با قربانی های خود با من پيمان بستيد
 ، آسمانها اعالم می کنند که خدا عادل است٦

 . و او خودش داوری می کند
 

  ای قوم من بشنويد، من سخن می گويم؛٧
 ، ای اسرائيل بدانيد که من خدا هستم

 . خدای شما که بضد شما گواهی می دهم
 ی های شما و قربانی های سوختنی شما، من درمورد قربان٨

 . که پيوسته تقديم می کنيد، شما را سرزنش نمی کنم
  من به گاو مزرعٔه شما٩

 ، و به ُبز گّلٔه شما احتياجی ندارم
  زيرا همٔه حيوانات جنگل١٠

 . و تمام چهارپايانی که بر هزاران کوه و تّپه می چرند، از آن من هستند
  تمامی پرندگان١١

 . مام حيوانات صحرا از آن من می باشندو ت
 

 ، اگر گرسنه هم می بودم به شما نمی گفتم١٢
 . زيرا که من مالک تمام جهان و هرچه در آن است می باشم

  مگر من گوشت گاو را می خورم١٣
  و يا خون ُبز را می نوشم؟

  بلکه شکرگزاری های شما، قربانی های شما باشد١٤
 . تعال داده ايد، وفا کنيدو به قولی که به قادر م

 . در مواقع سختی و مشکالت مرا صدا کنيد١٥
  من شما را رهايی می دهم

 . و شما مرا ستايش خواهيد کرد
 

 : اّما خداوند به شريران می فرمايد١٦
  شما حق نداريد که احکام مرا بيان کنيد«

 . و دربارٔه پيمان من حرف بزنيد
  اصالح کنم زيرا نمی خواهيد که من شما را١٧
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 . و احکام مرا بجا نمی آوريد
  دوست دزدان هستيد١٨

 . و با زناکاران همنشين می شويد
 

  زبان شما هميشه به فريب آلوده است«١٩
 . و از دروغ گفتن شرم نداريد

  به برادرت تهمت می زنی٢٠
 . و از او بدگويی می کنی

  تو همٔه اين کارها را انجام دادی٢١
 . و من چيزی نگفتم

 . تو گمان کردی که من هم مانند تو هستم
 . اّما حاال تو را سرزنش نموده محکوم می سازم

 
 ، ای کسانی که مرا فراموش کرده ايد«٢٢

 ، به من گوش دهيد
 . وگرنه شما را نابود خواهم آرد و کسی نخواهد بود که شما را رهايی دهد

 ترام می کنيد شکرگزاری، قربانی شايسته ای است که با آن مرا اح٢٣
 » .و من همٔه کسانی را که از من اطاعت کنند، نجات خواهم داد

٥١  
 . سرود داوود، بعد از اينکه ناتان با او در مورد گناهش با بتشبع صحبت کرد

  دعای اعتراف و طلب آمرزش
  خدايا به خاطر محّبت پايدار خود١

 ، بر من رحم کن
  و از روی کرم بی پايانت

 . بخشگناهان مرا ب
  مرا از گناهانم شست وشو ده٢

 . و از خطايايم پاک بساز
 

  من به گناهان خود اعتراف می کنم٣
 . و خطاهايی را که کرده  ام در نظر دارم

 ، من بضد تو ای خداوند٤
 ، بلی تنها بضد تو گناه کرده  ام

 . و آنچه را که در نظر تو بد است، انجام داده ام
 . داوری نموده، محکوم سازی اينک تو حق داری که مرا

 ، من از روزی که به دنيا آمدم گناهکار بودم٥
 . از همان لحظه ای که نطفه ام در رحم مادرم بسته شد، به گناه آلوده بودم

 
 ، تو طرفدار صداقت و راستی هستی٦

 . پس فکر مرا از حکمت ُپر ساز
 . گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم٧

 . سفيدتر گردم مرا بشوی تا از برف
  بگذار تا صدای خوشی و لّذت را بشنوم؛٨

 ، با وجودی که مرا کوبيده  و ُخرد کرده ای
 . بار ديگر شاد خواهم بود

  از گناهانم چشم بپوش٩
 . و خطاهايم را ببخش
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  خدايا، دل پاک در من بيافرين١٠

 . و باطنم را با روح راستی تازه گردان
  مرا از حضور خود مران١١

 . وح پاکت را از من مگيرو ر
  شادی نجات را به من بازگردان١٢

 . و شوق اطاعت از اوامرت را در من ايجاد نما
  آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت١٣

 . و آنان به سوی تو بازگشت خواهند نمود
 

 ، ای خدايی که نجات دهندٔه من هستی، مرا از خونريزی دور کن١٤
 . گر سرود عدالت تو را بسرايدتا زبانم بار دي

  خداوندا، به من قدرت بيان عطا فرما١٥
 . تا تو را ستايش کنم

 
 ، تو قربانی نخواستی١٦

 . وگرنه تقديم می کردم
 ، قربانی های سوختنی را نمی پسندی

 ، خدايا، قربانی من دل شکستٔه من است١٧
 . تو دل شکسته و روح توبه کار را خوار نخواهی شمرد

 
 داوندا، بر صهيون لطف کن خ١٨

 . و ديوارهای اورشليم را دوباره بنا نما
  آنگاه از قربانی های کامل و مناسب خشنود خواهی شد١٩

 ، و قربانی های سوختنی و گاوها
 . بر قربانگاه، قربانی خواهند کرد

٥٢  
 نٔه ابی ملک رفته است سرود داوود، بعد از اينکه دوآغ َادومی به نزد شائول رفت و گفت که داوود به خا

  قضاوت و فيض خدا
  ای مرد قدرتمند، چرا به شرارت خود افتخار می کنی؟١

  و به مردم نيک آزار می رسانی؟
  برای نابودی ديگران نقشه می کشی٢

  و زبانت مانند تيغ تيز
 . و کار تو خيانت است

 ، بدی را زيادتر از خوبی٣
 . ریو دروغ را بيشتر از راستی دوست می دا

  ای حيله گر، تو دوست داری که٤
 . مردم را با سخنان خود آزار دهی

 
 ، اّما خدا تو را از خانه ات بيرون کشيده٥

 . برای هميشه نابود خواهد کرد
 . او تو را از سرزمين زندگان ريشه کن می سازد

  نيکوکاران اين را ديده، خواهند ترسيد٦
 : و به تو خنديده، خواهند گفت

 خص را ببينيد، وی همان کسی است که بر خدا توّکل نکرد، اين ش«٧
  بلکه بر ثروت فراوان خود توّکل کرد
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 » .و به شرير پناه برد
 

 . اّما من مانند درخت زيتون در خانٔه خدا هستم٨
 . من هميشه به رحمت پايدار او توّکل خواهم کرد

 شّکر می کنم خدايا، من هميشه به خاطر آنچه که انجام داده ای از تو ت٩
  و در حضور تمام وفاداران

 . اعالم خواهم کرد که تو نيکو هستی

٥٣  
  سرود داوود

  شرارت انسان
 ) ١٤مزمور (

 : احمقان در دل خود می گويند١
 » .خدا وجود ندارد«

 ، اينها اشخاصی فاسد هستند
 . کارهای زشت می کنند

 . و کار نيک از آنها سر نمی زند
 

  مردم روی زمين می نگرد خدا از آسمان بر٢
  تا ببيند آيا شخص فهميده ای وجود دارد

 . که طالب خدا باشد
 ، اّما همه گمراه و يکسان فاسد شده اند٣

 . حّتی يک نفر نيکوکار هم در بين آنها نيست
 

  آيا اين بدکاران شعور ندارند«: خدا می پرسد٤
  که بندگان مرا مانند نان می خورند

 »  نمی آورند؟و مرا را به ياد
 

  اّما آنها به وحشت خواهند افتاد٥
 . به طوری که قبًال هرگز آن طور وحشتزده نشده بودند

 . خدا استخوانهای دشمنانش را پراکنده خواهد کرد
 ، آنان رسوا خواهند گشت

 . چونکه خدا آنها را طرد نموده است
 

 ، ای کاش پيروزی برای بنی اسرائيل از صهيون بيايد٦
 ، خداوند قوم خود را از اسارت آزاد کند وقتی

  يعقوب شاد خواهد شد
 . و بنی اسرائيل شادی خواهد آرد

٥٤  
  سرود داوود، بعد از آنکه مردان زيف به نزد شائول رفتند و به او گفتند که داوود در منطقٔه آنها مخفی شده بود

  دعای رهايی از شر دشمنان
  خدايا، با قدرت خود نجاتم بده١

 . با نيروی خود آزادم کن و
  خدايا، دعای مرا بشنو٢
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 ، و به سخنان من گوش بده
  زيرا اشخاص مغرور عليه من برخاسته اند٣

 . و مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند
 . آنان به خدا توّجه ندارند

 
  اّما خدا مددکار من است٤

 . و خداوند حافظ جان من می باشد
 . شان می رسانداو دشمنانم را به سزای گناه٥

 . طبق وفاداری خود، به زندگی آنها خاتمه خواهد داد
 

 . خداوندا، با کمال خوشی به پيشگاه تو قربانی تقديم خواهم آرد٦
  تو را سپاس خواهم گفت

 . زيرا نيكو هستی
 ، تو مرا از تمام مشکالتم نجات داده ای٧

 . و من شکست دشمنانم را با چشمانم ديده ام

٥٥  
 وود سرود دا

  شکايت از دوست حيله گر
  خدايا به دعای من گوش بده١

 . و وقتی که زاری می کنم خود را از من پنهان مکن
 . دعای مرا بشنو و مستجاب فرما٢

 . از شّدت نگرانی، فکرم پريشان است
  از تهديد دشمنان هراسانم٣

 . و ظلم مردم ظالم مرا آشفته کرده است
  آنها مرا عذاب می دهند

 . ز من نفرت دارندو ا
 

 . دلم افسرده و غمگين است٤
 . وحشت مرگ مرا فرا گرفته است

  ترس و وحشت مرا احاطه کرده٥
 . و از پا انداخته است

  ای کاش مانند کبوتر بال می داشتم، پر می زدم«: می گويم٦
 . و به جای آرامی می رفتم

 ، ای کاش به دوردستها پرواز می کردم٧
 ر بيابان می ساختم، و خانٔه خود را د

  پناهگاهی می ُجستم٨
 » .و از توفان بال در امان می ماندم

 ، خداوندا، زبان شريران را مغشوش گردان٩
 

 . زيرا آنها شهر را به آشوب کشيده اند
  شب و روز ديوارهای شهر را دور می زنند١٠

 . و جنايت و فساد می آفرينند
  فساد و شرارت همه جا را گرفته١١

 . ابانهای شهر ُپر از فريب و نيرنگ استو خي
 

 ، اگر دشمن به من توهين می کرد١٢
  آن را تحّمل می کردم
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 ، و يا اگر رقيب من بضد من بر خاسته بود
 . خود را پنهان می نمودم

  اّما اين تو هستی، شريک١٣
 . و همکار و دوست نزديک من

  ما با هم گفت وگوهای شيرين داشتيم١٤
 . رای عبادت به معبد بزرگ می رفتيمو با يکديگر ب

 ، مرگ ناگهانی نصيبشان شود١٥
 ، زنده به گور شوند

 . زيرا دلها و خانه های آنان ُپر از شرارت و جنايت است
 

  اّما من از خداوند، خدای خود ياری می    خواهم١٦
 . و او مرا رهايی خواهد داد

  صبح و ظهر و شب١٧
  به درگاه خدا ناله می کنم

 . او مرا مستجاب خواهد کرد و
  وقتی با دشمنان بسيار١٨

 ، در ميدان جنگ نبرد می کنم
 . او مرا با پيروزی بسالمت برمی گرداند

  خدا که پادشاه ازلی است، مرا خواهد شنيد١٩
 ، و آنها را سرکوب خواهد آرد

  زيرا آنها از او نمی ترسند
 . و راه خود را تغيير نمی دهند

 
 ن، دست خود را بضد دوستانش بلند کرده دوست سابق م٢٠

 . و پيمان خود را شکسته است
 . سخنان چرب و نرم می زند، اّما در باطن از من نفرت دارد٢١

 . حرفهايش در ظاهر بسيار شيرين، اّما مانند شمشير تيز و ُکشنده است
 

  مشکالت خود را به خداوند بسپار٢٢
 ، و او آنها را برايت حل خواهد کرد

 .  هرگز نمی گذارد که اشخاص وفادار شکست بخورنداو
 

 ، اّما تو ای خدا، اين آدمهای قاتل و حيله گر را پيش از وقت به گور خواهی فرستاد٢٣
 . قبل از اينکه نيمی از عمرشان را سپری کنند

 . اّما من بر تو توّکل می کنم

٥٦  
 ر کردند سرود داوود، بعد از اينکه فلسطينيان او را در ِجت دستگي

  توّکل بر خدا هنگام سختی
 ، خدايا بر من رحم کن١

  زيرا دشمنانم به من حمله می کنند
 . و پيوسته مرا عذاب می دهند

  تمام روز به من حمله می کنند٢
 . و آنانی که با من می جنگند، بسيارند

 ، ای خداوند، هنگامی که می ترسم٣
 . به تو توّکل می کنم

 . م و نمی ترسمبه خدا توّکل می کن٤



 مزامير
 

 ، او را به خاطر آنچه که انجام داده است شکر می کنم
  پس انسان فانی به من چه می تواند بکند؟

 
  دشمنانم تمام روز به فکر آزار من هستند٥

 . و هميشه در پی آن هستند که راهی برای اذّيت من پيدا کنند
  آنها همه با هم در کمين هستند٦

 شند و پيوسته مراقب من می با
 . تا مرا به قتل برسانند

  پس ای خدا، آنها را به خاطر شرارتشان مجازات کن٧
 . و به غضب خود گرفتار نما

 
 ، تو از پريشانی من آگاهی٨

  حساب اشکهايم را داری
  آيا آنها در دفتر تو نوشته نشده اند؟

  آن روزی که تو را صدا می کنم٩
 . دشمنانم برمی گردند و می گريزند

 .  دارم که خداوند پشتيبان من استيقين
 . وعده های خدا را ستايش می کنم و او را شکر می کنم١٠

 . بر او توّکل می کنم و نخواهم ترسيد١١
  پس انسان فانی به من چه می  تواند بکند؟

 
  خدايا، نذرهای خود را به تو ادا خواهم کرد١٢

 . و از تو سپاسگزار هستم
 ت دادی، زيرا تو مرا از مرگ نجا١٣

  و از نابودی رهانيدی
  تا در پرتو نور حيات که از جانب تو می تابد

 . به حضور تو راه يابم

٥٧  
  سرود داوود، وقتی از دست شائول از غار گريخت

  دعا برای کمک
 ، خدايا بر من رحم کن١

 . بر من رحم کن زيرا به تو پناه می آورم
  زير سائه بالهای تو پناه می برم

 . فان بال بگذردتا تو
 

 ، من به درگاه خدای متعال٢
 . خدايی که همٔه احتياجات مرا برآورده می سازد، دعا می کنم

 . او از آسمان دعای مرا می شنود و مرا نجات می دهد٣
  او دشمن مرا شکست می دهد

 . و مرا از محّبت و رحمت پايدار خود برخوردار می سازد
 

 ، دشمنانم مرا محاصره کرده اند٤
 . آنهايی که مانند شيرهای دّرنده هستند

  دندانها يشان مانند نيزه، تيز است
 . و زبانشان مانند شمشير، بّران است

 
  خدايا، عظمت و شکوه تو باالتر از آسمانها٥
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 . و جالل تو بر سراسر روی زمين آشکار گردد
 

 . دشمنانم برای من دام گسترده اند تا مرا گرفتار سازند٦
 . بار غم خم گشته ام در زير

 ، آنها چاهی سر راه من کندند
 . اّما خودشان در آن افتادند

 
  خدايا، دل من استوار و محکم است٧

 . و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سراييد
 . ای جان من بيدار شو٨

 ، ای عود من و ای بربط من، بيدار شويد
 . من خورشيد را بيدار خواهم کرد

 وام جهان تو را سپاس خواهم گفت خدايا، در بين اق٩
 . و در ميان مردم تو را ستايش خواهم آرد

  زيرا محّبت پايدار و وفاداری تو١٠
 . باالتر از آسمانهاست

  خدايا، عظمت و شکوهت را در آسمان١١
 . و جاللت را بر روی زمين آشکار فرما

٥٨  
  سرود داوود

  دعا برای انتقام
 ستی حکم می کنيد؟ ای فرمانروايان، آيا به را١

  و ای داوران آيا به انصاف داروی می نماييد؟
  شما از روی شرارت فکر می کنيد! خير٢

 ! و دستهای شما ُپر از ظلم است
 

  شريران از ابتدا منحرف٣
 . و از روز توّلد دروغگو بوده اند

  آنها مانند مار زهرآگين هستند٤
 د، و مانند مار کبرای کر، گوش خود را می بندن

 ، تا صدای افسونگران را نشوند٥
 . هرچند آنها با مهارت افسون کنند

 
 . خدايا، دندانهای اين شيرهای دّرنده را در دهانشان بشکن٦
 ، مانند آبی که در يک زمين خشک ناپديد می شود٧

 . آنها را محو کن و مانند علف بيابان پايمال و پژمرده گردان
 يج در لجن فرو می رود بگذار مانند حلزونی که به تدر٨

 . و مانند کودکی که مرده به دنيا می آيد، روی روشنی را نبينند
 ، خداوند زودتر از آن که ديگ، گرمای آتش را احساس کند٩

  پير و جوان آنها را هرچه زودتر
 . مانند خار و خاشاک از بين خواهد برد

 
 سيده اند، خوشحال خواهند شد نيکوکاران وقتی ببينند که شريران به کيفر گناه خود ر١٠

 . و پاهای خود را در خون آنان خواهند شست
 ، به راستی که نيکوکاران پاداش می گيرند«: سرانجام همه خواهند گفت١١

 » .و خدايی هست که داور جهان است
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٥٩  
  باشند سرود داوود، بعد از اينکه شائول مردانی را فرستاد تا خانٔه او را جهت کشتنش زير نظر داشته

  دعا برای امنّيت و رهايی
  خدای من، مرا از دشمنانم برهان١

 . و از آنانی که به من حمله می کنند، محافظت فرما
  مرا از دست شريران رهايی بده٢

 . و از چنگال مردمان خونريز برهان
 

  ببين چگونه برای کشتن من کمين کرده اند٣
  و بدون اينکه گناهی از من سر زده باشد

 . ليه من همدست شده اندع
  خداوندا، درحالی که من هيچ ضرری به آنها نرسانده ام٤

 . پس حال مرا ببين و به کمکم بشتاب. و گناهی ندارم، برای قتل من نقشه کشيده اند
 

 ، ای خداوند متعال و ای خدای اسرائيل٥
 ، ای خدای اسرائيل بيا و خودت ببين

 ايشان برسان بيا و اين کافران را به سزای آاره
 . و به هيچ يک از آنان رحم نکن

 
  آنها هر شب برمی گردند٦

 . و مانند سگ زوزه می کشند و در شهر می گردند
 . فرياد می زنند و تهديد و توهين می کنند٧

  زبانشان مانند شمشير ُبرنده است
 . و فکر می کنند کسی صدای آنها را نمی شنوند

 
  می خندی اّما تو ای خداوند، به آنها٨

 . و همٔه کافران را مسخره می کنی
 ، ای خدا، من به قدرت تو اطمينان دارم٩

 . زيرا تو پناهگاه من هستی
  خدای من با محّبت پايدار خود پيشاپيش من خواهد رفت١٠

 . و مرا شاهد بر شکست دشمنانم خواهد گردانيد
 

  ،ای خداوند که سپر ما هستی، آنها را يکباره از بين نبر١١
 ، مبادا قوم من اين درس عبرت را بزودی فراموش کنند
 . بلکه با قدرت خويش آنها را پراکنده و پريشان ساز

 . کلمات آنها ُپر از شرارت است و گناه از لبهای آنها جاری است١٢
 ، آنها را در غرور خودشان گرفتار کن
 . چون هرچه می گويند دروغ و دشنام است

  آنها را در خشم خود١٣
 ، کامًال نابود کن

  تا همه بدانند که خدای بنی اسرائيل
 . فرمانروای سراسر جهان است

 
  آنها هر شب برمی گردند١٤

 . و مانند سگ زوزه می کشند و در شهر می گردند
  برای سير کردن شکم خود در هر جا پرسه می زنند١٥

 . و اگر چيزی را به دست نياورند، ُخرناس می کشند
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 درت تو را خواهم سراييد، اّما من ق١٦
 . و بامدادان با صدای بلند، محّبت پايدار تو را خواهم سراييد

  زيرا سرپناه من
 . و در هنگام سختی ها، پناهگاه من بوده ای

 . ای قدرت من، من برای تو سرود شکرگزاری خواهم خواند١٧
  زيرا تو ای خدا، سنگر من هستی
 . ن نشان داده ایو خدايی که محّبت پايدارت را به م

٦٠  
  سرود داوود برای تعليم

  وقتی که او عليه ارم نهرين و ارم صوبه جنگيد و يوآب دوازده هزار نفر از َادوميان را کشت

  دعا برای رهايی
  خدايا، تو ما را ترک کرده و پراکنده ساخته ای؛١

 . از ما خشمگين هستی؛ اّما اينک به سوی ما بازگرد
 ه و از هم شکافته ای، زمين را لرزاند٢

 . پس چاره ای بکن، زيرا از هم پاشيده می شود
  تو قوم خود را گرفتار مشکالت سخت کردی٣

 . و شراب سرگردانی به ما نوشانيدی
  به آنهايی که از تو می ترسند٤

 . خبر دادی تا از خطر بگريزند
  با قدرت خود ما را نجات بده و دعای من را اجابت فرما٥

 . يی که محبوب تو هستند، رهايی يابندتا آنها
 

 : خداوند از جايگاه مقّدس خود به ما وعده داد و فرمود٦
  با سرافرازی، شهر شکيم«

 . و دشت سّکوت را بين قوم تقسيم خواهم نمود
 . ِجلعاد از آن من است و منسی نيز از آن من٧

  افرايم کالهخود من است
 ، و يهودا عصای سلطنت من

  شست وشو ی من خواهد بود موآب لگن٨
 . و به نشانٔه مالکّيتم کفش خود را بر َادوم پرت خواهم کرد

 » .و بر فراز فلسطين بانگ پيروزی بر خواهم آورد
 

  چه کسی مرا به شهر مستحکم می برد؟٩
  چه کسی مرا به َادوم راهنمايی می کند؟

  خدايا، آيا حقيقتًا ما را ترک کرده ای؟١٠
  ما نخواهی رفت؟ و پيشاپيش لشکر

 ، خدايا، در مقابله با دشمنان به ما کمک کن١١
 . زيرا کمک انسان بی فايده است

 ، با کمک خدا پيروزی از آن ما خواهد بود١٢
 . او دشمنان ما را سرکوب خواهد کرد

٦١  
  سرود داوود
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  دعای برای محافظت
  خدايا، نالٔه مرا بشنو١

 . و به دعای من گوش بده
 نی و از اين ديار غريب در پريشا٢

 ، رو به سوی تو می آورم
 

 . تو مرا به جايی مطمئن رهبری فرما
  زيرا در برابر دشمنانم تو نگهبان٣

 . و ُبرج محکم من هستی
 

  عطا فرما که تمام دوران عمرم در خانٔه تو ساکن شوم٤
 . و زير سائه بالهای تو در امان باشم

  ام، شنيده ای ای خدا، قولی را که به تو داده٥
 . و برکاتی را نصيب من کرده ای که به ترسندگان خود می دهی

 
  به پادشاه عمر دراز عطا فرما٦

 . و به سالهای عمر وی بيافزا
  خدايا، تاج و تخت او را برای ابد در حضور خود برقرار ساز٧

 . و با محّبت و وفاداری پايدار از او نگه داری کن
 

 ش می کنم من هميشه تو را ستاي٨
 . و هر روز نذری را که کرده  ام، ادا می کنم

٦٢  
  سرود داوود

  سرود اعتماد به محافظت خدا
 ، جان من فقط در حضور خدا آرام می شود١

 . زيرا نجات من از جانب اوست
 ، او يگانه پشتيبان و نجات دهندٔه من است٢

  او نگه دار من است
 . پس هرگز شکست نخواهم خورد

 
  کی همگی شما بر مردی هجوم می آوريد تا به٣

  که مانند ديوار شکسته است؟
 . فکر شما فقط اين است که او را از مقامش پايين بياوريد٤

 ، شما دروغ را دوست می داريد
 ، با زبان خود او را برکت می دهيد

 . اّما در دلتان او را نفرين می کنيد
 

  من فقط به خدا اعتماد دارم٥
 . وستو اميدم به ا

 ، او يگانه پشتيبان و نجات دهندٔه من است٦
 ، او نگه دار من است

 . پس هرگز شکست نخواهم خورد
 . نجات و عّزت من از خداست٧

  او نگهبان توانا
 . و پناهگاه من است

 



 مزامير
 

 . ای مردم در همٔه اوقات به خدا توّکل کنيد٨
 ، همٔه مشکالت خود را به او بگوييد

 . زيرا او پناهگاه ماست
 

  تمام مردم چه کوچک و چه بزرگ، ناچيزند٩
 . و بيش از يک نفس نيستند

 ، اگر در ترازو وزن شوند
 . از باد هم سبکترند

  بر ظلم توّکل نكنيد١٠
  و بر آنچه که از راه دزدی به دست آورده ايد، اميد نداشته باشيد؛

  و هرچند دارا يی شما زياد شود
 . بر آن دل نبنديد

 
 ارها فرموده است خداوند ب١١

 . که قدرت در دست اوست
  ای خداوند، محّبت پايدار نيز از آن توست١٢

 . و تو هرکس را مطابق کارهايش پاداش خواهی داد

٦٣  
  سرود داوود هنگامی که در بيابانهای يهوديه بود

  اشتياق برای خداوند
 . خدايا تو خدای من هستی١

 . من مشتاق تو هستم
 ک مانند يک زمين خش

 ، و سوزان و بی آب
 . با تمام وجود خود تشنٔه توام

  عطا فرما که به جايگاه مقّدس تو داخل شوم٢
 . و قدرت و جالل تو را ببينم

 ، محّبت پايدار تو برای من شيرين تر از زندگی است٣
 . بنابراين تو را ستايش می کنم

  تا زنده ام از تو سپاسگزارم٤
 . ی کنمو دسِت دعا به درگاهت بلند م

  جان من سير خواهد گرديد٥
 . و زبانم سرودهای شاد برای تو خواهد سرود

 
  شبها وقتی که به بستر خود می روم تو را به ياد می آورم٦

 ، و تمام شب دربارٔه تو تفّکر می کنم
  زيرا تو مددکار من بوده ای٧

 . و در سائه بالهای تو سرود شادی می سرايم
  من به تو مّتكی هستم٨

 . و دست تو مرا محافظت خواهد کرد
 

  اّما کسانی که قصد کشتن مرا دارند٩
 ، به دنيای مردگان خواهند رفت

  با شمشير کشته خواهند شد١٠
 . و جسد آنان طعمٔه شغاالن خواهد گرديد

 ، اّما پادشاه به خاطر پيروزی که خدا به او عطا کرده است١١
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 . شادی خواهد کرد
 .  نام خدا وعده می دهند، او را سپاس خواهند گفتو همٔه کسانی که به

 . اّما دهان دروغگويان بسته خواهد شد

٦٤  
  سرود داوود

  دعای برای محافظت
 . خدايا، به نالٔه و زاری من گوش فرا ده١

 . از دشمنان خود می ترسم، مرا از دست آنان نجات ده
  مرا از توطئٔه مردم شرير٢

 . و فتنه انگيز رهايی ده
 ، آنها زبان خود را مانند شمشير تيز کرده٣

 . و مرا هدف سخنان زهرآلود خود قرار داده اند
  از کمينگاه خود، بی گناهان را نشانه می گيرند٤

 . و ناگهان و بدون ترس بر ايشان حمله می کنند
 ، آنها يکديگر را در انجام نقشه های شرورانٔه خود تشويق می کنند٥

 . ای خود با هم مشورت می کنندو دربارٔه محل دامه
 » چه کسی می تواند ما را ببيند؟«: می گويند

 : آنها نقشه های شريرانه می کشند و می گويند٦
 » .بسيار عالی است«

 ! فکر و دل انسان چقدر مرموز است
 

  اّما خدا آنها را با تير خود خواهد زد٧
 . و زخم های ناگهانی بر بدنشان وارد خواهد آرد

  را به خاطر زبانشان نابود خواهد آرد آنها٨
 . و هرکسی ببيند، آنها را مسخره خواهد آرد

  آنگاه همه خواهند ترسيد٩
  و آنچه را که خدا انجام داده است درک خواهند کرد

 . و آن را بيان خواهند نمود
  مردم نيک به خاطر آنچه که خداوند انجام داده است١٠

  شادی خواهند کرد
 . ه خواهند بردو به او پنا

 . دل تمام مردم نيک شادمان باد

٦٥  
  سرود داوود

  شکر نعمت
  خدايا، تو در صهيون شايستٔه ستايش هستی١

 . و ما آنچه را که نذر کرده ايم ادا خواهيم آرد
 ، چون تو دعاها را مستجاب می فرمايی٣-٢

  همٔه مردم به خاطر گناهانشان
 . نزد تو خواهند آمد

  ما چيره گشته است، گناهان ما بر
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 . اّما تو ما را می بخشی
  خوشا به حال کسانی که تو آنان را برگزيده ای٤

 . تا به پيشگاه تو بيايند و در جايگاه مقّدس تو ساکن شوند
  ما از تمام چيزهای نيکوی خانٔه تو

 . و برکات معبد تو بهره مند خواهيم شد
 

 ، ای خدايی که نجات دهندٔه ما هستی٥
 . ا کارهای عادالنه و عجيب ما را نجات می دهیتو ب

 . تو اميد مردم سراسر جهان هستی
  تو با قدرت خود کوهها را بنا نمودی٦

 . و نيروی عظيم خود را نشان دادی
  تو تالطم درياها٧

  و خروش امواج
 . و شورش آدميان را آرام می سازی

  ساکنان سراسر زمين٨
  از کارهای عجيب تو حيرانند

  کارهای تو از يک سوی زمين و
 . تا آن سوی ديگر آن شادمانی می آفريند

 
  باران را بر زمين می فرستی و از آن مراقبت می کنی٩

 . تا آن را سيراب و حاصلخيز کند
  رودخانه ها را ُپر آب می سازی

 . و زمين را با غّالت بارور می گردانی
  باران فراوان بر زمين می فرستی١٠

 های سيل آسا و با باران
  زمين را نرم و هموار می کنی
 . تا نباتات از زمين برويند

  لطف تو، حاصل فراوان به بار آورده١١
 . و سراسر زمين از نعمتهای تو لبريز است

  چمنزارها ُپر از گّله١٢
 . و دامنٔه کوهها، سرشار از شادی است

  مزرعه ها پوشيده از گوسفندان است١٣
 . ريز هستندو دشتها از غّله لب

 . همه از خوشی فرياد می زنند و با هم سرود می خوانند

٦٦  
  سرود سپاس و تشّکر

 . ای مردم روی زمين برای خدا با شادی بسراييد١
  نام ُپر جالل او را ستايش کنيد٢

 . و عظمت او را بستاييد
  کارهای تو چقدر حيرت انگيز است«: به خدا بگوييد٣

 ت و قدرت تو چقدر عظيم اس
 . که دشمنان از ترس در برابر تو تسليم می شوند

 ، تمام مردم روی زمين، تو را می پرستند٤
  تو را ستايش می کنند
 » .و نام تو را می ستايند
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  بياييد و کارهای شگفت انگيزی را٥
 . که خدا در ميان مردم انجام داده است ببينيد

 ، او دريا را به زمين خشک تبديل نمود٦
 .  با پا از آن عبور کردنداجداد ما

 . آنها در آن روز برای کاری که خدا کرد، شادی کردند
  او با قدرت خود، برای هميشه فرمانروايی می کند٧

 ، ای مردم سرکش. و همٔه اقوام را زير نظر دارد
 . عليه او طغيان نکنيد

  ای مردم جهان، با آواز بلند خدای ما را ستايش کنيد٨
 .  را بشنوندتا همه صدای شما

  او ما را زنده نگاه داشت٩
 . و نگذاشت که پای ما بلغزد

 
  ای خدا، چنانکه نقره را در کوره می گذارند١٠

 ، تا پاک شود
 . تو ما را در کوره آزمايش گذاشتی تا پاک شويم

  تو ما را در دام گرفتار کردی١١
 . و بارهای سنگينی را بر دوش ما نهادی

 ا مسّلط ساختی دشمنان ما را بر م١٢
 . و ما از ميان آب و آتش عبور نموديم

 . اّما سرانجام ما را به جای سبز و خّرم آوردی
 

  قربانی های سوختنی به خانٔه تو آورده ام١٣
 . و نذرهای خود را ادا می کنم

  نذرهايی را که در زمان سختی کرده بودم١٤
 . ادا خواهم آرد

 و قربانی خواهم آرد من گوساله ها و ُبزها را برای ت١٥
  و گوسفند را برای قربانی سوختنی تقديم خواهم آرد

 . تا دود آن به آسمان برسد
 

  ای کسانی که به خدا احترام می گذاريد، بياييد و بشنويد١٦
 . تا شما را از کارهايی که خداوند برای من انجام داده است آگاه سازم

  برای کمک به درگاه او فرياد نمودم١٧
 . ا سرودها او را ستايش کردمو ب

 ، اگر به گناهان خود اقرار نمی کردم١٨
 . خداوند دعای مرا نمی شنيد

  اّما خدا دعای مرا شنيد١٩
 . و آن را مستجاب فرمود

 
 ، خدا را سپاس می گويم٢٠

 ! چونکه او دعای مرا رد نکرد
 . و محّبت پايدار خود را از من دريغ نفرمود

٦٧  
  سرود شکرگزاری

  خدايا بر ما رحم کن و ما را برکت بده١
 . و نور روی خود را بر ما بتابان

  تا همٔه مردم راه تو را بشناسند٢
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 . و قدرت نجات بخش تو، بر همٔه مّلتها آشکار گردد
 

  تا ای خدا، تمام مردم تو را بپرستند٣
 . و ستايش کنند

 
 ، تا تمام مّلتها شادمان باشند و از خوشی بسرايند٤

 ا که تو مردم را با عدالت داوری می کنی زير
 . و آنها را هدايت می نمايی

 
  تا ای خدا، تمام مردم تو را بپرستند٥

 . و ستايش کنند
 

  زمين محصول خود را به بار آورده است٦
 . و خدا، خدای ما، ما را برکت داده است

 ، خدا ما را برکت داده است٧
 . ام نمايندکه همٔه مردم، در همه جا او را احتر

٦٨  
  سرود داوود

  سرود مّلی برای پيروزی
 . خدايا، برخيز و دشمنانت را پراکنده ساز١

 . آنانی که از تو نفرت دارند از درگاه تو بگريزند
 ، مانند دودی که در برابر باد محو می شود، آنان را پراکنده ساز٢

 ، همچنان که موم در برابر آتش، آب می شود
 . يشگاه خدا هالک می شوندگناهکاران در پ

  اّما نيکوکاران خوشحال می شوند٣
 . و در حضور خدا سرافراز می گردند و فرياد شادی برمی آورند

 
 . برای خدا سرود بخوانيد و نام او را بستاييد٤

 . برای او که بر ابرها سوار است، با آواز بلند بسراييد
 . نام او خداوند است، در پيشگاه وی شادی کنيد

 
 ، خدا که در بارگاه مقّدس خود می باشد٥

 . پدر يتيمان و دادرس بيوه زنان است
  آوارگان را سر و سامان می دهد٦

 . و اسيران را با شادمانی آزاد می کند
 . اّما گردنکشان را آوارٔه بيابان می سازد

 
  ای خدا، هنگامی که قوم خود را٧

 ، در بيابان هدايت می کردی
 ز آسمان باران باريد زمين لرزيد، ا٨

 ، و کوه سينا از هيبت حضور تو ای خدای اسرائيل
 . به لرزه درآمد

  ای خدا، تو باران فراوان بر زمين فرستادی٩
 ، تا آن را شاداب و سرسبز گرداند

 ، قوم تو در آن ساکن گرديدند و ای خدا١٠
 . تو از رحمت خود، حاجات نيازمندان را برآوردی

 
  داد خداوند فرمان١١
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 : و زنان اين مژده را به مردم رساندند
 » !پادشاهان و سپاهيان آنها می گريزند«١٢

 . زنان در خانه های خود غنايمی را که به دست آورده اند، تقسيم می کنند
  آنانی که در آغل گوسفندان می خوابيدند، اکنون مانند کبوتری که بالهايش نقره ای١٣

 . شده اند و پرهايش طاليی است، آراسته
  خداوند متعال پادشاهان را مانند دانه های برف١٤

 . بر کوه صلمون پراکنده ساخت
 

  ای کوه با عظمت باشان١٥
 ! و ای قّله های بلند

 ، ای قّله های بلند باشان١٦
 ، چرا با حسرت به کوهی که خدا آن را برای سکونت خود اختيار کرد

  و مسکن ابدی او شد، می نگريد؟
 

 ند با هزاران هزار اّرابه خداو١٧
 . از کوه سينا به جايگاه مقّدس خود آمد

 . بعد به عالم باال صعود فرمود و عّده ای را با خود به اسارت برد١٨
 . از آدميان، حّتی از ياغيان و سرکشان هدايايی دريافت نموده است

 . خداوند، خدا در آنجا سکونت خواهد کرد
 

  سپاس بر خداوند١٩
 . ز بارهای ما را متحّمل می شودکه هر رو

 . او خدای نجات دهندٔه ماست
 . خدای ما، خدای نجات دهنده است٢٠

 ، خداوند خدای ما
 . ما را از مرگ می رهاند

 
 ، خداوند سر دشمنانش را که در گناه به سر می برند٢١

 . خواهد شکست
  من دشمنانتان را از باشان«: خداوند فرمود٢٢

  برمی گردانم، و اعماق اقيانوسها
  تا شما در خون آنها راه برويد٢٣

 » .و سگهای شما خون آنان را بخورند
 

 ، خدايا، ای خدای من و ای پادشاه من٢٤
 . حرکت پيروزمندانٔه تو را که به خانٔه مقّدس خود وارد می شوی، همه ديدند

  سرايندگان در پيش، نوازندگان در پشت٢٥
 . کت می کنندو دوشيزگان در وسط دف زنان حر

 . خدا را در حضور جماعت او ستايش کنيد٢٦
 . ای فرزندان يعقوب خدا را ستايش کنيد

  اول طايفٔه بنيامين که کوچکترين طايفه هاست٢٧
  سپس رهبران طايفٔه يهودا با گروه خود

 . و بعد رهبران طايفٔه زبولون و نفتالی حرکت می کنند
 

 ، خدايا، قدرتت را آشکار کن٢٨
 . ی را که به جای ما به کار برده ایقدرت
 ، به خاطر خانٔه تو که در اورشليم است٢٩

 . پادشاهان جهان هديه ها برای تو خواهند آورد
  مصر، آن حيوان وحشی نيزار٣٠

  و اقوام ديگر را که مانند گّله های گاو و گوساله هستند توبيخ نما؛
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 د را به تو تقديم نمايند تا آن که به فرمان تو تسليم شوند و نقره های خو
 . و آنانی را که طالب جنگ می باشند، پراکنده گردان

  مصر سفيران خود را خواهد فرستاد؛٣١
 . و حبشه دست دعا به سوی خدا خواهد برافراشت

 
  ای کشورهای جهان، برای خدا سرود شکرگزاری بخوانيد٣٢

 . و برای خداوند بسراييد
 م نشسته است برای او که بر آسمانهای قدي٣٣

 . و از آنجا صدای با هيبت او به گوش می رسد
 . قدرت خدا را اعالم کنيد٣٤

  قوم اسرائيل از شکوه و جالل او برخوردار هستند
 . و عظمت او در آسمانها ديده می شود

  مهيب است خدا، خدای اسرائيل در جايگاه مقّدس خود؛٣٥
 . او به قوم خود قدرت و نيرو می بخشد

 

 ! ک باد خدامتبار

٦٩  
  سرود داوود

  طلب کمک از خدا
 ، خدايا، جانم به لبم رسيده است١

 . مرا نجات بده
  در گرداب مشکالت فرو رفته ام٢

 ، و نزديک است که از پای درآيم
  در  آبهای عميق غرق می شوم

 . و سيالب به باالی سرم رسيده است
  از ناله خسته شده٣

 . و گلويم خشک شده است
 نتظار کمک تو در ا

 . چشمانم تار گرديده اند
 

  تعداد آنانی که بی جهت از من نفرت دارند٤
 . از موی سرم زيادتر است

 . دشمنانم دربارٔه من دروغ می گويند
 . آنانی که قصد جان مرا دارند، قوی هستند

 . مرا مجبور کردند آنچه را که ندزديده بودم، پس بدهم
 هان نيستند خدايا، گناهان من از تو پن٥

 . و تو از حماقت من آگاهی
  ای خداوند، خدای متعال مگذار٦

 . به خاطر من آنانی که بر تو توّکل نموده اند، شرمنده شوند
  ای خدای اسرائيل، آنانی را که به تو اميد دارند

 . به خاطر من خجل مساز
  من به خاطر تو رسوا٧

 . و شرمنده شده ام
 به نزد فاميلم مانند يک غري٨

 . و نزد خانواده ام مانند بيگانه ها شده ام
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 . غيرتی که برای خانٔه تو دارم، آتشی در وجودم برافروخته٩
 . دشمنان همچنان که به تو اهانت نمودند، به من نيز توهين کردند

 ، هنگامی که با روزه گرفتن، خود را فروتن نمودم١٠
 . مردم به من توهين کردند

  ،وقتی پالس پوشيدم١١
 . به من خنديدند

  زبانزد مردم کوچه و بازار و شرابخواران گرديده ام١٢
 . و برايم سرود می خوانند

 
 . اّما من، ای خداوند، به درگاه تو دعا می کنم١٣

 ، ای خدا، در وقت مناسب به من جواب بده
  به خاطر محّبت پايدار خود دعايم را مستجاب فرما

 . دهو به سبب وعدٔه خود مرا نجات ب
  مرا از اين ِگرداب مشکالت نجات بده١٤

 . و از شر دشمنان، در پناه خود حفظ فرما
  مگذار در مشکالت غرق شوم١٥

  و در اين گرفتاری ها نابود گردم
 . و سرانجام راهی گور شوم

 
 ، خداوندا، محّبت پايدار تو چه نيکوست١٦

 . پس به خاطر رحمت عظيمت به من توّجه نما
 ا از بندٔه خود مپوشان، روی خود ر١٧

 . اکنون که در سختی هستم مرا مستجاب نما
  بيا و تاوان آزادی مرا بپرداز١٨

 . و مرا از دست دشمنانم نجات بده
 

  تو می دانی که چگونه رسوا شده ام١٩
 . و مورد سرزنش و توهين قرار گرفته ام

 . تو همٔه دشمنانم را می شناسی
 کسته سرزنش های مردم، دلم را ش٢٠

 . و مأيوس شده ام
  به هر سو روی آوردم، دلسوزی نيافتم

 . و از کسی تسّلی نيافتم
  هنگامی که گرسنه بودم زهر به من تعارف کردند؛٢١

 . و وقتی تشنه بودم، سرکه به من دادند
 

  بگذار جشن آنها به ماتم٢٢
 . و امنّيت آنان به تشويش مبّدل گردد

  چشمانشان را کور٢٣
 .  را سست گردانو کمرشان

  خشم خود را بر سر آنان بريز٢٤
 . و ايشان را با آتش غضبت بسوزان

  خانه های ايشان ويران شود٢٥
 . و کسی در چادر های آنان ساکن نگردد

  زيرا آنها به کسانی آزار می رسانند که تو تنبيه نموده ای٢٦
 . و دربارٔه آنهايی گفت وگو می کنند که تو مجازات نموده ای

  گناهانشان را در نظر بگير٢٧
 . و راه نجات را بر آنان ببند

  نامشان را از دفتر زندگی محو کن٢٨
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 . و آنان را جزء قوم خود مشمار
 

 ، اّما من در رنج و عذابم٢٩
 . ای خدا مرا نجات بده و سربلند گردان

 
  من با سرود، خدا را ستايش خواهم آرد؛٣٠

 .  خواهم کردو با شکرگزاری عظمت او را بيان
  خداوند اين را بيشتر از٣١

 . قربانی گاو و گوساله می پسندد
  وقتی مظلومان اين را ببينند، خوشحال خواهند شد٣٢

 . و آنانی که خدا را پرستش می کنند، تشويق خواهند شد
  زيرا خداوند دعای نيازمندان را می شنود٣٣

 . و ياران اسير خود را از ياد نمی برد
 

 . ان و زمين، خدا را ستايش کنيدای آسم٣٤
 . درياها و همٔه موجودات آن، او را ستايش آنيد

  خدا اورشليم را نجات خواهد داد٣٥
 . و شهرهای يهودا را دوباره آباد خواهد کرد

 . قوم او آنها را تصّرف نموده در آنها سکونت خواهند کرد
  نسل بندگان او وارث آن خواهند شد٣٦

 .  دوست می دارند، در آن سکونت خواهند نمودو کسانی که او را

٧٠  
  سرود داوود، يک سوگواری

  درخواست کمک
 ، خدايا مرا نجات بده١

 . خداوندا، اکنون به فريادم برس
  آنانی که قصد جان مرا دارند٢

  شرمنده و رسوا شوند
  و بدخواهان من آشفته
 . و پريشان گردند

 ، کسانی آه مرا مسخره می کنند٣
 . سان شوندهرا

 
 . کسانی که به تو روی می آورند شاد و مسرور گردند٤

 ، آنانی که به خاطر نجات خود از تو سپاسگزارند
 » !خدا چقدر بزرگ است«: هميشه بگويند

 
 ، خدايا، من فقير و نيازمندم٥

 ، برای کمک به من شتاب کن
 . تو خداوند و نجات دهندٔه من هستی
 . پس ای خداوند، تأخير مکن

٧١  
  دعای مرِد پير

 ، خداوندا، به تو پناه آورده ام١
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 ! شرمسارم مکن
 . تو عادل هستی، کمک کن و مرا رهايی ده٢

 . دعايم را بشنو و مرا نجات ده
  برای من، قلعه و پناهگاه باش٣

 ، تا در هر وقت به آن پناه آورم
 . ای سنگر و نجات دهندٔه من، برای نجات من فرمان بده

 
  مرا از دست مردم شرير رهايی ده، خدايا٤

 . و از شر اشخاص بدکار و ظالم برهان
 ، چون تو ای خداوند، اميد من هستی٥

 . از جوانی به تو توّکل نموده ام
  در تمام دوران عمرم به تو تکيه کرده  ام٦

 . و از روز توّلدم، تو پشتيبان من بوده ای
 . من هميشه تو را ستايش می کنم

 
 رمشق عّدٔه زيادی گرديده است، زندگی من س٧

 . چونکه تو پشتيبان نيرومند من بوده ای
 . تمام روز تو را ستايش می کنم٨

 . و جالل تو را اعالم می نمايم
 ، اکنون که پير و ناتوانم٩

 . مرا از درگاه خود َمران و فراموشم مکن
  زيرا دشمنانم برای کشتن١٠

 . من با هم توطئه می کنند
 خدا او را ترک کرده، «: دو می گوين١١

 ، پس برويم و او را دستگير کنيم
 » .زيرا کسی نيست که او را از دست ما رهايی بدهد

 
 . خدايا، از من دور مباش١٢

 ! ای خدای من، بشتاب و مرا کمک کن
 ، دشمنان جانم١٣

  شرمنده و نابود گردند
 ، و آنانی که در پی آزار من هستند
 . دسرافکنده و پريشان گردن

  اميد من هميشه به تو می باشد؛١٤
 ! و بيشتر و بيشتر تو را ستايش می کنم

  تمام روز دربارٔه نجات خود١٥
 ، و کارهای نيک تو که شمارٔه آن از فهم من خارج است

 . گفت وگو خواهم کرد
  با قدرت خداوند، خدای متعال خواهم آمد١٦

 . عادل هستی و برای همه اعالم خواهم کرد که تو يگانه خدای
 

  از دوران کودکی، تو مرا تعليم داده ای١٧
 . و من هنوز هم کارهای عجيب تو را اعالم می کنم

  پس ای خدا، اکنون که پير شده١٨
 ، و موهايم سفيد گرديده است

 ، مرا ترک منما
 . تا قدرت و عجايب تو را برای نسلهای آينده بيان کنم

 
 . رسيده است خدايا، عدالت تو تا به آسمانها١٩
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 ، تو کارهای عجيب انجام داده ای
 . کسی مانند تو وجود ندارد

 ، تو انواع سختی ها و مشکالت بسيار بر سر من آوردی٢٠
  اّما دوباره قدرت مرا به من بازمی گردانی
 . و مرا از چنگال مرگ نجات خواهی داد

  مرا بيشتر از گذشته سربلند خواهی کرد؛٢١
 . ی نمودو از من دلجويی خواه

 
  ای خدای من، با نوای چنگ تو را ستايش خواهم کرد٢٢

 . و صداقت تو را خواهم ستود
 ، ای خدای مقّدس اسرائيل

 . با نوای چنگ خود برای تو سرود خواهم سراييد
 . با شادی سرود برای تو خواهم سراييد و خواهم خواند٢٣

 ، با تمام وجود خود خواهم خواند
 . ی داده ایزيرا که تو مرا رهاي

 ، تمام روز دربارٔه عدالت تو گفت وگو خواهم کرد٢٤
 ، زيرا همٔه کسانی که می خواستند مرا اذّيت و آزار کنند

 . شرمنده و رسوا شدند

٧٢  
  سرودی از سليمان

  دعا برای پادشاه
  خدايا، به پادشاه بياموز که با انصاف تو داوری نمايد١

  ،و انصاف خود را به او عطا فرما
  تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کند٢

 . و مظلومان را با انصاف دادرسی نمايد
 ، آنگاه در سراسر مملکت٣

 . کاميابی و عدالت به بار خواهد آمد
  تا فقيران با انصاف داوری شوند٤

  و حاجت نيازمندان برآورده گردد
 . و ظالمان نابود گردند

 تاب می درخشد باشد که قوم تو تا زمانی که آف٥
 . و ماه در آسمان است پيوسته تو را پرستش نمايند

 
  پادشاه مانند بارانی باشد که بر مزرعه ها می بارد٦

 . و همچون رگباری که زمين را سيراب می کند
  در دوران او عدالت و راستی رشد و نمو کند٧

 . و صلح و کاميابی تا ماه در آسمان باقی است، برقرار باشد
 

 نٔه فرمانروايی او از دريا تا دريا دام٨
 . و از رود فرات تا دورترين نقطٔه جهان باشد

  دشمنانش در برابر او زانو زنند٩
 . و در مقابل او به خاک بيفتند

  پادشاهان اسپانيا و جزاير١٠
 . و همٔه سالطين شبا و سبا برای او هدايا بياورند

  تمام پادشاهان در حضور او تعظيم نمايند١١
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 . و همٔه مّلتها او را خدمت کنند
 

  وقتی نيازمندان تقاضا کنند، آنها را کمک می کند١٢
 . و مسکينانی را که بی کس اند، ياری می نمايد

  بر ضعيفان و نيازمندان رحم می کند١٣
 . و آنها را نجات خواهد داد

 ، آنها را از ظلم ظالم و از شر بدخواهان می رهاند١٤
 . در نظرش گرانبهاست زيرا زندگی آنها

 
 ! عمر پادشاه دراز باد١٥

 . طالی شبا نصيب او گردد
 ، دعای خير بدرقٔه راهش

 . و برکات خدا شامل حالش باد
  باشد که بذر فراوان بر زمين باشد؛١٦

 ، باشد که کوهها از محصول پوشانيده شوند
 ، و مانند لبنان سرشار از ميوه شوند

 ، علف و سبزه هستند همان طوری که چمنها ُپر از
 . شهرهايش ُپر از جمعّيت باشند

  نام او تا ابد پاينده١٧
 . و شهرتش همچون آفتاب برقرار باد

  همٔه مردم از او برکت ببينند
 . و او را متبارک خوانند

 
 ! متبارک باد خداوند، خدای اسرائيل١٨

 . او يگانه خدايی است که کارهای شگفت انگيز انجام می دهد
 .  مجيد او تا ابد متبارک بادنام١٩

 . شکوه و جالل او سراسر جهان را فرا گيرد
 

 ! آمين! آمين
 

 . پايان دعاهای داوود، پسر َيسی٢٠

  کتاب سوم
 ) ٨٩-٧٣مزامير (

٧٣  
  سرود آساف

  عدالت خدا
  به راستی خدا برای قوم اسرائيل١

 . و همٔه کسانی که دل پاک دارند، نيکوست
  بود ايمان خود را از دست بدهم اّما من، نزديک٢

 . و از راه راست منحرف شوم
  زيرا از ديدن موفقّيت اشخاص متکّبر٣

 . و شرير حسد می  بردم
 

  زيرا که زحمت نمی کشند٤
 . و بدنی قوی و سالم دارند
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  مانند ديگران رنج و زحمت نمی کشند٥
 . و گرفتاری های ديگران را هم ندارند

 استه اند، بنابراين به غرور آر٦
 . و به خشونت ملّبس شده اند

  دلهايشان ُپر از شرارت است٧
 . و افکار شرارت آميز در سر خود می پرورانند

 . مردم را مسخره می کنند و حرفهای زشت می زنند٨
 . متکّبرند و در پی آزار ديگران هستند

 ، حرفهای کفرآميز به ضد خدا می زنند٩
 . می کنند و با گستاخی بر مردم حکمرانی

  بنابراين حّتی قوم خدا از آنها پيروی می کنند١٠
 . و آنها را می ستايند

 . خدا نمی  داند«: آنها می گويند١١
 » .خدای متعال از کارهای ما باخبر نمی شود

  آنها زندگی راحتی دارند! مردمان شرير را ببينيد١٢
 . و ثروتشان روز به روز زيادتر می شود

 
  را پاک نگه داشته من بيهوده خود١٣

 . و از گناه دوری می کنم
  صبح تا شب در زحمت و محنت به سر می برم١٤

 . و هر روز سرزنش می شوم
 

 ، اگر من آن حرفها را زده بودم١٥
 . در مقابل قوم تو خيانتکار محسوب می شدم

 ، من کوشش کردم که اين موضوع را بفهمم١٦
 . اّما فکرم به جايی نرسيد

  به معبد بزرگ تو رفتم، تا آن که١٧
 . آنگاه فهميدم که چه سرنوشت بدی در انتظار شريران است

 
  تو آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد١٨

 . تا بيفتند و نابود شوند
  آنها در لحظه ای نابود می گردند١٩

 . و عاقبتی هولناک خواهند داشت
 . رودآنها مانند خوابی هستند که صبح از بين می ٢٠

 . هنگامی که تو ای خداوند برخيزی آنان محو می گردند
 

  زمانی که روح من افسرده٢١
 ، و دلم شکسته بود

  احمق و نادان بودم٢٢
 ! و در حضور تو مانند حيوانی بی شعور رفتار کردم

  با اين وجود، هميشه به تو نزديک بودم٢٣
 . و تو پيوسته دست مرا گرفته ای

 ت خود هدايت می کنی، تو مرا طبق خواس٢٤
 . و سرانجام مرا با احترام در پيشگاه خود می پذيری

  در آسمان غيراز تو کسی را ندارم٢٥
 . و بر روی زمين هم جز تو، چيزی نمی خواهم

 ، هر چند بدنم فرسوده و فکرم ضعيف گردد٢٦
  اّما خداوند قّوت قلب
 . و همه چيز من است
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 . هالک خواهند گرديد ،کسانی که از تو دور می شوند٢٧

 . آنهايی را که به تو وفادار نيستند، نابود خواهی آرد
 . اّما برای من چقدر خوب است که هميشه به خدا نزديک باشم٢٨

  به خداوند متعال پناه می برم
 . و تمام کارهای او را اعالم می کنم

٧٤  
  سرود آساف

  دعا برای رهايی قوم
 ه ترک کردی؟ خدايا، چرا ما را برای هميش١

  چرا بر ما که گوسفندان مرتع تو هستيم چنين خشمگين شده ای؟
 . قوم خود را به ياد آور، آنانی را که از زمان قديم برگزيدی تا قوم تو باشند٢

 . آنانی را که از بردگی بازخريد کردی تا طايفٔه خاص تو باشند
 . صهيون را که در آن ساکن بودی به ياد آور

 به ها عبور کن بر اين خرا٣
 ! و ببين که دشمن چگونه همه چيز را در خانٔه تو ويران نموده است

 
  دشمنانت در معبد بزرگ تو، بانگ پيروزی برآوردند٤

 . و پرچم خود را در آنجا برافراشتند
  مانند هيزم شکنانی که با تبر٥

 ، برای قطع درختان آمده باشند
  تمام نقش های تراشيده شده را٦

 .  و تبر خراب کردندبا چکش
  مکانهای مقّدس تو را خراب کردند و آن را به آتش کشيدند٧

 . و جايی را که محل پرستش تو بود، بی حرمت ساختند
 » .آنها را بکّلی ِله می کنيم«: با خود گفتند٨

 . پس تمام معابد را در سراسر خاک اسرائيل آتش زدند
 

 . همه آثار مقّدس ما را از بين بردند٩
 يچ يک از انبيا باقی نمانده اند ه

 . و هيچ کس نمی  داند که اين وضع تا به کی ادامه خواهد داشت
  خدايا، تا به کی به دشمنانت اجازه می دهی که به تو توهين کنند؟١٠

  آيا آنان هميشه نام تو را بی حرمت خواهند ساخت؟
  چرا به ما کمک نمی کنی؟١١

  چرا دست خود را عقب کشيده ای؟
 

  اّما تو ای خدا، از روز ازل پادشاه ما بوده ای١٢
 . و بارها ما را نجات داده ای

  با قدرت خود دريا را شکافتی١٣
 . و سر نهنگها را در اعماق دريا شکستی

  تو سر هيوالی دريايی را شکستی١٤
 . و او را خوراک صحرانشينان کردی

  چشمه ها و جوی ها را جاری ساختی١٥
 . ی بزرگی را که هميشه جاری بودند خشک کردیو رودخانه ها

  شب و روز را پديد آوردی و ماه١٦
 . و خورشيد را در آسمان قرار دادی
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  حّد و حدود تمام جهان از توست١٧
 . و تو تابستان و زمستان را به وجود آوردی

 
  اّما خداوندا، ببين که دشمنان چگونه تو را مسخره می کنند١٨

 .  نام تو توهين می کنندو مردم بی خدا، به
  قوم بيچاره ات را فراموش نکن١٩

 . و قوم خود را به دست دشمنانشان رها مکن
 

 ، پيمانی را که با ما بسته ای به ياد آور٢٠
 . زيرا که شريران در مکانهای تاريک، در سرتاسر سرزمين ما در کمينند

 ، مظلومان را شرمنده مکن٢١
 .  تو را ستايش کنندتا مردم مسکين و نيازمند نام

 
 ، خدايا، برخيز و از حق خود دفاع کن٢٢

 . ببين که مردم بی خدا، تمام روز به تو توهين می کنند
  فرياد خشمگين دشمنان٢٣

 ! و غوغای مخالفين را که هميشه بلند است، ناديده مگير

٧٥  
  سرود آساف

  خدا داور است
 . يمخدايا، تو را شکر می کنيم و از تو سپاسگزار١

  نام تو را می خوانيم
 . و کارهای عجيب تو را در همه جا اعالم می نماييم

 
  من زمانی را برای داوری تعيين کرده ام«: خدا می فرمايد٢

 . و همه را از روی انصاف داوری خواهم آرد
 ، وقتی که زمين به لرزه درآيد و ساکنان آن به وحشت افتند٣

 م من ستونهای آن را در جايشان محک
 . و استوار نگاه خواهم داشت

  به اشخاص متکّبر می گويم که مغرور نباشند٤
  و به شريران امر می کنم که به قدرت خود نبالند

 » .و از روی غرور و تکّبر سخن نگويند٥
 

  زيرا که افتخار، نه از شرق، نه از غرب٦
 ، و نه از بيابان می  آيد

 . بلکه خداست که داوری می نمايد٧
 . را سرافکنده می کند و ديگری را برمی افرازد يکی

  زيرا خداوند جامی در دست دارد٨
 . که ُپر از شراب خشم اوست

  او آن را به تمام شريران می نوشاند
 . و آنها تا آخرين قطره آن را می نوشند

 
  اّما من هميشه خدای يعقوب را تمجيد خواهم آرد٩

 . و برای او سرود خواهم خواند
 درت شريران را درهم خواهد کوبيد او ق١٠

 . و نيکوکاران را سربلند خواهد نمود
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٧٦  
  سرود آساف

  خدا پيروز است
  خدا در يهوديه مشهور است١

 . و نام او در اسرائيل بزرگ می باشد
  خانٔه او در اورشليم است٢

 . و بر کوه صهيون سکونت می کند
  او در آنجا تير دشمن را شکست٣

 . ر و همٔه سالحهای او را نابود کردو شمشير و سپ
 

 ! تو چه ُپر جالل هستی٤
 ! ُپر شکوه تر از تمامی کوههای ابدی

  دالوراِن دشمن سرکوب شدند٥
 ، و به خواب مرگ فرو رفتند

 . و تمامی قدرت و مهارتشان بی فايده بود
 ، وقتی تو، ای خدای يعقوب، آنها را تهديد نمودی٦

 . رکت باز ماندنداسبها و سوارانشان، از ح
 

 ، اّما تو ای خداوند، بسيار مهيب هستی٧
  زمانی که خشمگين باشی، چه کسی می تواند در مقابل تو بايستد؟

  زمانی که از آسمان داوری خود را اعالم نمودی٩-٨
 ، و آماده شدی تا مظلومان را دادرسی نمايی

 ! جهانيان ترسيدند و سکوت نمودند
 

  تو منجر می شود خشم انسان به پرستش١٠
 . و آنانی که از اين خشم زنده می مانند جشن  های تو را نگاه خواهند داشت

 
 ، نذرهای خود را به خداوند ادا کنيد١١

 ، ای مّلتهای مجاور
 . برای او که مهيب است، هديه بياوريد

  او فرمانروايان متکّبر را فروتن می سازد١٢
 . زدو پادشاهان جهان را به وحشت می اندا

٧٧  
  سرود آساف

  تسّلی هنگام پريشانی
 . با صدای بلند نزد خدا زاری می کنم١

 . در پيشگاه خدا فرياد می کنم تا او مرا بشنود
  به هنگام سختی، به درگاه خداوند دعا می کنم٢

 ، و تمام شب دستهای خود را به سوی او بلند می کنم
 . اّما تسّلی نمی يابم

 .  آه می کشمخدا را ياد می کنم و٣
 . زمانی که به فکر فرو می روم، مأيوس می شوم

 
 ، خواب را از من گرفته ای٤
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 . آن قدر پريشانم که نمی توانم حرف بزنم
  به روزگار گذشته فکر می کنم٥

 . و سالهای پيش را به ياد می آورم
  تمام شب با خود فکر می کنم٦

 : و می انديشم و از خود می پرسم
  ما را برای هميشه ترک خواهد کرد؟ آيا خداوند«٧

  آيا هرگز از ما راضی نخواهد شد؟
  آيا ديگر ما را دوست ندارد؟٨

  آيا پيمان او با ما باطل شده است؟
  آيا خدا رحمت خود را فراموش کرده٩

 » و خشم او، جای شفقت او را گرفته است؟
  درد من اين است«: پس گفتم١٠

 » .ستکه رفتار خدا با من عوض شده ا
 

  من کارهای خداوند را به خاطر خواهم آورد١١
 . و معجزات او را که در گذشته نشان داد، به ياد می آورم

  دربارٔه تمام کارهای تو تفّکر خواهم نمود١٢
 . و دربارٔه کارهای حيرت انگيز تو خواهم انديشيد

 
 . خدايا، همٔه کارهای تو مقّدسند١٣

 . خدايی به بزرگی تو وجود ندارد
 . تو خدايی هستی که معجزه می کنی١٤

 . تو قدرت خود را به همٔه اقوام جهان نشان دادی
 ، تو با قدرت خود، قوم خود١٥

 . يعنی فرزندان يعقوب و يوسف را آزاد نمودی
 

  ای خدا، وقتی آبها تو را ديدند، ترسيدند١٦
 . و اعماق دريا به لرزه درآمد

 ، ابرها باريدند١٧
 ، غريد رعد در آسمان

 . برق در همه جا درخشيد
 ، صدای رعد تو در ِگردباد بود و نور برق١٨

  جهان را روشن ساخت
 . و زمين را به لرزه درآورد

  از دريا عبور نمودی١٩
  و از عمق دريا گذشتی

 . ولی اثری از جای پايت ديده نشد
 ، قوم خود را به وسيلٔه موسی و هارون٢٠

  .مانند يک شبان رهبری نمودی

٧٨  
  سرود آساف

  خدا و قوم او
  ای قوم من، تعاليم مرا بشنويد١

 . و به آنچه به شما می گويم، توّجه نماييد
  می    خواهم با شما با َمَثلها صحبت کنم٢
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 ، و شما را از اسرار گذشته
  چيزهايی را که از نياکان خود٣

 . شنيده و ياد گرفته ايم، آگاه نمايم
 دان خود مخفی نمی کنيم، ما اينها را از فرزن٤

  بلکه آنها را برای نسلهای آينده بازگو می کنيم
 ، تا آنها نيز بدانند که

 . خداوند چه کارهای عجيب و شگفت انگيزی انجام داده است
 

  خدا احکام و قوانينی را به قوم اسرائيل٥
 . و به فرزندان يعقوب داد

  او به نياکان ما دستور داد
 زندان خود بياموزند، که آنها را به فر

  تا نسلهای بعدی هم اين احکام را ياد بگيرند٦
 . و به نوبٔه خود به نسلهای آينده بياموزند

  به اين ترتيب آنها ياد می گيرند که به خداوند توّکل نمايند٧
 ، و آنچه را که او انجام داده است فراموش نخواهند کرد

 . مودبلکه پيوسته اوامر او را اطاعت خواهند ن
 ، آنها مانند اجداد خود، مردمی سرکش و فتنه انگيز نخواهند بود٨

  زيرا آنها کسانی بودند که
  به خدا وفادار نبودند

 . و در ايمانشان استوار نماندند
 

 ، طايفٔه افرايم با وجودی که با تير و کمان مسّلح بودند٩
 . در روز جنگ فرار کردند

  نکردند آنها به پيمان خود با خدا وفا١٠
 . و احکام او را بجا نياوردند

 . آنها معجزات و کارهای خدا را فراموش کردند١١
  آارهايی را که خدا در برابر چشمان نياکانشان١٢

 . در سرزمين مصر و ديار صوعن انجام داد
  خدا دريا را شکافت و آبها را مانند ديوار نگه  داشت١٣

 . و آنها را از ميان آن گذرانيد
 ام روز آنها را به وسيلٔه ابر، هنگ١٤

 . و تمام شب با نور آتش هدايت می کرد
  در بيابان، صخره ها را شکافت١٥

 . و از اعماق زمين، به آنها آب فراوان داد
  او از صخره، چشمه به وجود آورد١٦

 . و آب را مانند رودخانه جاری ساخت
 

  ولی ايشان باز نسبت به خدای متعال، گناه ورزيدند١٧
 . و در بيابان از او سرپيچی کردند

  در دلهای خود، خدا را امتحان کردند١٨
 . و از او غذايی مطابق ميل خودشان خواستند

 : عليه خدا حرف می زدند و می گفتند١٩
  آيا خدا می تواند در اين بيابان برای ما خوراک تهّيه کند؟«

  درست است که او توانست صخره را بزند٢٠
 ود، و رود جاری ش
  آيا می تواند برای ما

 » نان و گوشت نيز فراهم کند؟
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 ، وقتی خداوند شکايت آنها را شنيد٢١
  بسيار خشمگين شد

 ، و آتش غضب او بر بنی اسرائيل شعله ور گرديد
  زيرا آنها به خدا ايمان نداشتند٢٢

 . و باور نمی کردند که او آنها را نجات خواهد داد
  فرمان داد ولی خداوند به آسمان٢٣

  و درهای آسمان گشوده شدند
  و غّلٔه آسمانی يعنی َمّنا را٢٤

 . بر ايشان بارانيد تا بخورند
  بنابراين آنها غذای فرشتگان را خوردند٢٥

 . و خدا آذوقٔه فراوان به آنان عطا فرمود
  به باد شرقی امر فرمود که بوزد٢٦

 . و با قدرت خود، باد جنوبی را به وزش آورد
 وشت را مانند باران گ٢٧

  و پرندگان را مانند ريگ کنار دريا از آسمان
  در بين اردو ها٢٨

 . و اطراف اقامتگاه آنها فروريخت
 ، پس همگی خوردند و سير شدند و خدا٢٩

 . آنچه را که می خواستند به آنها داد
  اّما پيش از آن که٣٠

 ، لقمه ای از گلوی آنها پايين برود
  بر آنها شعله ور گرديد آتش خشم خداوند٣١

 . و نيرومندترين و بهترين جوانانشان را هالک کرد
 

  با وجود همٔه اينها، آنها دست از گناه نکشيدند٣٢
 . و با آن که آن همه معجزات را ديدند، اعتماد نکردند

 ، بنابراين خداوند عمرشان را کوتاه٣٣
 . و روزگارشان را با ترس و لرز همراه نمود

 ، تعدادی از آنها را می کشت هرگاه٣٤
  بقّيه به سوی او بازگشت می نمودند

 . و از صميم دل توبه می کردند
  آنها به ياد می آوردند که خدا پشت و پناه آنهاست٣٥

 . و پروردگار متعال، رهانندٔه ايشان است
  اّما حرفهای آنها همه دروغ بود٣٦

 . و از روی راستی و صفا حرف نمی زدند
 ان با خدا راست نبود دلهايش٣٧

 . و به پيمان خود با خدا وفا نکردند
 

  اّما خدا با رحمت خود گناهانشان را بخشيد٣٨
 . و آنها را نابود نکرد

  او بارها خشمگين شد
 . اّما خشم خود را فرو نشانيد

  او به ياد آورد که آنها انسان فانی هستند٣٩
 . و ديگر بر نمی گردد و مانند بادی هستند که فقط لحظه ای می وزد

 
  آنها بارها در بيابان در مقابل او سرکشی کردند٤٠

 . و او را رنجاندند
  آنها بارها او را آزمايش کردند٤١
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 . و خدای مقّدس اسرائيل را آزردند
 ، قدرت عظيم او را فراموش کردند٤٢

 ، و روزی که او آنها را از دست دشمنانشان آزاد کرد، به ياد نياوردند
 ، زمانی که او قدرت عظيم خود را با معجزات و عجايب٤٣

 . بر منطقٔه صوعن در سرزمين مصر آشکار کرد
 ، ها را به خون تبديل کرد آب رود٤٤

 . طوری که مصريان آب برای خوردن نداشتند
  و انواع پشه ها را فرستاد تا آنها را بگزند٤٥

 . هايی که آنها را هالک می کردند  و قورباغه
 ت و زراعتشان را ِکش٤٦

 . و محصول زحماتشان را خوراک ملخها ساخت
  تاکستانهای ايشان را به وسيلٔه تگرگ٤٧

 . و درختان انجيرشان را با سرما از بين برد
  هايشان را با تگرگ  ها و گّله  رمه٤٨

 . و رعد و برق نابود کرد
  او خشم هولناک و غضب خود را٤٩

 . مانند فرشتگان مرگ فرستاد
 .  ايشان را به اضطرابی عظيم گرفتار سازدتا

 ، او از خشم خود دست نکشيد٥٠
 . بلکه باليی فرستاد و آنان را هالک نمود

 . تمام پسران نخستزادٔه مصريان را هالک کرد٥١
 

  آنگاه قوم خود را مانند يک شبان راهنمايی کرد٥٢
 . و آنان را در بيابان هدايت نمود

 . رهبری کرد و آنها هيچ ترسی نداشتند او آنان را در امنّيت٥٣
 . اّما دريا، دشمنان ايشان را غرق نمود

 ، او آنها را به سرزمين مقّدس خود٥٤
 . بر کوهی که خود آن را تسخير نموده بود، آورد

  ساکنان آنجا را در مقابل چشمان آنان بيرون راند٥٥
  و سرزمينشان را بين طايفه های اسرائيل تقسيم کرد

 . عنوان ِملکّيت به آنها بخشيد و به
 

  اّما آنها بار ديگر طغيان کردند٥٦
  و خدای متعال را امتحان نمودند
 . و دستورات او را اطاعت نکردند

 ، مانند نياکان خود به راه کج رفتند٥٧
 . و همچون کمان کج غير قابل اعتماد شدند

 ، با ساختن پرستشگاهها و پرستش ُبتها و خدايان غير٥٨
 . ش خشم او را برافروختندآت

  چون خدا آن وضع را ديد به خشم آمد٥٩
 . و قوم اسرائيل را از حضور خود راند

  خيمٔه شيُلوه را٦٠
 .  ترک کرد-که جای سکونت او با آدميان بود -

  به دشمنان فرصت داد تا صندوق پيمان را که نشانٔه قدرت٦١
 . و جالل او بود، به يغما ببرند

  خود خشمگين شد او از قوم٦٢
 . و آنان را به شمشير دشمنانشان سپرد

  جوانانشان در آتش جنگ سوختند٦٣
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 . و دختران جوان بی شوهر ماندند
  کاهنانشان با شمشير به قتل رسيدند٦٤

 . و بيوه های ايشان اجازٔه ماتم و عزاداری نداشتند
 

  سرانجام، خداوند مانند کسی که از خواب بيدار شود٦٥
 . د پهلوانی که از شراب مست شده باشد، برخاستو مانن

  دشمنان خود را به عقب راند٦٦
 . و برای هميشه خجل و رسوا ساخت

  خانوادٔه يوسف را رد کرد٦٧
 ، و طايفٔه افرايم را نپذيرفت

 ، بلکه طايفٔه يهودا را٦٨
 . و کوه صهيون را که دوست می داشت، برگزيد

  در آنجا معبد بزرگ خود را٦٩
  چون آسمان که

 . و زمين استوار و پايدار است، برپا نمود
 

 ، بندٔه خود داوود را برگزيد٧٠
 ، او را از چراگاه گوسفندان بيرون آورد

 ، جايی که گوسفندان پدرش را شبانی می کرد٧١
 ، تا شبان قوم او

 . يعنی بنی اسرائيل باشد
 ، داوود نيز از صميم دل و با کاردانی٧٢

 . ا به عهده گرفتپيشوايی آنها ر

٧٩  
  سرود آساف

  دعا برای رهايی قوم
 ، خدايا، اّمتها به سرزمين تو داخل شده١

  معبد مقّدس تو را بی حرمت ساخته
 . و اورشليم را به ويرانه ای تبديل نمودند

  جنازه های بندگان تو را خوراک مرغان هوا ساختند٢
 . دو گوشت بدن خادمان تو را به حيوانات وحشی دادن

  خونشان را مانند آب در اطراف اورشليم پاشيدند٣
  و کسی باقی نماند

 . که آنها را به خاک بسپارد
  ايم  در مقابل همسايگان خود، خوار و ذليل گشته٤

 . و آنها ما را مسخره می کنند
 

  خداوندا، آيا برای هميشه با ما خشمگين خواهی بود؟٥
 وزانيد؟ آيا خشم تو ما را همچون آتش خواهد س

  خشم خود را بر سر مّلتهايی که تو را نمی شناسند٦
 . و مردمی که تو را نمی پرستند بريز

  چون آنها بودند که قوم تو را کشتند٧
 . و سرزمين تو را ويران کردند

 
 . ما را به خاطر گناهان اجدادمان مجازات نکن٨

 ، اينک بر ما رحم کن
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 .  ايمزيرا که ما اميد خود را از دست داده
 ، خدايا، به خاطر حرمت نام خود، ما را کمک کن٩

  ما را نجات بده
 . و گناهان ما را بيامرز

 : چرا بايد قومهای خدا نشناس از ما بپرسند١٠
 » خدای شما کجاست؟«

 ، بگذار وقتی که تو قومها را به خاطر ريختن خون بندگانت مجازات می کنی
 . ما به چشم خود ببينيم

 
  زندانيان گوش بده به نالٔه١١

 . و با قدرت خود آنهايی را که محکوم به مرگ هستند، آزاد کن
 ، کسانی که تو را بی حرمت می کنند١٢

 . هفت برابر مجازات کن
  آنگاه ما که قوم تو و گوسفندان چراگاه تو هستيم١٣

  هميشه سپاسگزار تو خواهيم بود
 . و تا ابد تو را پرستش خواهيم نمود

٨٠  
  آساف، يک شهادت سرود

  دعا برای استقرار مجّدد قوم
 . ای شبان اسرائيل به ما گوش بده١

  ای که طايفٔه يوسف را همانند گّلٔه گوسفند راهنمايی می کنی
 . و بر باالی کروبيين جلوس نموده ای، تجّلی فرما

 ، قدرت خود را بر طايفه های افرايم٢
  بنيامين و منسی نمايان ساز

 .  بدهو ما را نجات
 

 . خدايا، ما را بازآور٣
 . بر ما رحم فرما و ما را نجات بده

 
  ای خداوند متعال، تا به کی بر قوم خود غضبناک خواهی بود٤

  و دعای ما را مستجاب نخواهی کرد؟
  غم و غّصه را خوراک ما ساختی٥

 . و جام ما را از اشک لبريز گرداندی
 گان ما کردی سرزمين ما را ميدان تاخت و تاز همساي٦

 . و دشمنان ما، ما را مسخره می کنند
 

 . ای خدای متعال، ما را به پيشگاه خود بازآور٧
 . بر ما رحم فرما و ما را نجات بده

 
  تو ما را مانند درخت مو از مصر بيرون آوردی٨

 . و در سرزمين کنعان نشاندی و مردمی را که در آن سرزمين بودند، از آنجا بيرون راندی
 نجا را پاک کردی آ٩

 . و قوم تو در آنجا ريشه دوانيده، سراسر آن سرزمين را ُپر ساختند
  کوهها را با سائه خود پوشاندند١٠

 . های خويش درختان سرو را دربر گرفتند  و با شاخه
  های خود را تا سواحل دريای مديترانه از يک سو  شاخه١١
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 . و تا رود فرات از سوی ديگر گستردند
 ، چرا ديوارهای آن را فرو ريختی پس١٢

  تا هر رهگذری ميوه های آن را بچيند؟
  گرازها آن را پايمال کنند١٣

 . و حيوانات وحشی آن را بخورند
 

 ، ای خدای لشکرها، به سوی ما برگرد١٤
 ، از آسمان نگاه کن و ببين

 . و بر اين درخت مو توّجه فرما
 ظ کن، بيا و اين تاکی را که خودت نشاندی، حف١٥

 . اين تاکی که آن را تنومند نمودی
 

 ، دشمنان ما، آن را آتش زدند و ويران کردند١٦
 . پس آنها را به غضب خود گرفتار کن و از بين ببر

  اّما از قومی که خودت برگزيده ای و قدرت بخشيده ای١٧
 . حمايت کن و محافظت فرما

 ، ما هرگز دوباره از تو روی بر نمی تابيم١٨
 .  زنده نگه دار و ما تو را ستايش خواهيم آردما را

 
 . ای خدای متعال، ما را به پيشگاه خود بازآور١٩

 . بر ما رحم فرما و ما را نجات بده

٨١  
  سرود آساف

  سرود عيد
  برای خدايی که قّوت ماست، سرود شادی بسراييد١

 . و برای خدای يعقوب آواز شادمانی سر دهيد
  بربط دف را بياوريد و با٢

 . و رباب سرود بخوانيد
 ، شيپور را در روزهای عيد به صدا درآوريد٣

 . در ماه نو و زمانی آه ماه آامل است
  زيرا اين رسمی است برای اسرائيل٤

 ، و دستوری است از جانب خدای يعقوب
 ، آن را به مردم اسرائيل داد٥

 . هنگامی که از مصر بيرون رفتند
 

 : ی رسد که می گويدصدای ناآشنايی به گوشم م
  بار سنگين را از دوشتان برداشتم«٦

 . و دستهايتان را از حمل سبدها آزاد نمودم
 ، هنگامی که در سختی بوديد و به من روی آورديد٧

 ، از ميان رعد تو را اجابت کردم. من شما را نجات دادم
 . های مريبا شما را آزمايش نمودم  و در کنار چشمه

 شدار من توّجه کنيد؛ ای بنی اسرائيل، ای قوم من، به ه٨
 . از شما می    خواهم که به من گوش دهيد

 . شما هرگز نبايد خدای ديگری را بپرستيد و به خدای بيگانه سجده کنيد٩
 ، من خداوند، خدای شما هستم١٠

 . که شما را از مصر خارج کردم
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 . دهان خود را باز کنيد و شما را سير خواهم کرد
 

  قوم من به سخنان من گوش ندادند اّما«١١
 . و بنی اسرائيل از من اطاعت نکردند

  بنابراين آنها را به حال خودشان گذاشتم١٢
 . تا خواهش های خود را بجا آورند

  ای کاش قوم من به من گوش می دادند١٣
 . و بنی اسرائيل از من اطاعت می کردند

  آنگاه بزودی دشمنانشان را سرکوب می نمودم١٤
 .  مخالفان آنها را مجازات می کردمو

  آنهايی که از خداوند نفرت دارند، با ترس در برابر او تعظيم می کردند١٥
 . و گرفتار مجازات ابدی می شدند

  اّما شما را با بهترين گندم خوراک می دادم١٦
 » .و با عسل وحشی سير می گردانيدم

٨٢  
  سرود آساف

  خدا داور عالی
  آسمانی خود بر مسند قضاوت نشسته خدا در دادگاه١

 . قاضيان را محاکمه می نمايد
  تا به کی با بی عدالتی داوری می کنيد«٢

  و از ظالمان طرفداری می نماييد؟
 ، از حق بيچارگان و يتيمان دفاع کنيد٣

 . و با محتاجان و درماندگان با انصاف رفتار کنيد
 . آنان را از چنگ ظالمان برهانيد٤

 
 حمق و نادان هستيد شما ا«٥

 ، و در جهالت به سر می بريد
 . بنابراين عدالت و انصاف در جهان از بين رفته است

 ' خدايان'من شما را ٦
 ، خطاب کردم' پسران خدای متعال'و 

  اّما شما مانند انسانهای ديگر خواهيد ُمرد٧
 » .و همچون ساير رهبران از دنيا خواهيد رفت

 
  داوری فرما، خدايا، بيا و جهان را٨

 . زيرا اختيار همٔه اقوام جهان در دست توست

٨٣  
  سرود آساف

  دعا برای شکست دشمنان اسرائيل
 ، خدايا، خاموش مباش١

 ، و آرام و ساکت منشين
 ، زيرا دشمنان تو دست به شورش زده اند٢

 . و کسانی که از تو نفرت دارند، مغرور و سرکش شده اند
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 قشه می کشند، مخفيانه برضد قوم تو ن٣
 . و برای آنهايی که به تو پناه آورده اند، دسيسه می چينند

  بياييد آنها را از بين ببريم«: می گويند٤
 » .تا نام اسرائيل از صفحٔه روزگار محو گردد

 
  آنها همه همدست شده اند٥

 . و برضد تو توطئه کرده و با هم پيمان بسته اند
 ، اينها َادوميان، اسماعيليان٦

 ، موآبيان، هاجريان
 ، مردم َجبال، عمونيان، عماليقيان٧

 . فلسطينيان و ساکنان صور هستند
 ، مردم آشور نيز با آنها مّتحد گشته٨

 . بازوی قدرتمندی برای عمونيان و موآبيان که از نسل لوط هستند شده اند
 

  همان کاری را که با مديان کردی، با اين مردم هم بکن٩
 .  که بر سر سيسرا و يابين در وادی قيشون آوردی، بر سر اينها نيز بياورو همان باليی را

  تو آنها را در عين دور هالک کردی١٠
 . و اجسادشان در روی خاک پوسيد

  رهبران آنها را به سرنوشت غراب و ِذِئب گرفتار کن١١
 ، و حاکمان آنها را مانند ِذبح و َصلُمناع سرکوب بساز

 رزمينی را که متعّلق به خداست س«: زيرا که گفتند١٢
 » .برای خودمان تسخير می کنيم

 
  خدايا، آنها را مانند غبار پراکنده کن١٣

 . و مانند کاه بر باد ده
  همچون آتش که جنگل را می سوزاند١٤

 ، و مانند شعله ای که کوهها را به آتش می کشد
 ، آنها را با ُتندباِد خشم خود بران١٥

 . شفته و پريشان گردانو با توفان غضبت آ
  خداوندا، چهرٔه آنها را شرمنده گردان١٦

 . تا به قدرت تو پی ببرند
  برای هميشه رسوا و پريشان گردند١٧

  و در خواری و ذّلت هالک شوند
 ، و بدانند که تو خداوند يکتا و يگانه١٨

 . و حکمفرمای مطلق کائنات هستی

٨٤  
  سرودی از خاندان قورح

  معبد بزرگ اشتياق برای
 ! ای خداوند متعال، چه دلپذير است خانٔه تو١

 ، چقدر دلم می خواهد که در آنجا باشم٢
  و چقدر آرزو دارم که در صحن خانٔه تو ساکن باشم

  و با تمام وجودم سرود شادمانی
 . برای خدای زنده بسرايم

  حّتی گنجشکان در آنجا برای خود النه ای٣
 ه اند و پرستوها آشيانه ای ساخت
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 ، تا جوجه های خود را در پناه قربانگاه تو بگذارند
 . ای خدای متعال، ای پادشاه من و ای خداوند من

  خوشا به حال کسانی که در خانٔه تو ساکنند٤
 . و هميشه سرود حمد و سپاس برای تو می خوانند

 
  خوشا به حال آنانی که از تو نيرو می يابند٥

 . ا دارندو آرزوی زيارت کوه صهيون ر
 ، وقتی که از صحرای خشک بكاء گذر می کنند٦

  آنجا را چشمه سار می سازند
 . و باراِن اولين آنجا را سيراب می سازد

  هرقدر پيشتر می روند، زيادتر قّوت می گيرند٧
 . و خدای خدايان را در صهيون زيارت می کنند

 
 . ای خداوند و ای خدای متعال، دعای مرا اجابت کن٨

 ! دای يعقوب، به من گوش بدهای خ
 ، خدايا، پادشاه ما را برکت بده٩

 . پادشاهی که خودت او را برگزيده ای
 

 ، يک روز در صحن خانٔه تو بودن١٠
 . بهتر است از هزار روز در جای ديگر بودن

  دربانی خانه تو را
 . بر زندگی در کاخ شريران ترجيح می دهم

 . تزيرا خداوند، نور و پشتيبان ماس١١
 . ما را به لطف برکت خويش افتخار می بخشد

  او هيچ چيز نيکو را از کسانی که به راه راست می روند
 . دريغ نمی کند

 . ای خداوند متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توّکل می کند١٢

٨٥  
  سرودی از خاندان قورح

  دعای برای کاميابی قوم
 ای، خداوندا، تو بر سرزمين خود رحمت کرده ١

 . بنی اسرائيل را دوباره کامياب ساخته ای
  گناهان قوم خود را بخشيده ای٢

 . و خطاهای ايشان را عفو فرموده ای
  از غضب خود دست کشيدی٣

 . و آتش خشمت را فرو نشاندی
 

  ای خدای نجات بخش ما، ما را دوباره به حضور خود بپذير٤
 . و بر ما خشمگين مباش

 ناک می باشی؟ آيا هميشه بر ما غضب٥
  آيا هرگز از خشم خود دست برنمی داری؟

 ، آيا نمی خواهی که قدرت و نيروی ما را به ما بازگردانی٦
  تا ما که قوم تو هستيم در تو شادی کنيم؟

  خداوندا، ما را از محّبت پايدارت برخوردار گردان٧
 . و به ما کمکی نجات بخش فرما
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 ، می دهم من به آنچه خداوند می گويد گوش٨
 ، زيرا او به ما، به قوم خود وعدٔه صلح می دهد

 . اگر ما دوباره به راههای احمقانٔه خود بر نگرديم
  يقينًا او کسانی که وی را احترام می کنند، نجات خواهد داد٩

 . و سرزمين ما از برکات و جالل او بهره مند می شود
 

  کرد محّبت پايدار و وفاداری با هم مالقات خواهند١٠
 . و صلح و عدالت يکديگر را در آغوش خواهند کشيد

  وفاداری از زمين خواهد روييد١١
 . و عدالت از آسمان بر زمين خواهد نگريست

  خداوند، ما را کامياب خواهد ساخت١٢
 . و سرزمين ما را حاصلخيز خواهد گردانيد

  عدالت پيشاپيش خداوند حرکت خواهد آرد١٣
 . ه خواهد ساختو راه را برای او آماد

٨٦  
  سرود داوود

  دعای برای کمک
 ، خدايا، به من گوش بده و دعايم را مستجاب فرما١

 . زيرا ضعيف و بی ياورم
 ، مرا از مرگ نجات بده، زيرا که من بندٔه وفادار تو هستم٢

 . مرا نجات بده چونکه من خدمتگزار تو هستم و بر تو توّکل دارم
 

  رحمت فرما، تو خدای من هستی، بر من٣
 . زيرا که تمام روز نزد تو دعا می کنم

 ، خداوندا، بندٔه خود را شادمان گردان٤
 . زيرا که به درگاه تو دعا می کنم

  تو خدای مهربان و بخشنده هستی٥
 . و به کسانی که به تو روی می آورند، بسيار رحيم هستی

 
  خداوندا، دعای مرا بشنو٦

 . و به نالٔه من توّجه نما
 ، هنگام سختی به حضور تو دعا می کنم٧

 . زيرا که تو دعايم را مستجاب می کنی
 

 ، خداوندا، خدای ديگری جز تو وجود ندارد٨
 . هيچ کس نمی  تواند آارهايی را که تو می کنی، انجام دهد

  تمام اقوامی که تو آفريده ای می آيند٩
  و در حضور تو سر سجده بر زمين می گذارند

  را ستايش می کنند، و بزرگی تو
 ، زيرا قادر هستی و کارهای فوق العاده انجام می دهی١٠

 . تنها تو خدا هستی
 

 ، ارادٔه خود را به من بياموز١١
 . من با وفاداری از تو اطاعت خواهم کرد

 . مرا ياری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم
 ارم ای خداوند، خدای من، از صميم قلب از تو سپاسگز١٢
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 . و بزرگی تو را هميشه بيان خواهم کرد
 ، محّبت پايدار تو چقدر برای من عظيم است١٣

 . ای تو مرا از مرگ نجات داده
  خدايا، مردمان متکّبر عليه من برخاسته اند١٤

  و گروه خيانتکاران قصد کشتن مرا دارند
 . و از تو باآی ندارند

 .  هستیاّما تو ای خداوند، خدای رحيم و مهربان١٥
 . هميشه صبور و پيوسته وفادار و ُپر از لطف می باشی

 ، پس به بندٔه خود توّجه کن و بر من رحم فرما١٦
  به من قّوت عطا کن

 . و فرزند کنيزت را نجات بده
  نيکی و رحمت خود را به من نشان بده١٧

  مرا ياری کن و تسّلی ببخش
 . تا کسانی که از من نفرت دارند، شرمنده گردند

٨٧  
  سرودی از خاندان قورح

  ستايش اورشليم
 . خداوند شهر خود را بر کوه مقّدس بنا کرد١

  شهر اورشليم را٢
 . زيادتر از تمام شهرهای اسرائيل دوست دارد

  ای شهر خدا، به چيزهای عالی٣
 . که او دربارٔه تو می گويد گوش کن

 
  مصر و بابل جزو ممالکی هستند٤

  که مرا می شناسند
  و مردمان فلسطين، صور و حبشه را

 . جزو ساکنان اورشليم به حساب می آورم
 

  دربارٔه صهيون گفته می شود٥
  که تمام اقوام جهان به آن تعّلق دارند

 . و خدای قادر مطلق آن را نيرومند می گرداند
  خداوند آمار تمام مردم را تهّيه می کند٦

 . و همٔه آنها را اهل اورشليم می شمارد
  آنها رقص کنان می خوانند و می گويند٧

 . که صهيون سرچشمٔه همٔه برکات است

٨٨  
  سرودی از خاندان قورح، هيمان ازراحی

  دعا برای کمک
  ای خداوند، خدای من، ای نجات دهندٔه من، تمام روز نزد تو دعا می کنم١

 . و شب هنگام به درگاهت ناله می کنم
  دعای مرا بشنو٢
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 .  من توّجه نماو به نالٔه
 

  مشکالت زيادی بر من هجوم آورده٣
 . و جانم را به لب رسانده اند

  تمامی قوّتم از بين رفته٤
 . و مانند کسانی شده ام که در انتظار مرگ هستند

  مانند مردگان، فراموش شده ام٥
  و مانند يکی از کشته شدگانی هستم که در قبر گذاشته باشند؛

  فراموش کرده ای کسانی که ايشان را
 . و از الطاف تو محرومند

  مرا در ته گور٦
 . و در تاريکی مطلق رها کردی

  خشم تو بر من قرار گرفته٧
 . و امواج غضب تو مرا احاطه کرده اند

 
  آشنايانم را از من جدا کردی٨

 . و مرا مورد تنّفر آنان قرار داده ای
 . آن چنان گرفتار شده ام که راه گريزی ندارم

 . چشمانم از غّصه تار گرديده اند٩
  خداوندا، هر روز نزد تو دعا می کنم

 . و دست نياز به درگاه تو بلند می کنم
 

  آيا برای مردگان معجزه می کنی؟١٠
  آيا مردگان برخاسته، تو را ستايش خواهند نمود؟

  آيا در قبر گفت وگويی از محّبت پايدار١١
  و وفاداری تو هست؟

  تو در آن مکان تاريک ديده می شود؟ آيا معجزات١٢
  و يا نيكويی تو در ديار خاموش بيان می گردد؟

 
  خداوندا، هر روز صبح به درگاه تو دعا می کنم١٣

 . و از پيشگاه تو ياری می طلبم
  خداوندا، چرا مرا از خود می رانی؟١٤

  چرا روی خود را از من پنهان می کنی؟
 ه و به مرگ نزديک شده ام، از زمان کودکی خود رنج کشيد١٥

 . از ترس تنبيه تو در عذاب هستم
  آتش خشم تو مرا از پا انداخته است١٦

 . و از ترس حمالت تو نابود گرديده ام
  آنها مانند توفان١٧

 . هر روز مرا از هر طرف احاطه کرده اند
  تو حّتی دوستان نزديک مرا از من جدا کرده١٨

 . ایو تاريکی را مونس من ساخته 

٨٩  
  سرودی از ايتان ازراحی

  سرودی به هنگام مصيبت مّلی
 . خداوندا، من هميشه ستايشگر محّبت پايدار تو هستم١

 . وفاداری تو را به همه کس بيان خواهم کرد
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  زيرا محّبت پايدار تو ابدی٢
 . و پيمان و وفای تو همچون آسمانها پايدار است

 ن بسته ام با برگزيدٔه خود پيما«: تو فرمودی٣
 ، و برای بندٔه خود داوود، قسم خورده ام

  که هميشه يک نفر از نسل تو پادشاه خواهد بود٤
 » .و نسل تو تا ابد برقرار خواهد ماند

 
  خداوندا، آسمانها عجايب تو را بيان می کنند٥

 . و وفاداری تو در جماعت مؤمنين ستايش می شود
 ا تو مقايسه کند؟ کيست که در آسمانها بتواند خود را ب٦

  در ميان موجودات آسمانی چه کسی مانند خداوند است؟
  جميع مقّدسان از تو می ترسند٧

 . و همه در پيشگاه تو با احترام می ايستند
 

 ! ای خداوند، خدای متعال، هيچ کس به توانايی تو نيست٨
 . تو در همه چيز وفاداری

  تو بر درياها تسّلط داری٩
 . آن را آرام می سازی و امواج خروشان

 ، تو هيوالی رهب، را درهم کوبيدی و ُکشتی١٠
 . با قدرت عظيم خود، دشمنانت را شکست دادی

 ، آسمان و زمين از آن توست١١
 . تو جهان و هرچه در آن است را آفريدی

 . شمال و جنوب را تو به وجود آوردی١٢
 . کوههای تابور و حرمون، با شادی تو را ستايش می کنند

 ! تو چقدر نيرومند هستی١٣
 ! دست و بازوی تو بسيار تواناست

  عدالت و انصاف، اساس پادشاهی تو١٤
 . و محّبت پايدار و وفاداری، شيؤه کار توست

 
 ، خوشا به حال مردمی که می دانند چگونه برای تو سرود بخوانند١٥

 . آنان در پرتو نور رحمت تو ساکن می شوند
 ز شادی می نمايند به خاطر تو تمام رو١٦

 . و نيکويی تو را می سرايند
 ، تو به ما قدرت بخشيدی١٧

 . در محّبت خود ما را پيروز می گردانی
 ، ای  خداوند، تو نگهبان ما را انتخاب کردی١٨

 . تو پادشاه ما را برگزيدی

  وعدٔه خدا به داوود
 : سالها پيش در رؤيا با بندٔه وفادار خود صحبت کردی و فرمودی١٩

  تاج را بر سر شخص شجاعی گذاشتم«
 . و مردی را از بين مردم بر تخت شاهی نشاندم

  بندٔه خود، داوود را به پادشاهی برگزيدم٢٠
 . و او را با روغن مقّدس مسح کردم

  به او نيرو و توانايی می بخشم٢١
 . و با قدرت خود او را قّوت خواهم بخشيد

  دشمنانش بر او پيروز نخواهند شد٢٢
 . ای نخواهند زد  و شريران به او صدمه
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 ، دشمنانش را در برابر چشمان او سرکوب می کنم٢٣
 . و کسانی را که از او نفرت دارند، هالک خواهم کرد

  محّبت پايدار و وفاداری من با او خواهد بود٢٤
 . و هميشه او را پيروز خواهم نمود

  فرمانروايی او را از دريای مديترانه٢٥
 .  فرات وسعت خواهم بخشيدتا رود

 ، تو پدر من، و خدای من هستی': او به من خواهد گفت٢٦
 ' .تو پشتيبان و نجات دهندٔه من می  باشی

  من او را پسر نخستزادٔه خود خواهم ساخت٢٧
 . و او را مقتدرترين پادشاه روی زمين خواهم ساخت

 ، هميشه او را از محّبت پايدار خود بهره مند خواهم آرد٢٨
 . و پيمان من با او پيمان ابدی است

  خاندان او تا به ابد پايدار٢٩
 . و پادشاهی او همچون آسمان برای هميشه پابرجا خواهد بود

 
  اّما اگر فرزندان او از احکام من سرپيچی نمايند«٣٠

 ، و مطابق اوامر من رفتار نکنند
  اگر به راهنمايی های من بی توّجهی کنند٣١

 ت مرا انجام ندهند، و يا دستورا
  آنگاه آنها را به خاطر گناهانشان تنبيه٣٢

 . و مجازات خواهم آرد
  ولی داوود را از محّبت خود محروم نخواهم آرد٣٣

 . و قولی را که به او داده ام، از ياد نخواهم برد
  من پيمان خود را نخواهم شكست٣٤

 . و از گفتٔه خود پشيمان نخواهم شد
 

  خود قسم خورده ام به ذات اقدس«٣٥
 ، و به او دروغ نمی گويم

 ، خاندان او تا به ابد باقی٣٦
 ، و پادشاهی او تا زمانی که خورشيد می تابد، استوار خواهد بود

 ، مانند ماه که شاهد باوفای آسمان است٣٧
 » .او هميشه پايدار خواهد بود

  زاری برای شکست پادشاه
  خشمناک هستی اّما اکنون بر پادشاه برگزيده ات٣٨

 . و او را ترک نموده ای
  پيمان خود را با بنده ات شکسته ای٣٩

 . و تاج او را بر زمين زده ای
  ديوارهای شهر او را ويران کرده٤٠

 . هايش را به خرابه تبديل نموده ای  و قلعه
  رهگذران دارايی او را تاراج می کنند٤١

 . و همسايگانش او را مسخره می نمايند
  دشمنانش پيروزی داده ای به٤٢

 . و آنها را شادمان ساخته ای
  شمشيرش را ُکند ساخته٤٣

 . و در ميدان جنگ به او کمک نکردی
  عصای سلطنت را از او گرفتی٤٤

 . و تختش را سرنگون ساختی
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  پيش از وقت، او را به پيری رساندی٤٥
 . و نزد مردم او را رسوا نمودی

  دعا برای رهايی
  هميشه خود را از من پنهان می کنی؟ آيا برای٤٦

  تا به کی آتش خشمت فروزان خواهد بود؟
 ، خداوندا، به ياد آور که عمر ما بسيار کوتاه است٤٧

 . و تو تمام انسانها را فانی آفريده ای
  چه کسی می تواند خود را از چنگال مرگ برهاند؟٤٨

  کيست آن کسی که بتواند از رفتن به گور خودداری کند؟
 

  خداوندا، آن محّبتی که از اول به ما داشتی، چه شد؟٤٩
  کجاست آن پيمانی که با کمال وفاداری با داوود بستی؟

  خداوندا، ببين که مردم چگونه به من که خادم تو هستم توهين می کنند٥٠
 ! و چطور اهانتهای کافران را تحّمل می کنم

  کنند دشمنان تو، پادشاه برگزيدٔه تو را مسخره می٥١
 . و هر کجا که می رود، به او اهانت می کنند

 
 ! خداوند تا به ابد متبارک باد٥٢

 

 ! آمين و آمين

  کتاب چهارم
 ) ١٠٦-٩٠مزامير (

٩٠  
  دعای موسی، مرد خدا

  خدا و انسان فانی
 . خداوندا، تو هميشه پناهگاه ما بوده ای١
  پيش از آن که کوهها را بيافرينی٢

 ا به وجود آوری، و زمين و جهان ر
  از ازل خدا بوده ای

 . و تا ابد خدا خواهی بود
 

 : تو آدميان را به خاک برمی گردانی و می گويی٣
 » .ای فرزندان آدم به خاک برگرديد«

 ، هزاران سال در نظر تو مانند يک روز است٤
  مانند ديروز که گذشته است

 . و مانند پاسی از شب
 ا می کنی، تو ما را مانند توفان از ج٥

 ، زندگی ما مانند يک خواب است
 ، مثل گياهی که صبحگاهان می رويد

  صبحگاهان می رويد٦
 . و شب هنگام از بين می رود

 
  با غضب تو از بين می رويم٧

 . و خشم تو ما را به وحشت می اندازد
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  گناهان ما را در حضور خود گذاشته ای٨
 . و خطايای پنهانی ما نزد تو آشکار است

 
  غضب تو عمر ما را کوتاه می سازد٩

 . و مانند خيالی به آن خاتمه می دهد
  دوران عمر ما هفتاد سال است١٠

 ، و يا اگر قويتر باشيم، ممکن است هشتاد سال زندگی کنيم
  اّما همٔه دوران زندگی ما آميخته با رنج و زحمت است

 . و بزودی به سر می رسد و فنا می شويم
 

 اند ميزان خشم تو را بداند؟ چه کسی می تو١١
  چه کسی می  داند که از غضب تو چقدر بايد ترسيد؟

 ، به ما تعليم بده تا بدانيم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است١٢
 . تا شايد عاقل شويم

 
  خداوندا، خشم تو چقدر طول خواهد کشيد؟١٣

 . بر بندگان خود رحم فرما
 يدار خود لبريز گردان صبحگاهان دلهای ما را از محّبت پا١٤

 . تا عمر خود را با سرود و شادی به سر بريم
 ، به اندازٔه روزهايی آه غم نصيب ما کردی١٥

 . اکنون ما را شادمان ساز
  تا بندگانت کارهای عجيب تو را مشاهده کنند١٦

 . و فرزندان ما قدرت عظيم تو را ببينند
  رحمت و لطف تو، ای خدای ما، نصيب ما باد١٧

 !  خدا ما را در تمام آارهايمان برکت دهدو

٩١  
  خدا، پشتيبان ما

  کسی که به خدا پناه می برد١
 ، و در زير سائه رحمت قادر متعال زندگی می کند

 : به خداوند می گويد٢
 ، تو پناهگاه و نگه دار من هستی«

 » .خدای من که بر تو توّکل دارم
 ، او تو را از دام خطر نجات می دهد٣

 . از بالهای کشنده محافظت می کند و
  او تو را در زير بالهای خود پناه خواهد داد٤

  وفاداری او حافظ. و از تو محافظت خواهد نمود
 . و پشتيبان تو خواهد بود

  از خطرات هنگام شب٥
 . و يا از بالی ناگهانی در روز نخواهی ترسيد

 ، از طاعونی که در تاريکی پيش می رود٦
 . يی که به هنگام روز کشتار می کند، هراسی نخواهی داشتو يا از وبا
 

  اگر هزار نفر در کنار تو کشته شوند٧
 ، و ده هزار نفر در اطراف تو بيفتند

 . به تو آسيبی نخواهد رسيد
  به چشم خود خواهی ديد٨

 . که مردم شرير چگونه مجازات می شوند
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 ، تو خداوند را پناه خود ساختی٩

 . ا پشتيبان خود خواندیو قادر متعال ر
  بنابراين هيچ باليی بر تو واقع نخواهد گشت١٠

 . و هيچ بدی به خانٔه تو نزديک نخواهد شد
 ، زيرا او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد١١

 . تا هرجايی که تو بروی، از تو مراقبت نمايند
 ، آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت١٢

 . وردمبادا پايت به سنگی بخ
 . شير ژيان و مار سّمی را در زير پای خود لگدمال خواهی کرد١٣

 
  آنانی که مرا دوست می دارند، نجات خواهم داد؛«: زيرا خداوند می گويد١٤

 . و چون به نام من ايمان دارند از آنها پشتيبانی خواهم آرد
  وقتی دعا کنند، دعايشان را مستجاب خواهم کرد؛١٥

 ، شوند با آنان خواهم بود وقتی دچار مشکالت
 . آنان را رهايی داده، سرافراز خواهم ساخت

  به آنان عمر طوالنی می بخشم١٦
 » .و آنها را نجات خواهم داد

٩٢  
  سرود برای سبت

  سرود شکرگزاری
 

 . شکرگزاری از تو، ای خداوند، چه نيکوست١
 . نام تو، ای خدای متعال، شايستٔه شکر و سپاس است

  به خاطر محّبت پايدارت، صبحگاهان٢
 . و شامگاهان به سبب وفاداريت تو را سپاس می گوييم

  تو را با ساز ده تار٣
 . و نغمٔه بربط سپاس می گوييم

  ای تو ای خداوند، مرا با کارهای عجيبت شادمان ساخته٤
 . بنابراين به خاطر کارهايت با شادی می سرايم

 
 گيز ای خداوند، کارهای تو چقدر شگفت ان٥

 . و افکار تو چقدر عميق است
  شخص نادان آن را درک نمی  کند٦

 . و احمق معنی آنها را نمی فهمد
  اگرچه مردم شرير مانند علف هرزه برويند٧

 ، و اشخاص بدکار کامران گردند
 . سرانجام برای هميشه از بين خواهند رفت

 . اّما تو ای خداوند، تا ابد متعال هستی٨
 

  خداوند، هالک خواهند گشت دشمنان تو ای٩
 . و مردم شرير پراکنده خواهند شد

  تو مرا مانند گاو وحشی، قوی١٠
 . و ُپر از شادمانی ساختی

 ، چشمانم نابودی دشمنانم را ديده١١
 . و گوشهايم فرياد شريران را شنيده است
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  نيکوکاران مانند نخل رشد نموده١٢
 . و مانند سرو لبنان نّمو خواهند آرد

 ، آنها مانند درختانی هستند که در خانٔه خداوند کاشته شده١٣
 . و در معبد بزرگ خدای ما شکفته می شوند

 ، آنها در زمان پيری نيز ميوه خواهند داد١٤
 ، و هميشه سبز و شاداب خواهند بود

  تا اعالم کنند که خدا عادل است١٥
 . و هيچ بدی در او نمی باشد

٩٣  
  پادشاهی خدا

 .  پادشاه استخداوند١
 . او به شوکت و اقتدار آراسته است

  زمين را محکم در جای خود استوار نمود
 . و جنبش نخواهد خورد

  تخت تو از ابتدا برقرار بوده٢
 . و تو از ازل بوده ای

 
  ای خداوند، اقيانوسها می خروشند٣

 . و درياها طغيان می کنند
 ، خداوند که در آسمانها حکومت می کند٤

 تر از امواج خروشان اقيانوسها قوي
 . و طغيان درياها می باشد

 
  ای خداوند، احکام تو مطمئن٥

 . و معبد بزرگ تو تا ابداآلباد مقّدس است

٩٤  
  خدا، داور جهان

 ، ای خداوند، تو خدای انتقام گيرنده هستی١
 ! خشم خود را آشکار ساز

  ای داور جهان، برخيز٢
 . ايشان برسانو متکّبران را به سزای آاره

  خداوندا، تا به کی شريران موّفق٣
  و کامران خواهند بود؟

  تا به کی جنايتکاران بر خود خواهند باليد٤
  و بر کارهای خود افتخار خواهند نمود؟

 
  خداوندا، آنها قوم تو را از بين می برند٥

 . و به آنانی که به تو تعّلق دارند، ظلم می کنند
  بيوه زنان و يتيمان٦

 . و غريبانی را که در اين سرزمين زندگی می کنند، می کشند
  خداوند نمی بيند«: می گويند٧

 » .و خدای اسرائيل متوّجه نمی شود
 

 ، ای قوم من، چقدر نادان هستيد٨
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  کی می خواهيد بفهميد؟
 ! آيا خدايی که گوش را به ما داد، نمی شنود٩

  و يا خدايی  که چشم را آفريد، نمی بيند؟
  او  که مّلتها را سرزنش می کند، آيا آنان را مجازات نخواهد  کرد؟١٠

  آيا او که همٔه مردم را تعليم می دهد، خودش متوّجه نمی شود؟
  خداوند از افکار آدميان آگاه است١١

 . و می داند که افكار ما بيهوده است
 

  خوشا به حال کسی که تو او را تأديب می کنی١٢
 . ه او می آموزیو شريعت خود را ب

  در روز سختی به او آرامش می بخشی؛١٣
 . روزی  که گناهکاران را به مجازات می رسانی

  خداوند قوم خود را فراموش نمی  کند١٤
 . و قوم برگزيدٔه خود را هرگز رد نخواهد کرد

  بار ديگر عدالت به دادگاهها باز خواهد گشت١٥
 . و عادالن از آن پشتيبانی خواهند کرد

 
  در مقابل شريران، چه کسی از من دفاع خواهد کرد؟١٦

  در برابر مردم بدکار، چه کسی مرا ياری خواهد نمود؟
 ، اگر خداوند به من کمک نمی کرد١٧

 . تا به حال نابود شده بودم
 ، وقتی فرياد کردم که می افتم١٨

 . تو ای خداوند از روی محّبت پايدارت، دستم را گرفتی
 طراب و نگرانی به من روی می آورد، هنگامی که اض١٩

 . تو ای خداوند مرا تسّلی می دهی و شادمان می سازی
 

 ، با داوران ظالم که قانون را ظالمانه اجرا می کنند٢٠
 . سر و کاری نداری

  آنان برای مردم درستکار دسيسه می چينند٢١
 . و اشخاص بی گناه را به مرگ محکوم می کنند

 ان من است اّما خداوند پشتيب٢٢
 . و از من دفاع می کند

  او آنان را به خاطر شرارتشان مجازات خواهد آرد٢٣
 . و به سبب گناهانشان آنان را نابود خواهد نمود

 . بلی، خداوند، خدای ما آنها را بکّلی نابود خواهد ساخت

٩٥  
  دعوت به عبادت و پرستش

  بياييد خداوند را بسراييم١
 . و نجات دهندٔه ماست، آواز شادمانی سر دهيم و برای او که پشتيبان

  با شکرگزاری به پيشگاه او بياييم٢
 . و با سراييدن سرودهای شاد، او را پرستش نماييم

 ، زيرا خداوند، خدای متعال است٣
 . پادشاه بزرگ بر تمام خدايان

 ، او فرمانروای سراسر زمين است٤
 . هااز اعماق اقيانوسها تا فراز بلندترين قّله 

  زمين و درياها همه به او تعّلق دارند٥
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 . زيرا که او آنها را ساخته است
 

 ، بياييد در پيشگاه او، سِر تعظيم فرود آوريم و او را بپرستيم٦
 . بياييد در حضور او زانو بزنيم، زيرا که او ما را آفريده است

  او خدای ما٧
 ، و ما قوم او هستيم

  .ما گّلٔه او و او شبان ماست
 

 : به آنچه او امروز می گويد، گوش کنيد
 . مانند اجدادتان در بيابان مريبا و مّسا، تمّرد نکنيد«٨
 ، آنها در آنجا مرا امتحان کردند٩

 . درحالی که همٔه آارهايی را که انجام داده بودم، با چشمان خود ديده بودند
 : مّدت چهل سال از آنها بيزار بودم و گفتم١٠

  گمراه هستند اين مردم ذاتًا
 ! و از دستورات من سرپيچی می کنند

  در خشم سوگند ياد کردم١١
 . »که آنها به آرامی من نخواهند رسيد

٩٦  
  خداوند، پادشاه و داور جهان

 ) ٣٣-٢٣:١٦اول تواريخ (
 ، برای خداوند سرودی تازه بسراييد١

 . تمام مردم جهان برای خداوند سرود بخوانند
 د بخوانيد و او را پرستش نماييد، برای خداوند سرو٢

 . کارهای نيکوی او را هر روز اعالم نماييد و بگوييد که او ما را نجات داده است
  جالل و شکوه او را به همٔه اقوام جهان بيان کنيد٣

 . و کارهای شگفت انگيز او را به همٔه مردم بگوييد
 

 ، خداوند بزرگ و سزاوار پرستش است٤
 . با شايستگی کامل پرستش کنند، او برتر از تمام خدايان است همه بايد او را

 ، خدايان اقوام ديگر فقط ُبت هستند٥
 . اّما خداوند، آفرينندٔه آسمانهاست

  شکوه و جالل از آن او٦
 . و قدرت و جمال در معبد بزرگ اوست

 
  ای اقوام روی زمين، خداوند را ستايش کنيد٧

 . و جالل و قدرت او را بستاييد
 ، نام ُپر شکوه او را ستايش نماييد٨

 . با هدايای خود به معبد بزرگ او بياييد
  ای تمامی مردم زمين، خداوند را در لباس پرهيزکاری بپرستيد٩

 . و با لرز در حضور او سجده کنيد
 

 : به همٔه اقوام جهان بگوييد١٠
 . دزمين محکم و استوار است و تکان نخواهد خور. خداوند پادشاه است«

 » .او مردم را از روی انصاف داوری خواهد کرد
 . آسمان و زمين شادی کنند١١

 . دريا و هرچه در آن است به خروش آيد
  کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردند١٢
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 ، و درختان جنگل از خوشی فرياد زنند
 . وقتی که خداوند برای داوری می آيد١٣

  خداوند مردم را با عدالت
 .  داوری خواهد نمودو انصاف

٩٧  
  خدا، فرمانروای بزرگ

  خداوند سلطنت می کند، پس زمين شادی کند١
 . و جزيره ها مسرور گردند

 . ابرها و تاريکی او را احاطه کرده اند٢
 . سلطنت او بر عدالت و انصاف استوار است

  آتش، پيشاپيش او حرکت می کند٣
 . و تمام دشمنانش را از هرسو می سوزاند

  برقهايش جهان را روشن می کند٤
 . و زمين آن را می بيند و می لرزد

 ، کوهها در مقابل خداوند سراسر زمين٥
 . مانند موم آب می شوند

  آسمانها عدالت او را اعالم می کنند٦
 . و همٔه اقوام جهان جالل او را مشاهده می کنند

 
 . تمام بت پرستان شرمنده می شوند٧

 . ر مقابل خداوند زانو بزنيدای تمامی خدايان، د
  ای خداوند، به خاطر داوری های تو٨

  مردم صهيون شادمان هستند
 . و اهالی يهودا شادی می کنند

 ، زيرا تو ای خداوند متعال٩
 . فرمانروای سراسر زمين و باالتر از تمام خدايان هستی

 
 . خداوند آنانی را که از شرارت نفرت دارند، دوست می دارد١٠

  جان مؤمنين خود را حفظ می کند او
 . و آنها را از دست شرير نجات می دهد

  نور خدا بر مردمان صالح می تابد١١
 . و شادمانی نصيب نيکوکاران می گردد

 ، شما ای نيکوکاران١٢
 . به خاطر آنچه خدای مقّدس انجام داده است، شادی نماييد

  کارهای خداوند را به ياد آوريد
 . ييدو او را شکر نما

٩٨  
  خدا، فرمانروای جهان

 ، برای خداوند سرودی تازه بسراييد١
 ، زيرا او کارهای شگفت انگيز انجام داده است

  او با قدرت بازوی مقّدس خود
 . پيروز شده است

  خداوند پيروزی خود را اعالم کرد٢
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 . و قدرت نجات بخش خود را به ساير ملل نشان داد
 ار خود او با صداقت و محّبت پايد٣

  به قولی که به قوم اسرائيل داده بود وفا کرد
 . و تمام مردم جهان، پيروزی خدای ما را مشاهده کردند

 
 ، ای سا کنان زمين، با شادی برای خداوند سرود بخوانيد٤

 . با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستيد
  خداوند را با بربط٥

 . و سرود ستايش کنيد
 ا به صدا درآوريد شيپور و ُسرنا ر٦

 . و با فرياد شادی برای خداوند، پادشاه ما بسراييد
 

 ، دريا و هرچه در آن است٧
 . جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آيند

 ، ای رودخانه ها دست بزنيد و ای کوهها٨
 ، در حضور خداوند، با شادی آواز بخوانيد

  زيرا او برای فرمانروايی جهان می آيد٩
 . با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد و جهان را

٩٩  
  خدا، پادشاه بزرگ

 ، خداوند سلطنت می کند١
 ، ای مردم زمين بلرزيد

 ، او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است، نشسته است
 . پس زمين بلرزد

  خداوند در صهيون جلوس فرموده٢
 . و فرمانروای تمام مّلتهاست

 ، با احترام بپرستند همه، نام ُپرشکوه او را٣
 . زيرا او قّدوس است

 
 ، ای پادشاه قادر، ای دوستدار عدالت٤

  تو برابری را برقرار ساختی
 . و عدالت و انصاف را در اسرائيل به عمل آوردی

  خداوند، خدای ما را ستايش کنيد٥
 ، و در برابر تختش، او را پرستش نماييد

 . زيرا که او خدای مقّدس است
 

 هنان او، وقتی کا٦
 ، يعنی موسی و هارون و همچنين سموئيل دعا کردند و از او کمک خواستند

 . او دعای ايشان را مستجاب فرمود
  او از ميان ستون ابر با آنها صحبت کرد٧

 . و آنها دستورات و اوامر او را اطاعت نمودند
 

  ای خداوند، ای خدای ما، تو دعای آنان را مستجاب فرمودی٨
  نشان دادی که تو خدای بخشنده ای، و به آنها

 . هرچند تو آنها را به خاطر گناهانشان تنبيه نمودی
  خداوند، خدای ما را ستايش کنيد٩

 ، و او را بر کوه مقّدسش پرستش نماييد
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 . زيرا خداوند، خدای ما قّدوس است

١٠٠  
  سرود شکرگزاری

 . ای مردم جهان، برای خداوند آواز شادی بخوانيد١
 وند را با شادی پرستش کنيد، خدا٢

 . با سرودهای نشاط انگيز به حضور او بياييد
 

 . بدانيد که خداوند، خداست٣
 . او ما را آفريد و ما متعّلق به او هستيم

 . ما قوم او و گوسفندان چراگاه او می باشيم
 

  با شکرگزاری به درگاه او بياييد٤
 ، و در صحنهای او، او را بپرستيد

 .  کنيد و نام او را بستاييداو را شکر
 

  زيرا او خدای مهربان است٥
  و محّبت پايدار

 . و وفاداری او تا ابد استوار است

١٠١  
  سرود داوود

  وعدٔه پادشاه
  ای خداوند، رحمت و عدالت تو را می ستايم١

 . و برای تو سرود می خوانم
 . رفتار من بی عيب خواهد بود٢

 د؟ چه وقت به نزد من خواهی آم
 

 . در خانٔه خود با پاکی زندگی خواهم نمود
 . از کارهای بد خودداری می کنم٣

  از کارهای کسانی که گمراه شده اند، نفرت دارم
 . و همنشين آنها نمی شوم

  از مردم کجرو دوری می کنم٤
 . و با بدی و شرارت کاری ندارم

 ، آنهايی را که از ديگران بدگويی می کنند٥
 ؛ از بين می برم

  و اشخاص مغرور و متکّبر
 . را تحّمل نمی کنم

 
  از کسانی که به خداوند وفادارند، حمايت می کنم٦

 . و آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد
  آنهايی را که زندگی پاک و بی عيب دارند

 . به کار خواهم گماشت
 

  شخص فريبکار را در کاخ خود راه نخواهم داد٧
 . ت در حضور خود نخواهم پذيرفتو کسی را که دروغگوس

  همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد٨
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 . و شهر خدا را از وجود اشخاص شرير پاک خواهم ساخت

١٠٢  
  دعای شخصی درمانده که اعتراض های خود را به خداوند می گويد

  دعای شخص جوان
  خداوندا، دعايم را بشنو١

 . و به فرياد من برس
 . در روزهای سختی از من روی متاب٢

  به من گوش بده
 ، و چون تو را بخوانم

 . دعايم را هرچه زودتر مستجاب فرما
 

  زيرا روزهای عمرم مانند دود برباد می رود٣
 . و استخوانهايم مانند آتش می  سوزد

 . دل من شکسته و مثل کاه خشک و پژمرده شده است٤
 . اشتها و ميل به غذا ندارم

 ز بس ناله کرده ام، ا٥
 . در بدنم فقط پوست و استخوان باقی مانده است

  مثل مرغ وحشی در صحرا٦
 . و مانند جغد در خرابه ها به سر می برم

 ، خوابم نمی برد٧
 . مانند پرنده ای بر پشت بام، تنها مانده ام

  دشمنانم هر روز مرا سرزنش می کنند٨
 . و مسخره آنندگانم مرا لعنت می نمايند

 
 ، به خاطر خشم و غضب تو١٠-٩

  به جای نان، خاکستر می خورم
 ، و اشکهايم با آبی که می نوشم، آميخته اند

 . زيرا تو مرا بلند آرده و بر زمين زدی
  عمرم مانند سايه های غروب به سرعت رو به زوال است١١

 . و همچون گياه پژمرده می شوم
 

  و ابدی است اّما تاج و تخت تو ای خداوند، ازلی١٢
 . و تمام نسلهای بشر نام تو را به ياد خواهند آورد

  می دانم که تو خواهی آمد و بر صهيون رحم خواهی آرد١٣
 ، و اآنون وقت آن است تا وعده ای را که داده بودی، عملی کنی

 . و رحمت خود را نشان بدهی
 ، بندگان تو آن را دوست می دارند١٤

  گرچه ويرانه گشته؛
 ه آن رحمت می دارند، نسبت ب

 . گرچه خرابه گشته
 

 ، ملل جهان از نام خداوند١٥
 . و پادشاهان روی زمين، از عظمت و جالل او خواهند ترسيد

 ، هنگامی که خداوند صهيون را دوباره آباد  کند١٦
 . جالل و شکوه او آشكار خواهد شد

  به زارِی بيچارگان گوش خواهد داد١٧
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 .  خواهد آردو دعای ايشان را اجابت
 

  اين را برای نسلهای آينده بنويسيد تا از کارهای خداوند آگاه شوند١٨
 . و کسانی که هنوز به دنيا نيامده اند، او را بستايند

  خداوند از جايگاه عالی و مقّدس خود در آسمان١٩
 . به زمين نظر افکنده است

  ناله های زندانيان را شنيد٢٠
 . مرگ بودند، رهايی بخشيد و آنهايی را که محکوم به

  در نتيجه نام خداوند در صهيون ذکر خواهد گرديد٢١
 ، و در اورشليم او را خواهند پرستيد

  وقتی همٔه اقوام و پادشاهان جهان با هم جمع شوند٢٢
 . و او را پرستش نمايند

 
  خداوند مرا در جوانی ضعيف و ناتوان ساخت٢٣

 . و عمرم را کوتاه کرد
 گذار که اکنون بميرم، ای خدا ن٢٤

 . قبل از آنکه به پيری برسم
 

  ای خدا، تو تا به ابد زنده هستی
  در ابتدا زمين را آفريدی٢٥

 . و آسمانها کار دستهای توست
 ، آنها از ميان خواهند رفت٢٦

 . اّما تو باقی خواهی ماند
  همٔه آنها همچون لباس، ُکهنه خواهند شد

 .  خواهی آرد و دور خواهی انداخت و نابود خواهند شدو تو آنها را مانند ردا عوض
  اّما تو هميشه همان هستی٢٧

 . و عمر تو، پايانی نخواهد داشت
  فرزندان ما، در پناه تو در امان هستند٢٨

 ، و در زير سائه حمايت تو
 . نسل آنها پايدار خواهد بود

١٠٣  
  سرود داوود

  محّبت خدا
 !  کنای جان من خداوند را ستايش١

 . ای تمام وجود من، نام مقّدس او را سپاس بخوان
 ! ای جان من، خداوند را ستايش کن٢

 . و احسانهای او را فراموش نکن
  او تمام گناهان مرا می بخشد٣

 . و همٔه مرضهايم را شفا می دهد
  مرا از دست مرگ می رهاند٤

 . و با مهر و محّبت پايدار خود، مرا برکت می دهد
 ، نعمتهای خود بهره مند می کند مرا از٥

 . تا مانند عقاب، جوان و قوی بمانم
 

  خداوند، عدالت را برای مظلومان بجا می آورد٦
 . و از حق ايشان دفاع می کند
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  او ارادٔه خود را به موسی آشکار ساخت٧
 . و قوم اسرائيل، معجزات او را ديدند

 . خداوند، رحيم و مهربان است٨
 . ئوفديرغضب و بسيار ر

  کينه به دل نمی گيرد٩
 . و خشم او دير نمی پايد

  ما را بر حسب گناهانمان مجازات نمی کند١٠
 . و طبق خطاهايمان ما را تنبيه نمی نمايد

 ، زيرا به اندازه ای که آسمان از زمين بلندتر است١١
 . ستبه همان  قدر محّبت پايدار خداوند بر آنانی که او را گرامی می دارند، عظيم ا

 ، به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است١٢
 . به همان  قدر گناهان ما را از ما دور می سازد

 ، همان  قدر که پدر با فرزندان خود مهربان است١٣
 . همان طور نيز خداوند با کسانی که او را گرامی می دارند، مهربان است

  زيرا می  داند که ما چگونه سرشته شده ايم١٤
 ! د می آورد که ما از خاک هستيمو به يا

 
 . عمر آدمی همچون علف صحراست١٥

 . مانند گل وحشی می شکفد
  وقتی باد بر آن بوزد، از بين می رود١٦

 . و اثری از آن برجای نمی ماند
  اّما برای آنانی که خداوند را گرامی می دارند١٨-١٧

  و پيمان خود را با او حفظ می کنند
 ، می آورند و اوامر او را بجا

 . محّبت او هميشه پايدار است و لطف او بر تمام نسلهای ايشان
 

  خداوند تخت خود را در آسمانها برقرار کرده١٩
 . و از آنجا بر همٔه عالم حکمرانی می کند

  ای فرشتگان نيرومند که فرمانبردار او هستيد٢٠
 ، و اوامر او را بجا می آوريد

 ! او را ستايش کنيد
 يان آسمانی، ای لشکر٢١

 ! ای خدمتگزارانی که ارادٔه خداوند را انجام می دهيد، او را ستايش کنيد
 ، ای همٔه مخلوقات خداوند٢٢

 . او را در سراسر قلمرو او بستاييد
 ! ای جان من خداوند را ستايش کن

١٠٤  
  در ستايش خالق

 ! ای خداوند، خدای من، تو چقدر بزرگ هستی١
 . سته ایتو با عظمت و جالل آرا

  خود را با نور پوشانيده٢
 . و آسمان را مانند خيمه ای گسترانيده ای

 . خانه ات را بر فراز آبها بنا نموده ای٣
  ابرها را ارابٔه خود ساخته ای

 . و بر بالهای باد سوار شده ای
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  بادها پيام آوران تو٤
 . و شعله های آتش خادمان تو هستند

 
  کردی اساس زمين را چنان استوار٥

 . که هرگز تکان نمی خورد
  درياها آن را مانند ردا دربر گرفت٦

 . و آب، کوهها را پوشانيد
  از توبيخ تو، آبها خروشيدند٧

 . و از شنيدن صدای فرمان تو، آنها گريختند
 ، از روی کوهها به  دشتها جاری شدند و دشتها را ُپر کردند٨

 . به جاهايی که برای آنها تعيين نموده بودی
  برای آنها حدودی را معّين کردی تا از آن نگذرند٩

 . و بار ديگر تمام روی زمين را نپوشانند
 

  ها را در واديها چشمه١٠
 . ها را بين کوهها جاری ساختی و رودخانه

  تا حيوانات وحشی از آنها بنوشند١١
 . و االغهای وحشی، تشنگی خود را فرونشانند

 اِن نزديک آنها آشيانه می سازند های درخت پرندگان، بر شاخه١٢
 . سرايی می کنند و نغمه

 
  از آسمان بر کوهها باران می بارانی١٣

 . و زمين را از نعمتهايت ُپر می سازی
  برای مصرف حيوانات علف را می رويانی١٤

  و برای انسانها نباتات را آفريدی
 . تا غذای خود را از آنها به دست آورند

 ، خود شراب تا برای شادی دل١٥
 ، و برای شادابی چهرهٔ شان روغن

 . و جهت تقويت جسمانی خود، نان تهّيه کنند
 

 ، سروهای لبنان که درختان خداوند هستند١٦
 . سيراب می شوند

 ، پرندگان بر درختان سرو١٧
 . و لک لکها روی درختان صنوبر، آشيانه می سازند

  کوهها پناهگاه ُبزهای کوهی١٨
 . هاست  گورکنها النٔه و صخره

 
  مهتاب را جهت تعيين فصلها آفريدی١٩

 . و آفتاب وقت غروب خود را می داند
  شب را به وجود آوردی تا در تاريکی آن٢٠

 . حيوانات وحشی از النه های خود بيرون آيند
 ، ای که خدا برايشان فراهم کرده است شيرهای جوان برای طعمه٢١

 . غّرش می کنند
 اب، دوباره به بيشٔه خود می روند در وقت طلوع آفت٢٢

 . و استراحت می کنند
  های خود بيرون می روند انسانها برای کسب و کار از خانه٢٣

 . و تا هنگام شب تالش می کنند
 

 ، خداوندا، کارهای تو چه بسيار است٢٤
 ، همٔه آنها را با حکمت انجام داده ای
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 . زمين از مخلوقات تو ُپر است
 گ و وسيع هستند اقيانوسها بزر٢٥

 ، و حيوانات بی شمار
 . کوچک و بزرگ در آنها زندگی می کنند

  کشتی ها بر روی آنها حرآت می کنند٢٦
 . و هيوالی دريايی در آنها بازی می کند

 
 ، همٔه آنها محتاج تو هستند٢٧

 . تا روزِی آنها را بدهی
 . هر آنچه تو به آنها می دهی، آنها جمع می نمايند٢٨

 . يشان غذا آماده می کنی و آنها را سير می سازیتو برا
  وقتی از آنها روی برمی گردانی، به وحشت می افتند٢٩

  و هنگامی که جانشان را می گيری، می ميرند
 . و به خاک برمی گردند زيرا که از آن ساخته شده اند

  چون روح خود را می فرستی زنده می شوند٣٠
 . دو زمين، زندگی تازه پيدا می کن

 
 . جالل خداوند جاودان باد٣١

 . خداوند از کارهای خود خشنود باشد
  او به زمين می نگرد و زمين به لرزه می آيد٣٢

 . و چون کوهها را لمس می کند، چون آتشفشان َفَوران می کنند
 

 ، تا زنده ام سرود حمد خواهم سراييد٣٣
 . و تا آخر عمر خود، خداوند را ستايش خواهم آرد

 دوارم که دعا و مناجات من او را خشنود سازد، امي٣٤
 . زيرا او سرچشمٔه سرور و شادی من است

  گناهکاران از روی زمين محو شوند٣٥
 . و اثری از مردمان بدکار باقی نماند

 

 . ای جان من خداوند را ستايش کن
 . خداوند را سپاس باد

١٠٥  
  خدا و قوم او

 ) ٢٢-٨:١٦اول تواريخ (
  شکر کنيد خداوند را١

 . و عظمت او را بيان نماييد
 . کارهايی را که انجام داده است، به جهانيان اعالم نماييد

  برای او سرود حمد بسراييد٢
 . و کارهای عظيم او را به مردم بگوييد

 ! جالل بر نام مقّدس او باد٣
 ! شادمان باد دلهای کسانی که خداوند را می جويند

  از خدا کمک بطلبيد٤
 . يشه او را بپرستيدو هم

 ، ای فرزنداِن بندٔه او ابراهيم٦-٥
 ، و ای فرزندان يعقوب، برگزيدٔه او

 . معجزات و داوريهای خدا را به  ياد آوريد
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 . خداوند، خدای ماست٧
 . او همٔه زمين را داوری می کند

 ، او پيمان خود را تا به ابد نگاه خواهد داشت٨
 . زار نسلکالمی را که فرمان داد، برای ه

 ، پيمانی را که با ابراهيم بست٩
 . وسوگندی را که با اسحاق ياد کرد، حفظ خواهد نمود

 ، عهدی با يعقوب بست١٠
 . پيمانی جاودانه با اسرائيل

  سرزمين کنعان را«: خداوند فرمود١١
 » .به عنوان ملکّيت به شما می بخشم

 
  وقتی تعداد آنها کم بود١٢

 ب و در سرزمين کنعان غري
 ، و در کشورها و سلطنت ها سرگردان بودند١٣
  خداوند به هيچ کس اجازه نداد که به آنها آزاری برساند١٤

  و برای پشتيبانی آنها به پادشاهان هشدار داد
  به برگزيدگان من ظلم نکنيد«: و فرمود١٥

 » .و به انبيای من ضرر نرسانيد
 

  وقتی که خداوند قحطی در کشور آورد١٦
 يزی برای خوردن پيدا نمی شد، و هيچ چ

 ، يوسف را پيشتر از آنها به مصر فرستاد١٧
 . که به عنوان غالم فروخته شد

  پاهای او را با زنجير بستند١٨
 . و يوغ آهنين بر گردنش گذاشتند

  تا زمانی که گفته های او به حقيقت پيوست١٩
 . و کالم خداوند سخن او را تأييد کرد

 اد کرد پس فرعون او را آز٢٠
 . و فرماندار مردم او را رها نمود

  سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت٢١
 ، و او را فرماندار تمام سرزمين خود نمود

  تا تمام بزرگان مملکت را تحت فرمان خود درآَوَرد٢٢
 . و رهبران قوم را تعليم دهد

 
  سپس يعقوب به مصر آمد٢٣

 . و به عنوان بيگانه در آنجا ساکن شد
  خداوند در آنجا فرزندان زيادی به آنها داد٢٤

 . و آنها را از دشمنانشان قويتر ساخت
  خداوند کاری کرد که مردم مصر از قوم اسرائيل متنّفر شدند٢٥

 . و با آنها با حيله رفتار کردند
 

  سپس خدا موسی خادم خود٢٦
 . و هارون برگزيدٔه خويش را فرستاد

 ام معجزات آنها قدرت خداوند را با انج٢٧
 . در سرزمين مصر نشان دادند

 ، خدا تاريکی بر آن سرزمين فرستاد٢٨
 . اّما مصريان امر او را اطاعت نکردند

  های آنها را به خون تبديل کرد رودخانه٢٩
 . و همٔه ماهيان آنها را کشت
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  ها به آن سرزمين هجوم آوردند بعد قورباغه٣٠
 .  شدو حّتی کاخ سلطنتی هم ُپر از قورباغه

  به امر خداوند انواع مگس و پشه٣١
 . سراسر آن سرزمين را ُپر ساخت

 ، به جای باران٣٢
 . تگرگ و رعد و برق را به سرزمينشان فرستاد

  تاکستانها و درختان انجير٣٣
 . و درختان آنها را از بين برد

 ، به فرمان او٣٤
 ، ميليونها ملخ حمله ور شدند

  و همٔه نباتات٣٥
 . نجا را خوردندو غّالت آ

  او تمام نخستزادگان مصريها را٣٦
 . به قتل رسانيد

 
 ، آنگاه قوم اسرائيل را که همگی سالم و نيرومند بودند٣٧

 . با نقره و طال از مصر خارج کرد
 ، چون مردم مصر از آنها می ترسيدند٣٨

 . از رفتن ايشان خوشحال شدند
 ت خدا به هنگام روز ابر را سايبان آنها ساخ٣٩

 . و هنگام شب با ستون آتش به آنها روشنايی می بخشيد
  آنها از او تقاضا کردند و او به آنها بلدرچين داد٤٠

 . و برايشان غذای فراوان از آسمان فرستاد تا سير شوند
  صخره را شکافت و از آن آب گوارا فوران کرد٤١

 . و مثل رودخانه در صحرای خشک جاری شد
 . خود را با ابراهيم به ياد آورد زيرا پيمان مقّدس٤٢

 
  به اين ترتيب قوم برگزيدٔه خود را٤٣

 . با سرود شادمانی از مصر بيرون آورد
  او سرزمين اقوام ديگر را٤٤

  با تمام محصوالتش به آنها داد
 . تا احکام او را بجا آورند و قوانين او را اطاعت نمايند٤٥

 ! خداوند را سپاس باد

١٠٦  
  بر قومش مهربانی خدا

 ! خداوند را شکر کنيد١
  خداوند را سپاس گوييد، زيرا او نيکوست؛

 . و محّبت پايدار او جاودانه است
  چه کسی می تواند کارهای عظيمی را که او انجام داده است، بيان کند؟٢

  چه کسی می تواند شکر او را آن طور که شايسته است، بجا آورد؟
  او را بجا می آورند خوشا به حال کسانی که احکام٣

 . و هميشه آنچه را که درست است انجام می دهند
 

 . خداوندا، وقتی قوم خود را ياری می کنی، مرا هم به يادآور٤
  وقتی آنها را نجات می دهی، مرا هم نجات بده

  تا سعادت قوم خود را ببينم٥
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  و در شادمانی اّمت تو شريک گردم
 . بخشی، سهيم باشمو در افتخاری که به قوم خود می 

 
 ، ما هم مانند اجداد خود گناهکار هستيم٦

 . ما نيز خطا کرده و شرارت ورزيده ايم
 ، اجداد ما در مصر، کارهای عجيب تو را درک نکردند٧

  آنها مهر و محّبت پايدار تو را فراموش کردند
 . و نزد دريای سرخ عليه قادر متعال شورش کردند

 ده داده بود، آنها را رهايی داد اّما او همان طور که وع٨
 . تا قدرت عظيم خود را نشان دهد

  او به دريای سرخ فرمان داد٩
  و دريا خشک شد؛

 . و قوم خود را از ميان دريا که خشک شده بود گذرانيد
  آنها را از دست آنانی که از ايشان نفرت داشتند، رهانيد١٠

 . و از چنگ دشمنانشان نجات داد
 مام دشمنان آنها را غرق کرد اّما آب، ت١١

 . به طوری که حتی يکی از آنان هم باقی نماند
  در آن وقت آنها به وعدٔه او ايمان آوردند١٢

 . و برای او سرود شکرگزاری خواندند
 

  اّما آنها بزودی همٔه کارهای او را فراموش کردند١٣
 . و منتظر مشورت و نصايح او نشدند

 نی خود، بلکه با خواهش های نفسا١٤
 . خدا را در صحرا آزمودند

 ، پس او آنچه را که خواسته بودند، به ايشان عطا کرد١٥
 . اّما مرض کشنده ای در بين آنها فرستاد

 
  در بيابان به موسی١٦

 . و به هارون، خدمتگزار مقّدس خداوند حسادت ورزيدند
  پس زمين دهان باز کرد١٧

 . ود فروبردو داتان و ابيرام و همراهانش را در خ
  آتش بر پيروانشان باريد١٨

 . و همٔه آن مردم شرير را سوزانيد
 

  آنها در دامنٔه کوه سينا گوساله ای از طال ساختند١٩
 . و آن بت را پرستش کردند

 ، مجسمٔه يک گاِو علفخوار را٢٠
 . بر خدای با عظمت و ُپرجالل ترجيح دادند

  آنها خدايی را که با کارهای عجيب خود٢١
 ، آنان را از مصر آزاد کرده بود، فراموش کردند

  کارهای عجيبی را که در زمين مصر انجام داد٢٢
 . و يا آنچه را که در دريای سرخ کرد

 ، وقتی خدا فرمود که می خواهد آن مردم را از بين ببرد٢٣
  خادم برگزيدٔه او موسی، در مقابل خدا به شفاعت ايستاد

 .  آنان را از بين نبردتا خشم او را برگرداند تا
 

  آنها نخواستند که به آن سرزمين نيکو وارد شوند٢٤
 . و به وعدٔه خداوند اعتماد ننمودند

  در چادر های خود نشستند و شکايت کردند٢٥
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 . و به دستورات خداوند گوش ندادند
  پس خداوند به طور بسيار جّدی قسم خورد٢٦

  که همه را در آن بيابان از بين ببرد
  و نسل ايشان را در سرزمينهای بيگانه پراکنده کند٢٧

 . تا در سرگردانی بميرند
 

  در فغور، بت بعل را پرستيدند٢٨
 . و از قربانی هايی که به ُبتهای بی جان تقديم شده بود، خوردند

  با رفتار خود، خداوند را به خشم آوردند٢٩
 . و به خاطر آن به بال دچار شدند

 استه و مجرمين را مجازات نمود پس فينحاس، برخ٣٠
 . و وبا از بين رفت

  اين کار نيک فينحاس در پيشگاه خدا مقبول گرديد٣١
 . و تا به ابد از آن ياد خواهد شد

 
 ، در کنار چشمٔه مريبه، خشم خداوند را برانگيختند٣٢

 . به طوری که به خاطر آن، موسی دچار زحمت گرديد
 ورده بودند چون آن چنان او را به ستوه آ٣٣

 . که سخنان ناسزا گفت
 

  آن قومهايی را که خداوند دستور داده بود٣٤
 ، از بين ببرند نکشتند

  بلکه با آنها ازدواج کردند٣٥
 . و از رفتار بت پرستانٔه آنها پيروی نمودند

  ُبتهای آنها را پرستش کردند٣٦
 . و در نتيجه اسباب سقوط خود را فراهم کردند

 ران خود را پسران و دخت٣٧
 . برای ُبتهای کنعان قربانی نمودند

  خون پسران و دختران بی گناه خود را به خاطر ُبتهای کنعان ريختند٣٨
 . و آن سرزمين را با خون آلوده کردند

  به اين ترتيب به خاطر رفتار بد خود، ناپاک گشتند٣٩
 . و به خداوند خيانت ورزيدند

 
  نموده آنگاه خداوند بر قوم خود خشم٤٠

 . از آنها متنّفر گرديد
  پس آنها را به دست اقوامی که از آنها متنّفر بودند، سپرد٤١

 . و آنها بر ايشان حکمرانی نمودند
 ، دشمنانشان بر آنها ظلم نموده٤٢

 . آنها را خوار و ذليل کردند
 ، خداوند بارها قوم خود را نجات داد٤٣

 . نمودند، بيشتر در گناه فرو رفتند ولی هر بار آنها مجددًا به ضد خدا شورش
 ، با وجود اين، هرگاه از روی درماندگی به حضور خداوند زاری کردند٤٤

 . خداوند زاری آنها را شنيد
  پيمانی را که با آنها بسته بود، به ياد آورد٤٥

  و به خاطر محّبت پايدارش، بر آنها رحمت فرموده، از گناهانشان چشم پوشيد
  را که بر آنها ظلم می کردند، و دل مردمانی٤٦

 . به رحم آورد
 

 ، ای خداوند خدای ما٤٧
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 ، ما را نجات بده
 ، ما را از ميان ممالک بيگانه به سرزمين خودمان بازگردان
 . تا از تو شکرگزار باشيم و نام پاک تو را ستايش کنيم

 
  خداوند، خدای اسرائيل را سپاس باد؛٤٨

 » !آمين«: ردم بگويندهمٔه م! از ازل تا ابداآلباد
 ! خداوند را سپاس باد

  کتاب پنجم
 ) ١٥٠-١٠٧مزامير (

١٠٧  
  در ستايش مهربانی خدا

  خداوند را سپاس بگوييد، زيرا که نيكوست١
 . و محّبت او پايدار و ابدی است

 ، آنانی که به وسيلٔه خداوند نجات يافته اند بگويند٢
 هايی داده است که خداوند آنان را از دست دشمنانشان ر

 ، و آنان را از شرق و غرب، از شمال و جنوب٣
 . از سرزمينهای بيگانه بازگردانيده است

 
  بعضی ها در بيابان آواره و سرگردان بودند٤

 . و شهری نداشتند تا در آن سکونت نمايند
  گرسنه و تشنه بودند٥

 . و جانشان به لبشان رسيده بود
 اد کردند، در آن تنگنا، نزد خداوند فري٦

 . و او آنها را از پريشانی نجات داد
  سپس آنها را از راهی مستقيم به شهری هدايت کرد٧

 . که بتوانند در آن ساکن گردند
  آنها بايد از خداوند به خاطر محّبت پايدار٨

 . و کارهای فوق العاده ای که برای انسان انجام داد شکرگزار باشند
  او تشنگان را سيراب می کند٩

 . و گرسنگان را با خوراکهای نيکو سير می گرداند
 

 ، برخی در تاريکی و ظلمت١٠
 . در زندان، در ُغل و زنجير به سر می برند

  زيرا از کالم خدا سرپيچی کردند١١
 . و احکام خدای قادر متعال را بجا نياوردند

  زير بار کار و زحمت، پشت آنها خم شده، از پای افتاده بودند١٢
 . به کمكشان نرسيد و کسی

  در آن تنگنا، نزد خداوند فرياد کردند١٣
 . و او آنها را از پريشانی نجات داد

  آنان را از تاريکی و ظلمت بيرون آورد١٤
 . و از ُغل و زنجير اسارت آزاد کرد

  آنها بايد از خداوند به خاطر محّبت پايدار١٥
 . شکرگزار باشند و کارهای فوق العاده ای که برای انسان انجام داد

  زيرا او دروازه های برنزی١٦
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 . های آهنين را درهم شکسته است و ميله
 

  بعضی به خاطر روش گناه آلود خود رنج می کشيدند١٧
 . و به سبب شرارتهای خويش در عذاب بودند

  اشتهای خود را از دست داده١٨
 . و پايشان به لب گور رسيده بود

 رياد کردند در آن تنگنا، نزد خداوند ف١٩
 . و او آنها را از پريشانی نجات داد

  او با کالمش آنها را شفا داده٢٠
 . از مرگ رهانيد

  پس آنها بايد خداوند را به خاطر محّبت پايدارش٢١
 . و کارهای فوق العاده ای که برای انسان انجام داده شکر کنند

  برايش قربانی تشّکر تقديم کنند٢٢
 ! های او را بيان نمايندو با سرودهای شاد، کار

 
 ، بعضی با کشتی به دريا رفته٢٣

 . به تجارت مشغول شدند
  آنها کارهای خداوند و کارهای عجيب او را٢٤

 . در عمق درياها مشاهده کردند
  به فرمان او بادی شديد برخاست٢٥

 . و امواج دريا را متالطم ساخت
  کشتی ها گاهی به هوا پرتاب می شدند٢٦

  اعماق آب فرو می رفتند و گاهی به
 . و سرنشينان آنها از ترس، نيمه جان شده بودند

  مانند مستان تلو تلو می خوردند٢٧
 . و عقل خود را از دست داده بودند

  در آن تنگنا، نزد خداوند فرياد کردند٢٨
 . و او آنها را از پريشانی نجات داد

  توفان را آرام کرد٢٩
 . و امواج دريا ساکت شد

 نها از آرامی خوشحال شدند آ٣٠
 . و خداوند آنها را به بندر مقصود رسانيد

  آنها بايد خداوند را به خاطر محّبت پايدار٣١
 . و کارهای فوق العاده ای که برای انسان انجام داده، شکر کنند

  عظمت و جالل او را در ميان مردم بيان کنند٣٢
 . و او را در حضور رهبران ستايش نمايند

 
 داوند رودخانه ها را به بيابان تبديل می کند خ٣٣

 . و چشمه های آب را خشک می سازد
  زمينهای حاصلخيز را به خاطر ساکنان شرير آن٣٤

 . به شوره زار مبّدل می نمايد
 ، بيابانها را به برکه های آب٣٥

 . و زمينهای خشک را به چشمه سار تبديل می کند
 ی سازد مردمان گرسنه را در آنجا ساکن م٣٦

 . تا برای خود شهری بسازند
  در آنجا به زراعت می پردازند و تاکستان غرس می کنند٣٧

 . و حاصل آن را برمی چينند
  قوم خود را برکت داد و فرزندان آنان را بسيار ساخت٣٨
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 . های ايشان کم شوند ها و رمه و نگذاشت که گّله
 

  چونکه قوم خدا، توسط ظلم و ستم دشمنان٣٩
  می خوردند و به آنها توهين می شد، شکست

  خداوند رهبران ظالم را خوار و ذليل٤٠
 . ها آواره ساخت و در ويرانه

  اّما نيازمندان را از رنج رهانيد٤١
 . ها زياد کرد و تعداد خانواده هايشان را مانند گّله

 ، مردمان نيك، اينها را می بينند و خوشحال می شوند٤٢
 . ی گردنداّما شريران خاموش م

 
  خردمندان به اينها دّقت کنند٤٣

 . و محّبت پايدار خداوند را به ياد داشته باشند

١٠٨  
  سرود داوود

  دعا برای پيروزی بر دشمنان
 ) ١٢-٥:٦٠؛ ١١-٧:٥٧مزمور (

  خدايا، دل من استوار و محکم است١
 . و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سراييد

 . ای جان من بيدار شو
 ود من و ای بربط من بيدار شويد، ای ع٢

 . من خورشيد را بيدار خواهم کرد
  خدايا، در بين اقوام جهان تو را سپاس خواهم گفت٣

 . و در ميان مردم تو را ستايش خواهم کرد
  زيرا محّبت پايدار٤

 . و وفاداری تو باالتر از آسمانهاست
 

  خدايا، عظمت و شکوهت را در آسمان٥
 ، زمين آشکار فرما و جاللت را بروی

  دعای مرا بشنو و ما را با قدرت خود نجات بده٦
 . تا کسانی که تو دوست می داری، رهايی يابند

 
 : خداوند از جايگاه مقّدس خود به ما وعده داد و فرمود٧

  با سرافرازی، شهر شکيم«
 . و دشت سّکوت را بين قوم تقسيم خواهم نمود

 . آن من جلعاد از آن من است و منسی از٨
 ، افرايم کالهخود من است

 . و يهودا، عصای سلطنت من
  موآب ظرف شست وشوی من خواهد بود٩

 ، و به نشانٔه مالکّيتم
  کفش خود را بر َادوم پرت خواهم کرد

 » .و بر فراز فلسطين بانگ پيروزی برخواهم آورد
 

  چه کسی مرا به آن شهر مستحکم می برد؟١٠
 نمايی می کند؟ چه کسی مرا به َادوم راه

 ، آيا حقيقتًا ما را ترک کرده ای! خدايا١١
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  و پيشاپيش لشکر ما نخواهی رفت؟
  خدايا در مقابله با دشمنان، به ما کمک کن١٢

 . زيرا کمک انسان بی فايده است
 ، با کمک خدا، پيروزی از آن ما خواهد بود١٣

 . او دشمنان ما را سرکوب خواهد آرد

١٠٩  
  سرود داوود

  برای حمايت و انتقام دعا
 . خدايا، نام تو را ستايش می کنم، خاموش مباش١
  زيرا مردم شرير و دروغگو زبان به بدگويی من گشوده اند٢

 . و دربارٔه من دروغ می گويند
  سخنان نفرت انگيز می گويند٣

 . و بدون سبب با من می جنگند
  من آنها را دوست دارم و برايشان دعا می کنم٤

 . نها با من مخالفت می کننداّما آ
  جواب خوبی های مرا با بدی می دهند٥

 . و در عوض محّبت، دشمنی می کنند
 

  حاکم ظالمی را بر او بگمار٦
 . و يکی از دشمنانش را تا عليه او شهادت بدهد

  در دادگاه محکوم شود٧
 ! و دعايش هم گناه محسوب گردد

  عمرش کوتاه شود٨
 !  بگيردو ديگری جا و مقامش را

  فرزندانش يتيم شوند٩
 ! و زنش بيوه گردد

 ، اطفالش آواره شوند و به گدايی بيفتند١٠
 ! از ويرانه ای که زندگی می کنند رانده گردند

  طلبکارانش مال و دارايی اش را غصب کنند١١
 . و بيگانگان حاصل زحمتش را به تاراج ببرند

 ، که او از خود به جا می گذارد کسی بر او رحم نکند و هيچ کس يتيمانی را١٢
 . مورد لطف و توّجه قرار ندهد

 ، نسل او قطع١٣
 ! و نامش از صفحٔه روزگار محو گردد

  خداوند شرارت  نياکانش را فراموش نکند١٤
 ! و گناهان مادرش را نيامرزد

 ، کارهای بد او هميشه مّد نظر خداوند باشد١٥
 ! اّما خاطرٔه او از روی زمين محو شود

 
 ، زيرا او هرگز به کسی رحم نکرد١٦

  بلکه به فقيران و محتاجان و بی کسان، آزار رسانيد
 . و آنان را کشت

 . او دوست داشت که ديگران را لعنت کند، اکنون خودش را لعنت کن١٧
 . نمی خواست به کسی برکت برساند، پس هيچ کس او را برکت نرساند

 ، لعنت را مثل لباس به تن می کرد١٨
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 س اکنون لعنت مانند آب در بدنش پ
 . و مثل روغن در استخوانهايش نفوذ کند

  اينک لعنت مانند لباسی که می پوشيد١٩
 . و مانند کمربندی که به کمر می بست، او را بپوشاند

 
 ، خداوند دشمنانم و کسانی را که از من بدگويی می کنند٢٠

 . چنين جزا بدهد
  به خاطر نام خود به من کمک کن، اّما ای خدا و ای خداوند من٢١

 . و به خاطر محّبت پايدارت مرا نجات بده
 ، من مسکين و نيازمندم٢٢

 . درد و غم تا اعماق قلبم رخنه کرده است
  مانند سائه غروب در حال فنا هستم٢٣

 . و مانند ملخی رانده شده ام
  از بس روزه گرفته ام، قّوتی در زانوهايم نمانده٢٤

 . و استخوان شده ام و فقط پوست
  پيش دشمنانم رسوا و مسخره شده ام٢٥

 . و وقتی مرا می بينند، سر خود را می جنبانند
 

  ای خداوند و خدای من، مرا کمک کن٢٦
  و به خاطر محّبت پايدارت، مرا نجات بده

 ، تا دشمنانم بدانند که تو ای خداوند٢٧
 . نجات دهندٔه من هستی

 ، آنها مرا لعنت می کنند٢٨
  اّما تو مرا برکت بده، تا بدخواهانم شرمنده شوند

 . و اين بنده ات شادمان گردد
  دشمنانم را رسوا گردان٢٩

 ! و آنها را با شرم و خجالت بپوشان
 

  با زبان خود از خداوند بسيار تشّکر خواهم نمود٣٠
 . و در حضور همٔه مردم، او را ستايش خواهم آرد

 قير حمايت می نمايد زيرا از مردم مسکين و ف٣١
 . و از دست کسانی که آنان را محکوم به مرگ می کنند، آنان را رهايی می بخشد

١١٠  
  سرود داوود

  خداوند و پادشاه برگزيدٔه او
 : خداوند به َسرَور من می گويد١

  به دست راست من بنشين«
 » .تا دشمنانت را زير پای تو اندازم

  وسعت خواهد داد خداوند از صهيون سلطنت تو را٢
 . تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی

 ، در روز نبرد با دشمنانت٣
  قومت با کمال ميل از اوامر تو پيروی خواهد آرد

  و جوانان تو مثل شبنم صبحگاهی
 . به حضور تو بر کوه مقّدس خواهند آمد

 
 ، خداوند قسم خورده است و پشيمان نخواهد شد٤
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 ، که تو تا ابد کاهن هستی
 . کاهنی در رتبه ملکی صدق

  خداوند در دست راست توست٥
 . و در روز غضب خود، پادشاهان را شکست خواهد داد

 . مّلتها را محاکمه خواهد آرد٦
  ميدان جنگ را از اجساد آنها ُپر خواهد ساخت
 . و پادشاهان روی زمين را شکست خواهد داد

  پادشاه از آب جوی کنار جاده خواهد نوشيد٧
 . رو يافته، با پيروزی سرافراز خواهد شدو ني

١١١  
  در ستايش خداوند

 ! خداوند را سپاس باد١
 

 ، خداوند را در ميان قوم او
 . با تمامی دل خود خواهم ستود

 ، کارهای خداوند چقدر عالی است٢
 . کسانی که به آنها عالقه دارند، دربارٔه آنها تفّکر می کنند

  با عظمت است تمام کارهای او ُپرشکوه و٣
 . و عدالت او جاودانی

 
 ، کارهای عجيب او فراموش نشدنی است٤

 . زيرا خداوند رحيم و مهربان است
  روزِی ترسندگان خود را می رساند٥

 . و پيمان خود را هرگز فراموش نمی کند
 ، او با دادن سرزمين بيگانگان به قوم خود٦

 . قدرت خود را به آنها نشان داد
 

 وند با عدالت و راستی کارهای خدا٧
 . و احکام او همه، قابل اعتماد می باشند

 ، همٔه آنها پايدار و ابدی هستند٨
 . زيرا بر عدالت و راستی بنا شده اند

 . به قوم خود آزادی بخشيد و با آنها پيمانی ابدی بست٩
 . او مقّدس و ُپر قدرت است

 . ترس از خداوند شروع حکمت است١٠
 . ز او اطاعت می کنند، فهم و شعور می بخشداو به کسانی که ا

 ! او را تا به ابد سپاس باد

١١٢  
  سعادت ايمانداران

 ! خداوند را سپاس باد١
 

  خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد
 . و احکام او را با رغبت بجا می آورد

  فرزندان او نيرومند می شوند٢
 . و نسل او برکت خواهد يافت
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  ثروتمند خواهد شد خانواده اش٣
 . و او تا به ابد کامياب خواهد بود

 
 ، تاريکی برای آنانی که نيکوکار، بخشنده و عادل هستند٤

 . روشنايی خواهد گرديد
  کسی که دلسوز و قرض دهنده باشد٥

 . و کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام دهد، سعادتمند خواهد شد
  شخص نيکو هرگز ناکام نخواهد شد٦

 . و نام او هميشه به نيکی ياد خواهد شد
 

  از خبر بد نخواهد ترسيد، زيرا ايمان او قوی است٧
 . و به خداوند اعتماد دارد

  دل او استوار است و نخواهد ترسيد٨
 . و شکست دشمنانش را خواهد ديد

 . او با سخاوت به نيازمندان می بخشد٩
  و خيرخواهی او تا ابد باقی می ماند

 . ه سربلند و با عّزت خواهد بودو هميش
 ، شخص شرير اين را می   بيند و خشمگين می شود١٠

 ، حرص می خورد
 . و اميدش برای هميشه از بين می رود

١١٣  
  در ستايش مهربانی خداوند

 ! خداوند را سپاس باد١
 

  ای بندگان خداوند
 ! نام خداوند را ستايش کنيد

  نام او، از حال٢
 ! ک بادتا به ابد متبار

  از طلوع تا غروب آفتاب٣
 . نام خداوند را ستايش کنيد

 ، خداوند بر همٔه مّلتها فرمانروايی می کند٤
 . شکوه و عظمت او برتر از آسمانهاست

 
 ، خداوند، خدای ما که بر بلندترين جايگاه عالم باال نشسته است٥

 . مانند و همتايی ندارد
  او خم شده٦

 .  می کنداز آسمان، زمين را نگاه
  مسکينان را از خاک برمی دارد٧

  و نيازمندان را از ذّلت می رهاند
 ، و آنها را همنشين شاهزادگان٨

 . شاهزادگان قوم خويش می گرداند
  به زنان نازا، خانه و فرزند می بخشد٩

 . و آنها را شادمان می سازد
 

 ! خداوند را سپاس باد

١١٤  
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  سرود عيد فصح
  مصر را ترک کرد وقتی بنی اسرائيل١

 ، و وقتی فرزندان يعقوب از سرزمين بيگانه خارج شدند
  يهودا قوم مقّدس او٢

 . و اسرائيل ملک خاص او گرديد
 

  دريای سرخ با ديدن آنها گريخت٣
 . و رود اردن به عقب بازگشت

 ، کوهها مانند قوچها و تّپه ها٤
 . همچون بّره ها به جست و خيز پرداختند

 
 و را چه شده است که گريختی؟ ای دريا ت٥

  و ای رود اردن چرا به عقب برگشتی؟
  ها ای کوهها و ای تّپه٦

  چرا مانند قوچها به جست و خيز پرداختيد؟
 

  ای زمين در برابر خداوند٧
 ، و در حضور خدای يعقوب بلرز

  زيرا او کسی است که صخره را به درياچه تبديل نمود٨
 . اری ساختو از سنگ خارا، چشمٔه آب ج

١١٥  
  خدای واحد حقيقی

 ، خداوندا، به نام تو١
 ، تنها به نام تو جالل باد، نه به نام ما

 . زيرا تو سرشار از محّبت پايدار و وفا هستی
 

 : چرا مّلتهای جهان از ما بپرسند٢
 » خدای شما کجاست؟«

  خدای ما در آسمانهاست٣
 . و آنچه را که اراده فرمايد به عمل می آورد

  خدايان آنها از نقره و طال٤
 . و ساختٔه دست بشر هستند

 ، آنها دهان دارند، اّما حرف نمی زنند٥
 . چشم دارند، ولی نمی بينند

 . گوش دارند، اّما نمی شنوند٦
 . بينی دارند، ليکن نمی بويند

 . دست دارند، اّما لمس نمی کنند٧
  پا دارند، اّما راه نمی روند

 .  بيرون نمی آيدو صدايی از گلويشان
 ، کسانی که آنها را ساخته اند و همچنين اشخاصی که به آنها اطمينان دارند٨

 . مانند ُبتهايی می شوند که ساخته اند
 

 ، ای بنی اسرائيل، بر خداوند توّکل کنيد٩
 . زيرا او نگهبان و ياور شماست

 ، ای کاهنان خدا، بر خداوند توّکل کنيد١٠
 . ر شماستزيرا او نگهبان و ياو

 ، ای خداترسان، بر خداوند توّکل کنيد١١
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 . زيرا او نگهبان و ياور شماست
 

 . خداوند به ما توّجه دارد و ما را برکت می دهد١٢
  او بنی اسرائيل و تمام کاهنان خدا را

 . برکت خواهد داد
 ، او همٔه خداترسان١٣

 . کوچک و بزرگ را، يکسان برکت خواهد داد
 

 ما خداوند نسل ش١٤
 ! و فرزندانتان را برکت دهد

 ، خداوندی که آسمانها و زمين را آفريده است١٥
 ! شما را برکت دهد

 
 ، آسمانها از آن خداوند هستند١٦

 . اّما زمين را به انسان بخشيده است
  مردگان و کسانی که به ديار خاموشی می روند١٧

 . خداوند را ستايش نمی کنند
  خداوند را ستايش می کنيم، اّما ما که زنده هستيم١٨

 . از اکنون تا به ابد
 

 ! خداوند را سپاس باد

١١٦  
  شکرگزاری برای رهايی از مرگ

 ، خداوند را دوست دارم١
 . زيرا او دعا و التماس مرا می شنود

 ، او به دعای من گوش می دهد٢
 . پس تا پايان عمرم به درگاهش دعا خواهم آرد

 ه کرد خطر مرگ از هر سو مرا احاط٣
  و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت

 . و درد و رنج وجودم را فراگرفت
 : آنگاه به حضور خداوند دعا کردم و گفتم٤

 » !خداوندا، از تو تمّنا می کنم که مرا نجات بده«
 

 ، خداوند نيکو و مهربان است٥
 . خدای ما بسيار رحيم است

 . خداوند از بينوايان حمايت می کند٦
 . ی من در خطر بودم او نجاتم دادوقت

 ، ای جان من اکنون آرام باش٧
 . زيرا خداوند با من مهربان است

 
  خداوند مرا از مرگ نجات بخشيد٨

  و اشک را از چشمانم پاک کرد
 . و پاهايم را از لغزش نگاه داشت

  پس تا زنده ام٩
 . در حضور خداوند راه خواهم رفت

  که حّتی وقتی به خود گفتم١١-١٠
  من بکّلی نابود شده ام و درنهايت ترس گفتم

 ، که بر هيچ کس نبايد اعتماد کرد
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 . ايمان خود را حفظ نمودم
 

  در مقابل تمام احسانهای خداوند١٢
  چه چيز به او تقديم کنم؟

  پيالٔه نجات را بر خواهم داشت١٣
 . و نام خداوند را سپاس خواهم گفت

  کرده بودم، آنچه را که برای خداوند نذر١٤
 . در حضور همٔه مردم به او ادا خواهم کرد

 
  مرگ مؤمنين١٥

 . برای خداوند بسيار ناگوار است
 ، خداوندا، من بندٔه تو١٦

 ، پسر تو و فرزند کنيز تو هستم
 . تو مرا از بندهايم رهايی دادی

  پس قربانی شکرگزاری به پيشگاهت تقديم خواهم آرد١٧
 . م آردو نام تو را ستايش خواه

  در معبد بزرگ تو در اورشليم١٩-١٨
  و در حضور همٔه قوم تو

 . نذرهای خود را به تو ادا خواهم کرد
 

 ! خداوند را سپاس باد

١١٧  
  در ستايش خداوند

 ! ای تمامی قومها، خداوند را سپاس گوييد١
 ، ای تمامی مردم، او را ستايش کنيد

  زيرا محّبت پايدار او بر ما بسيار عظيم٢
 . و وفاداری او بی پايان است

 

 ! خداوند را سپاس باد

١١٨  
  تشّکر برای پيروزی

  خداوند را شکر کنيد، زيرا که نيکوست١
 . و محّبت پايدار او ابدی است

 : بنی اسرائيل بگويند٢
 » .محّبت پايدار او ابدی است«

 : کاهنان خداوند بگويند٣
 » .محّبت پايدار او ابدی است«

 : ی که از خداوند می ترسند، بگويندتمام کسان٤
 » .محّبت پايدار او ابدی است«

 
 . در هنگام پريشانی نزد خداوند دعا کردم٥

 . او دعايم را مستجاب کرد و مرا رهايی بخشيد
 ، خداوند با من است، پس نخواهم ترسيد٦

  انسان به من چه  می تواند بکند؟
 ، خداوند در کنار من و ياور من است٧
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 .  دشمنان خود پيروز خواهم شدپس بر
 ، توّکل کردن بر خداوند٨

 . بهتر از اعتماد داشتن به انسان است
 ، توّکل کردن بر خداوند٩

 . بهتر از اعتماد داشتن بر رهبران است
 

 ، هر چند تمام اقوام جهان محاصره ام آردند١٠
 . اّما با نام خداوند همه را شکست دادم

 م نمودند، آنها از هر طرف احاطه ا١١
 . ولی با قدرت خداوند، آنها را از بين بردم

  آنها مانند زنبور بر من هجوم آوردند١٢
 ، و مانند شعله های آتش دورم را گرفتند
 . اّما با کمک خداوند آنها را نابود آردم

  بر من هجوم آوردند تا مرا شکست دهند١٣
 . اّما خداوند به کمک من رسيد

 انايی من خداوند قّوت من، تو١٤
 . و نجات دهندٔه من است

 
  فرياد شادی پيروزی را١٦-١٥

 : از چادر های قوم خدا بشنويد که می گويند
  دست ُپر قدرت خداوند«

 » .اين پيروزی را نصيب ما ساخته است
 

  من نخواهم مرد، بلکه زنده خواهم ماند١٧
 . تا کارهای خداوند را بيان نمايم

 ی تنبيه نمود، گرچه خداوند مرا به سخت١٨
 . ولی نگذاشت که بميرم

 
  دروازه های معبد بزرگ را برايم باز کنيد١٩

 . تا به آنجا وارد شوم و خداوند را ستايش کنم
 

 ، اين دروازٔه خداوند است٢٠
 . فقط نيکوکاران می توانند از آن وارد شوند

 
  از اينکه دعای مرا مستجاب فرمودی٢١

 . ز تو سپاسگزارمو به من پيروزی عطا کردی، ا
 

 ، سنگی را که معماران رد کردند٢٢
 . اکنون مهمترين سنگ بنا شده است

  اين کار خداوند است٢٣
 . که به نظر ما عجيب می آيد

 ، اين است روزی که خداوند ساخته است٢٤
 . بياييد تا با هم شادی کنيم و آن را جشن بگيريم

  ،التماس می کنيم ما را نجات دهی! خداوندا٢٥
 . آه ای خداوند تمّنا می کنيم که به ما پيروزی عطا آنی

 
 ، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آيد٢٦

 . ما شما را از معبد بزرگ خداوند برکت می دهيم
 . خداوند، خدايی است که ما را سعادت بخشيده است٢٧

  شاخه ها را به دست بگيريد
 . و قربانگاه او را طواف کنيد

 



 مزامير
 

 دای من هستی، من از تو سپاسگزارم تو خ٢٨
 . و تو را ستايش می کنم

 
  خداوند را سپاس بگوييد، زيرا که نيکوست٢٩

 . و محّبت پايدار او ابدی است

١١٩  
  تعاليم خداوند

  خوشا به حال کسانی که زندگی پاک و بی عيبی دارند١
 . و پيرو تعاليم الهی هستند

  را بجا می آورند خوشا به حال آنهايی که دستورات او٢
 . و از صميم دل مطيع او هستند

 ، هرگز خطا نمی کنند٣
 . بلکه در راه خداوند، قدم برمی دارند

  تو احکام خود را به ما دادی٤
 . تا با دّقت کامل از آنها پيروی کنيم

  می    خواهم که از دل و جان٥
 . اوامر تو را بجا آورم

 ، اگر در انجام احکام تو٦
 . خرج دهم شرمنده نخواهم شد کوشش به

 ، وقتی راه راست را در زندگی بياموزم٧
 . با دل پاک، تو را ستايش خواهم نمود

 ، من احکام تو را اطاعت خواهم کرد٨
 . هرگز مرا ترک مکن

  اطاعت از احکام خداوند
  مرد جوان چگونه می تواند پاک زندگی کند؟٩

 . با اطاعت از احکام تو
 لب تو هستم، از دل و جان طا١٠

 . نگذار که از احکام تو روی گردان شوم
  کالم تو را در دل نگاه می دارم١١

 . تا مرتکب گناه نشوم
 ! خداوندا، تو متبارک هستی١٢

 . احکام خود را به من بياموز
  تمام دستوراتی را که به ما داده ای١٣

 . به ديگران بيان می کنم
  پيروی از احکام تو را بيشتر١٤

 . ب ثروت دوست می دارماز کس
  دربارٔه احکام تو تفّکر می کنم١٥

 . و به تعاليم تو توّجه می نمايم
  از احکام تو لّذت می برم١٦

 . و دستورات تو را فراموش نخواهم آرد

  شادمانی در احکام خداوند
  به اين بنده ات احسان کن تا زنده بمانم١٧

 . و از کالم تو پيروی کنم
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 کن چشمانم را باز١٨
 . تا حقايق عالی احکام تو را ببينم

 ، در اين دنيا غريب هستم١٩
 . پس احکامت را از من پنهان مکن

 ، اشتياق شديد برای دانستن احکام تو٢٠
 . پيوسته قلبم را به تپش در می آورد

  تو افراد متکّبر ملعون را٢١
 . که از احکام تو اطاعت نمی کنند، مجازات می نمايی

 و تعاليم تو هستم، چون من پير٢٢
 . مگذار که آنها مرا تحقير و توهين کنند

 ، هرچند حاکمان عليه من توطئه می کنند٢٣
 . من دربارٔه تعاليم تو تفّکر می کنم

 ، دستورات تو مائه شادی من است٢٤
 . زيرا آنها راهنمای من می باشند

  تصميم به اطاعت از احکام خداوند
 ، جان من به خاک چسبيده است٢٥

 . برحسب کالم خود مرا زنده بساز
 . کارهايی را که در زندگی کرده بودم، برای تو بيان کردم و تو به من جواب دادی٢٦

 . اکنون احکام خود را به من بياموز
  احکام خود را به من بفهمان٢٧

 . و من دربارٔه کارهای عالی تو تفّکر خواهم کرد
 ده است، از شّدت غم و اندوه جانم به لبم رسي٢٨

 . مطابق وعدٔه خود مرا تقويت نما
  مرا از راه خطا باز دار٢٩

 . و از روی رحمت خود احکامت را به من بياموز
  من راه راست را انتخاب کرده ام٣٠

 . و اوامر تو را پيش روی خود گذاشته ام
 ، خداوندا، من از احکام تو پيروی کرده ام٣١

 . مگذار که شرمنده گردم
 ه من فهم و دانش بيشتری عطا می کنی، چون تو ب٣٢

 . من با کمال اشتياق از احکام تو پيروی خواهم نمود

  دعا برای فهم بيشتر
  خداوندا، راه انجام دستوراتت را به من بياموز٣٣

 . و من هميشه آنها را بجا خواهم آورد
  به من حکمت و دانش عطا آن٣٤

 . تا احکام تو را از صميم قلب بجا آورم
  مرا به راه احکامت هدايت فرما٣٥

 . زيرا از آنها لّذت می برم
 ، دلم را به اطاعت از اوامرت مايل گردان٣٦

 . نه به مال دنيا
  چشمانم را از ديدن چيزهای باطل بازدار٣٧

 . و مرا به راه خود هدايت کن
 ، مرا از وعده های خود مطمئن ساز٣٨

 . هايی که به ترسندگان خود داده ای وعده
 ، مرا از رسوايی آه از آن ترسانم برهان٣٩
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 . زيرا داوری های تو نيكوست
 ، اشتياق دارم که احکام تو را بجا آورم٤٠

 . ای خدای عادل، زندگی تازه ای به من عطا کن

  توّکل بر احکام خداوند
  خداوندا، مرا از محّبت پايدار خود برخوردار کن٤١

 . و مطابق وعدٔه خود مرا نجات بده
 ، آنگاه می توانم به کسانی که مرا سرزنش می کنند، جواب بدهم٤٢

 . زيرا به کالم تو توّکل نموده ام
 ، من را کمک کن تا هميشه حقايق احکام تو را بيان کنم٤٣

 . چونکه اميد من به داوری های توست
 . من هميشه از شريعت تو اطاعت خواهم کرد٤٤

  تا ابداآلباد
 واهم نمود، با آزادی کامل زندگی خ٤٥

 . زيرا مطيع تعاليم تو هستم
  احکام تو را بدون خجالت٤٦

 . برای پادشاهان بيان خواهم آرد
 ، از انجام احکام تو شادمانم٤٧

 . زيرا آنها را دوست می دارم
  اوامر تو را دوست دارم٤٨

 . و به آنها احترام می گذارم

  اعتماد بر احکام خداوند
 ، بنده ات داده ای به ياد آور وعده هايی را که به اين٤٩

 . اند زيرا آنها به من اميد داده
 ، حّتی در هنگام سختی، آرامش داشتم٥٠

 . زيرا وعدٔه تو به من زندگی می بخشد
 ، مردمان متکّبر هميشه مرا مسخره می کنند٥١

 . ام اّما من هرگز احکام تو را ترک نكرده
  به ياد می آورم خداوندا، داوری های تو را از سالهای قديم٥٢

 . و آنها به من آرامش می بخشند
 ، وقتی می بينم که اشخاص شرير احکام تو را بجا نمی آورند٥٣

 . از خشم به جوش می آيم
 ، هر کجا که زندگی کنم٥٤

 . برای احکام تو سرود خواهم ساخت
  خداوندا، شب هنگام تو را به ياد می آورم٥٥

 . و دربارٔه احکام تو تفّکر می کنم
  من خوشی خود را٥٦

 . در اطاعت اوامر تو يافته ام

  وفاداری به شريعت خداوند
 ، خداوندا، تو همه چيز من هستی٥٧

 . قول می دهم که شريعت تو را بجا آورم
 ، از دل و جان خواستار رضای تو می باشم٥٨

 . مطابق وعدٔه خود بر من رحم فرما
  به رفتار خود توّجه کردم و قول می دهم٥٩

 . که از تعاليم تو پيروی کنم
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 ، بی درنگ و با شتاب٦٠
 . از اوامر تو اطاعت می کنم

 ، شريران برای من دام گستردند٦١
 . اّما من شريعت تو را فراموش نمی آنم

 ، نيمٔه شب بيدار می شوم٦٢
 . و تو را به خاطر داوری عادالنه ات ستايش می کنم

  می گذارند من دوست کسانی هستم که به تو احترام٦٣
 . و شريعت تو را بجا می آورند

 ، خداوندا، جهان از محّبت پايدار تو ُپر است٦٤
 . احکام خود را به من بياموز

  ارزش شريعت خداوند
  خداوندا، مطابق وعده ات٦٥

 . به بندٔه خود احسان نمودی
 ، به من حکمت و دانش بياموز٦٦

 . زيرا به اوامر تو اعتماد دارم
 ن که مرا تنبيه نمايی، من گمراه بودم، پيش از آ٦٧

 . اّما اينک مطيع کالم تو هستم
 ، تو چقدر خوب و مهربان هستی٦٨

 . اوامر خود را به من بياموز
 ، مردم متکّبر دربارٔه من دروغ گفتند٦٩

 . اّما من با تمام دل اوامر تو را اطاعت می کنم
 ، اينها اشخاص بی شعور و تن پرور می باشند٧٠

 .  شريعت تو به من لّذت می بخشندولی
 ، تنبيه من به نفع من بود٧١

 . زيرا سبب شد که اوامر تو را ياد بگيرم
  شريعت تو برای من٧٢

 . بيشتر از هزاران سّکٔه طال و نقره ارزش دارد

  عدالت شريعت خداوند
 ، تو مرا ساخته و آفريده ای٧٣

  .پس به من دانش عطا فرما تا شريعت تو را بفهمم
 ، آنانی  که از تو می ترسند، از ديدن من خوشحال می شوند٧٤

 . چون من هم به وعدٔه تو اميدوارم
  خداوندا، می دانم که قضاوت تو عادالنه است٧٥

 . و مرا نيز از روی انصاف تنبيه نمودی
 ، اکنون مطابق وعده ات٧٦

 . بندٔه خود را از محّبت پايدارت آرامی ببخش
  برخوردار کن تا زنده بمانم، مرا از رحمت خود٧٧

 . زيرا شريعت تو مائه شادمانی من است
 ، اشخاص متکّبر که با دروغهای خود مرا مّتهم ساختند، خجل و شرمنده شوند٧٨

 . اّما من هميشه به تعاليم و اوامر تو تفّكر خواهم نمود
 ، آنهايی که از تو می ترسند پيش من بيايند٧٩

 .  دانندآنان آه اوامر تو را می
  مرا ياری آن تا با دلی پاک احکام تو را بجا آورم٨٠

 . و شرمنده و سرافکنده نشوم
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  دعا برای رهايی
 ، خداوندا، از انتظار اينکه مرا نجات بدهی، خسته شده ام٨١

 . اميد من به وعده های تو می باشد
  چشمانم در انتظار وعده های تو تار گشته اند٨٢

 » را کمک خواهی کرد؟چه وقت م«: و می پرسم
 ، هرچند مانند مشک شراِب پوسيده، بی فايده شده ام٨٣

 . اّما اوامر تو را فراموش نکرده ام
  تا کی بايد صبر کنم؟٨٤

  چه وقت آنانی را که مرا عذاب می دهند، مجازات خواهی کرد؟
 ، متکّبران و آنانی که با کالم تو مخالفند٨٥

 . برای من چاه کنده اند
  اوامر تو قابل اعتماد هستند، تمام٨٦

 . مرا کمک کن زيرا متکّبران بی جهت مرا آزار می دهند
 ، گرچه نزديک بود به زندگی من خاتمه بدهند٨٧

 . اّما من از اوامر تو سرپيچی نکردم
  به خاطر محّبت پايدارت بر من رحمت فرما٨٨

 . تا شريعت تو را بجا آورم

  ايمان به شريعت خداوند
 دا، کالم تو تا ابد باقی است؛ خداون٨٩

 . آن کالم در آسمانها پايدار است
 ، وفاداری تو در تمام نسلها پايدار است٩٠

 . تو زمين را آفريده ای و استوار خواهد بود
 ، تمام آفرينش به فرمان تو ايستاده است٩١

 . زيرا همه در خدمت تو هستند
 ، اگر احکام تو مائه شادی من نمی بود٩٢

 .  حال از پريشانی تلف شده بودمتا به
 ، از تعاليم تو هرگز سرپيچی نمی نمايم٩٣

 . زيرا به خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته ای
 ، من از آن تو هستم، مرا نجات بده٩٤

 . زيرا کوشش کرده ام تا اوامر تو را بجا آورم
 ، شريران قصد دارند مرا از بين ببرند٩٥

 . و تفّکر خواهم نموداّما من بر شريعت ت
 ، هر چيز پايانی دارد٩٦

 . اّما کالم تو بی انتهاست

  دوست داشتن احکام خداوند
 ، شريعت تو را چقدر دوست می  دارم٩٧

 . تمام روز به آن فکر می کنم
 ، احکام تو مرا از دشمنانم حکيمتر می سازد٩٨

 . زيرا که هميشه درنظر من هستند
 ، شده ام از معّلمين خود داناتر٩٩

 . زيرا هميشه به تعاليم تو فکر می کنم
 ، از افراد پير و سالخورده داناتر هستم١٠٠

 . زيرا مطيع دستورات تو هستم
 ، پای خود را از راه بد باز داشته ام١٠١
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 . تا احکام تو را اطاعت کنم
 ، از اوامر تو سرپيچی نمی کنم١٠٢

 . چون تو آنها را به من آموخته ای
  به دهان من چقدر شيرين است، کالم تو١٠٣

 . حّتی از عسل نيز شيرينتر است
 ، شريعت تو به من حکمت می آموزد١٠٤

 . بنابراين از هر راه بد نفرت دارم

  نور از شريعت خداوند
 ، کالم تو برای پاهای من چراغ١٠٥

 . و برای راههای من نور است
  قسم خورده بودم و به آن وفادار هستم١٠٦

 . ر عادالنٔه تو پيروی کنمکه از اوام
 ، خداوندا، سخت پريشانم١٠٧

 . مطابق وعده ات مرا زنده بساز
  خداوندا، شکرگزاری مرا قبول فرما١٠٨

 . و احکام و اوامر خود را به من بياموز
 ، جان من هميشه در خطر است١٠٩

 . ام اّما شريعت تو را فراموش نكرده
 ، شريران برای من دام گسترده اند١١٠

 . ّما من از فرمان تو سرپيچی نمی کنما
 ، احکام تو برای من گنجی بی پايان است١١١

 . زيرا آنها شادی دل من هستند
  تصميم گرفته ام تا روزی که زنده ام١١٢

 . از شريعت تو اطاعت نمايم

  خداوند پناهگاه و پشتيبان است
 ، از اشخاص دو رو بيزارم١١٣

 . اّما شريعت تو را دوست دارم
 ، تو پناهگاه و پشتيبان من هستی١١٤

 . به وعده های تو اميدوارم
 ، ای بدکاران از من دور شويد١١٥

 . تا من اوامر خدای خود را بجا آورم
  خداوندا، مطابق وعده ات به من قّوت عطا کن تا زنده بمانم١١٦

 . و نگذار آه اميدم به نااميدی تبديل شود
 اشم مرا محافظت کن تا در امنّيت ب١١٧

 . و اوامر تو را بجا آورم
 ، کسانی که اوامر تو را اطاعت نمی کنند١١٨

 . از حضور خود می رانی و نقشه هايشان را باطل می سازی
 ، همٔه مردم شرير را مانند تفاله دور می ريزی١١٩

 . بنابراين من تعاليم تو را دوست دارم
  از ترس تو به خود می لرزم١٢٠

 .  می کنمو از داوری هايت وحشت

  اطاعت از شريعت خداوند
 ، کارهای من درست و پسنديده بوده اند١٢١

 . مرا به دست دشمنانم مسپار
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  مرا مطمئن ساز که کمکم می کنی١٢٢
 . و نمی گذاری که اشخاص متکّبر بر من ظلم کنند

 ، چشمانم در انتظار نجات تو تار گشته اند١٢٣
 . ای برای نجاتی آه وعده داده

 ق محّبت پايدار خود با من رفتار نما مطاب١٢٤
 . و اوامر خود را به من بياموز

  من بندٔه تو هستم، مرا دانايی عطا فرما١٢٥
 . تا تعاليم تو را بفهمم

 ، زمان آن رسيده است که خداوند اقدام نمايد١٢٦
 . زيرا مردم شريعت او را اطاعت نمی کنند

  من اوامر تو را١٢٧
 . ت دارماز طالی ناب بيشتر دوس

  تمام کارهای خود را مطابق احکام تو انجام خواهم داد١٢٨
 . و از هر راه نادرست نفرت دارم

  اشتياق اطاعت از شريعت خداوند
 ، تعاليم تو بسيار عالی است١٢٩

 . از دل و جان آنها را انجام خواهم داد
  درک تعاليم تو ذهن آدمی را روشن می کند١٣٠

 .  گرداندو ساده دالن را حکيم می
  با اشتياق برای فرامين تو١٣١

 . َله َله می زنم
 ، همان طور که بر دوستدارانت رحمت داری١٣٢

 . بر من نيز رحمت فرما
  مطابق کالمت مرا از لغزش محافظت فرما١٣٣

 . تا مغلوب بدی و شرارت نشوم
  مرا از شر کسانی که در پی آزار من هستند، نجات ده١٣٤

 . روی کنمتا از احکام تو پي
  با نور حضور خود مرا برکت بده١٣٥

 . و شريعت خود را به من بياموز
 ، سيل اشک از چشمانم جاری است١٣٦

 . زيرا مردم از شريعت تو پيروی نمی کنند

  عدالت احكام خداوند
  خداوندا، تو عادل هستی١٣٧

 . و از روی عدل و انصاف داوری می کنی
 ، قوانين تو١٣٨

 . و انصاف است همه از روی عدل
 ، آتش خشم، سراسر وجودم را می سوزاند١٣٩

 . زيرا دشمنان من به احکام تو اعتنا نمی کنند
  های تو به درستی آزموده شده اند وعده١٤٠

 . و من آنها را دوست دارم
 ، ای ناچيز و نااليق هستم من بنده١٤١

 . اّما از انجام احکام تو سرپيچی نمی کنم
  عدالت تو ابدی١٤٢

 . و شريعت تو درست است
 ، سختی و مشکالت مرا فرا گرفته است١٤٣
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 . اّما احکام تو موجب شادی من است
 ، تعاليم تو هميشه عادالنه است١٤٤

 . مرا در درک آنها ياری فرما تا زنده بمانم

  دعا برای رهايی
 ، خداوندا، از صميم دل به درگاه تو التماس می کنم١٤٥

 . ا اوامر تو را بجا آورمدعايم را مستجاب فرما ت
  نزد تو دعا می کنم، مرا نجات بده١٤٦

 . و من شريعت تو را بجا خواهم آورد
  سحرگاهان به پيشگاه تو دعا می کنم١٤٧

 . و از تو کمک می    خواهم و اميد من به وعدٔه تو می باشد
  شب تا سحر بيدار می مانم١٤٨

 . و به تعاليم تو فکر می کنم
 ، به خاطر محّبت پايدارت دعايم را بشنو، خداوندا١٤٩

 . بر من رحمت فرما و مرا از مرگ نجات بده
 . مردم بدخواه برای حمله به من نزديک می شوند١٥٠

 . آنها کسانی هستند که از شريعت تو پيروی نمی کنند
  اّما تو ای خداوند، با من هستی١٥١

 . و احکام تو هميشه درست است
 و را آموختم از قديم، تعاليم ت١٥٢

 . و دانستم که همٔه آنها ابدی هستند

  درخواست کمک
 ، درد و رنج مرا ببين و رهايی ام بده١٥٣

 . زيرا از شريعت تو سرپيچی نکرده ام
  از حق من دفاع کن و آزادم نما١٥٤

 . و مطابق وعده ای که داده ای، نجاتم بده
 ، مردم شرير نجات نخواهند يافت١٥٥

 . و اطاعت نمی کنندزيرا از شريعت ت
 ، خداوندا، رحمت تو عظيم است١٥٦

 . مطابق عدالت خود مرا رهايی  بده
 ، من دشمنان و بدخواهان زيادی دارم١٥٧

 . اّما از انجام شريعت تو غفلت نمی ورزم
 ، وقتی به شريران نگاه می کنم از آنها نفرت می کنم١٥٨

 . زيرا احکام تو را بجا نمی آورند
 ، ببين که به تعاليم تو چقدر عالقه دارم، خداوندا١٥٩

 . محّبت پايدار تو تغيير ناپذير است، پس زندگی مرا حفظ فرما
  تمام احکام تو حق١٦٠

 . و عدالت تو ابدی است

  سرسپردگی به شريعت خداوند
 ، حکمرانان بدون عّلت مرا اذّيت می کنند١٦١

 . اّما ترس کالم تو در دل من است
 ، گنج بزرگی را يافته باشد مانند کسی که١٦٢

 . های تو شادمانم از وعده
 ، از دروغ و ريا متنّفرم١٦٣

 . ولی شريعت تو را دوست دارم



 مزامير
 

  های عادالنه ات به خاطر داوری١٦٤
 . هر روز هفت مرتبه تو را ستايش می کنم

  کسانی که شريعت تو را دوست می دارند، از امنّيت کامل برخوردارند١٦٥
 . ی تواند آنها را گمراه سازدو هيچ چيزی نم

 ، خداوندا، اميد من به اين است که تو مرا نجات دهی١٦٦
 . من احکام تو را اطاعت می کنم

  از صميم قلب تعاليم تو را بجا می آورم١٦٧
 . و آنها را دوست می دارم

  احکام و دستورات تو را اطاعت می کنم١٦٨
 . زيرا تو از هر کار من آگاه هستی

  کمک درخواست
  خداوندا، ناله و زاری مرا بشنو١٦٩

 . و مطابق وعده ات به من فهم و دانش عطا فرما
  دعای من به پيشگاه تو برسد١٧٠

 . و مرا طبق وعده ات رهايی بده
 ، پيوسته تو را ستايش می کنم١٧١

 . زيرا شريعت خود را به من می آموزی
 ، دربارٔه شريعت تو سرود می خوانم١٧٢

 . اوامر تو عادالنه است زيرا تمام
 ، برای کمک من آماده باش١٧٣

 . زيرا که پيرو اوامر تو هستم
  در آرزوی نجات از جانب تو می باشم١٧٤

 . و از شريعت تو لّذت می برم
  به من طول عمر عطا فرما تا تو را ستايش کنم١٧٥

 . و تعاليم تو مرا ياری دهند
 م، مانند گوسفند گمشده ای سرگردان شده ا١٧٦

 . بيا و بنده ات را درياب، زيرا شريعت تو را فراموش نکرده ام

١٢٠  
  درخواست کمک

  در هنگام سختی به حضور خداوند دعا کردم١
 . و او دعايم را مستجاب فرمود

  خداوندا، مرا از شر مردم دروغگو٢
 . و از زبان حيله گران نجات بده

 
  ای حيله گران، خدا با شما چه خواهد کرد٣

  شما را چگونه مجازات خواهد نمود؟ و
  با تيرهای جانسوز سربازان٤

 ! و اخگرهای آتشين
 

  زندگی با شما، مانند زندگی در سرزمين ماشک٥
 ! و در بين مردم قيدار است

  از زندگی با اين مردم٦
 . که دشمن صلح هستند، بيزار شده ام

 ، وقتی دربارٔه صلح حرف می زنم٧
 . بت می کنندآنها دربارٔه جنگ صح
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١٢١  
  خداوند پشتيبان ماست

 ! با چشمان خود به سوی کوهها نگاه می کنم١
  از کجا به من کمک من خواهد رسيد؟

 ، کمک من از جانب خداوندی است٢
 . که آسمان و زمين را آفريد

 
 . او مرا از لغزش باز می دارد٣

 . او پشتيبانی است که هميشه بيدار است
 

  اسرائيل است او حافظ و نگهبان٤
 . و هرگز نمی خوابد

 ، خداوند نگهبان توست٥
 . او در کنار توست و از تو پشتيبانی می کند

  آفتاب در روز تو را اذّيت نخواهد کرد٦
 . و مهتاب نيز در شب

 
  خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد٧

 . و تو را محافظت خواهد نمود
  خداوند مراقب رفت و آمد توست٨

 . و هميشه از تو محافظت خواهد نمود

١٢٢  
  سرود داوود

  در ستايش اورشليم
 » .به خانٔه خداوند برويم«: وقتی به من گفتند١

 . بسيار خوشحال شدم
 ، اکنون اينجا٢

 . در دروازه های اورشليم ايستاده ايم
 

  اورشليم شهری است٣
 . بسيار محکم و به هم پيوسته

 م طايفه ها می آيند، اينجا جايی است که تما٤
 ، تمام طايفه های اسرائيل

  تا مطابق اوامر خداوند
 . او را ستايش کنند

  در اينجا پادشاهان اسرائيل٥
 . برای داوری مردم می نشستند

 
  برای صلح و سالمتی اورشليم دعا کنيد٦

 . تا تمام کسانی که تو را دوست دارند، سعادتمند گردند
  ديوارهای تو صلح و سالمتی در درون٧

 ! و امنّيت در قصرهای تو باد
 : به خاطر خويشاوندان و دوستان خود به اورشليم می گويم٨

 » !سالمتی بر تو باد«
 ، به خاطر خانٔه خداوند خدای خود٩
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 . سعادت تو را ای اورشليم، خواهانم

١٢٣  
  سرود داوود

  درخواست رحمت
 ، ای خداوند، چشمان من به سوی توست١

 . ه در آسمان فرمانروايی می کنیبه تو ک
  مانند غالم و کنيزی٢

 ، که از ارباب خود انتظار دارد
 ، همچنين ما نيز ای خداوند خدای ما

 . از تو انتظار رحمت داريم
 

 ، خداوندا، بر ما رحم کن، بر ما رحم کن٣
 . به ما بسيار اهانت شده است

 ، از دست ثروتمندان ظالم و متکّبر٤
 .  رسيده استجان ما به لب

١٢٤  
  سرود داوود

  خداوند مددکار قوم خويش است
 . ای قوم اسرائيل جواب بدهيد١

  اگر خداوند با ما نمی بود، چه می شد؟
 

 ، اگر خداوند پشتيبان ما نمی بود٢
 ، وقتی دشمنان بر ما حمله کردند

  آنگاه آنها در خشم و غضب خود٣
 . ما را می بلعيدند

  را با خود می برد بعد سيل خروشان ما٤
  و آب از سِر ما می گذشت

 . و در گردابها غرق می شديم٥
 

  خداوند را سپاس باد٦
 . که ما را شکار دندانهای آنها نساخت

 ، مانند پرنده ای از دام صياد جستيم٧
 . دام پاره شد و ما آزاد شديم

  خداوندی که آسمان و زمين را آفريد٨
 . مددکار ماست

١٢٥  
 وم خدا امنّيت ق

  آنهايی که بر خداوند توّکل دارند، مانند کوه صهيون هستند١
 . که هيچ گاه نمی لرزند و از جای خود تکان نمی خورند

 ، همان طوری که کوهها٢
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 ، شهر اورشليم را احاطه کرده اند
 . خداوند هم قوم خود را هميشه در پناه خود می گيرد

 
 . ومت نخواهند کردشريران هميشه در سرزمين نيکوکاران حک٣

 . وگرنه، نيکوکاران نيز ممکن است دست به شرارت بزنند
 ، خداوندا، با مردم نيک که احکام تو را بجا می آورند٤

 . مهربان باش
 ، اّما شريران را با کسانی که از راه تو پيروی نمی کنند٥

 . مجازات کن
 

 ! صلح و سالمتی بر اسرائيل باد

١٢٦  
  دعا برای رهايی

 تی خداوند ما را دوباره به اورشليم آورد، وق١
 . فکر کرديم که خواب می بينيم

 . چقدر خنديديم و از خوشی سرود خوانديم٢
 : ملل ديگر دربارٔه ما می گفتند

 » .خداوند برای ايشان کارهای عجيبی انجام داده است«
  در واقع خداوند کارهای عجيبی برای ما کرده است٣

 . و ما خوشحاليم
 

 داوندا، سعادت را به ما بازگردان، خ٤
 . های خشک را دوباره ُپر آب می سازد همچنان که باران رودخانه

 ، آنانی که با اشكها می کارند٥
 ! با شادمانی درو خواهند نمود

 
 ، کسانی که با گريه برای بذر افشانی بيرون می روند٦

 ! محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند آورد

١٢٧  
 رود سليمان س

  ستايش نيكويی خداوند
 ، اگر خداوند خانه را بنا نکند١

 . زحمت بّنايان بی فايده است
 ، هرگاه خداوند از شهر نگهبانی نکند
 . مراقبت نگهبانان بيهوده است

  فايده ای ندارد که از صبح زود تا شام٢
  برای به دست آوردن خوراک خود، اين همه زحمت بکشيد

 نگامی که محبوبان او در خواب هستند، زيرا خداوند ه
 . روزِی آنها را آماده می کند

 
  فرزندان، ميراثی از جانب خداوند هستند٣

 . و برکتی که خداوند به انسان عطا می کند
 ، شخصی که در جوانی صاحب پسر می شود٤

 . فرزندانش مانند تيرهای تيز در دست سرباز هستند
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 . خود از اين تيرها فراوان دارد خوشا به حال کسی که در ترکش٥
 ، آن شخص در دادگاه، هنگام مقابله با دشمن

 . هرگز شکست نخواهد خورد

١٢٨  
  پاداش اطاعت از خداوند

  خوشا به حال کسی که از خداوند اطاعت می کند١
 . و مطابق احکام او زندگی می نمايد

 
  دسترنج تو، احتياجات تو را برآورده می سازد٢

 . و شادمان خواهی بود و کامياب
  ات بوده همسرت مانند درخت مو ُپر ثمر در خانه٣

 . و فرزندانت مانند درختان زيتون به دور سفره ات خواهند بود
 ، شخصی که از خداوند اطاعت می کند٤

 . اين چنين برکت خواهد يافت
 

  خداوند تو را از صهيون برکت دهد٥
  و اورشليم را در سراسر عمرت

 ! آباد ببينی شكوفا و
 ! عمرت دراز باد و نوه های خود را ببينی٦

 

 ! صلح و آرامش بر اسرائيل باد

١٢٩  
  دعا بضد دشمنان اسرائيل

  اسرائيل، بگو که چطور١
 . از زمان جوانی، دشمنانت تو را عذاب دادند

 
 ، از زمانی که جوان بودم«٢

 ، دشمنانم بر من ظلم کردند
 . درآورند اّما نتوانستند مرا از پای

  هايم را با شالق، مانند شانه٣
 . زمين شخم زده کردند

  اّما خداوند عادل٤
 » .مرا از بردگی آزاد کرد

 
 ، کسانی که از صهيون نفرت دارند٥

 . سرنگون شوند
  مانند علف روييده بر روی بامها٦

  پيش از آن که نمو کنند، پژمرده گردند
  و کسی نتواند آنها را بچيند٧

 . ه صورت بافه ببنددو يا ب
 : هيچ رهگذری نگويد٨

  خداوند تو را برکت دهد«
 » !يا ما به نام خداوند تو را برکت می دهيم

١٣٠  
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  دعا برای کمک
 . خداوندا، از شّدت غم و اندوه به درگاه تو فرياد می کنم١
  خداوندا، فرياد مرا بشنو٢

 . و به دعای من توّجه فرما
  را به ياد آوری، خداوندا، اگر گناهان ما٣

  چه کسی تبرئه خواهد شد؟
  اّما تو، خدای بخشنده هستی٤

 . و ما بايد به تو احترام بگذاريم
 

 ، من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم٥
 . زيرا به وعدٔه او اعتماد دارم

  من بيشتر از نگهبانانی٦
 ، که منتظر طلوع صبح هستند
  .در انتظار خداوند می باشم

 
 ، ای اسرائيل، بر خداوند توّکل کن٧

  زيرا از روی محّبت پايدارش
 . هميشه مايل است که شما را نجات بخشد

  او قوم خود، اسرائيل را٨
 . بخشد از تمام گناهانشان نجات می

١٣١  
  سرود داوود

  دعای شخص فروتن
  ام خداوندا، از کبر و غرور دست کشيده١

 . ی دانمو خود را بهتر از ديگران نم
  خود را از آن چه باالتر از فهم و درک من است

 . دور می کنم
  نگرانی را از خود دور کرده ام٢

 ، و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام است
 . در درون خود آرامش دارم

 ، ای اسرائيل، بر خداوند توّکل داشته باش٣
 ! از حال تا به ابد

١٣٢  
  داوود و معبد بزرگ

 ندا، داوود و زحمتهايی را که متحّمل شد خداو١
 . فراموش مکن

  به يادآور که قسم خورد٢
 : و برای تو ای خدای يعقوب نذر کرد

 ، من تا خانه ای برای خداوند بنا نکنم«٥-٣
  به خانٔه خود نخواهم رفت
  و استراحت نخواهم آرد

 » .و نخواهم خوابيد
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  شديم در بيت لحم، از وجود صندوق پيمان باخبر٦
 . و در شهر يعاريم آن را يافتيم

  بياييد به خانٔه خداوند برويم٧
 . و در برابر تختش او را پرستش کنيم

 
  خداوندا، با صندوق پيمان که نشانٔه قدرت توست٨

  به معبد بزرگ خود بيا
 . و برای هميشه در آنجا ساکن شو

  کاهنانت لباس عدالت بپوشند٩
 ! ت سرود بخوانندو مؤمنين تو با شادی براي

 
 ، به خاطر بنده ات داوود١٠

 . روی خود را از پادشاه برگزيده ات بر مگردان
  تو به داوود وعده دادی١١

 : و از وعدٔه خود بر نمی گردی
 . يکی از فرزندان او را پادشاه می سازم«

  و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد
  اگر فرزندان تو نيز به پيمان١٢

 فادار بمانند، و احکام من و
 » .فرزندان آنها نيز تا به ابد بر تخت سلطنت تو خواهند نشست

 
  خداوند صهيون را١٣

  برای سکونت خود برگزيد
  در اينجا برای هميشه سکونت خواهم کرد«: و فرمود١٤

 . زيرا چنين اراده نموده ام
  تمام احتياجات صهيون را به فراوانی برآورده خواهم ساخت١٥

 . ان آن را با غذا سير خواهم آردو بينواي
  کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانيد١٦

 . و مؤمنيش با شادی سرود خواهند خواند
  در اينجا، داوود را به قدرت خواهم رسانيد١٧

 . و چراغی برای برگزيدٔه خود روشن خواهم کرد
 ، دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانيد١٨

 » .ياب و شکوفا خواهد شداّما سلطنت او کام

١٣٣  
  سرود داوود

  اّتحاد مؤمنين
  چه زيبا و دلپسند است١

 . که مؤمنين با اّتحاد دورهم جمع شوند
  مانند روغن ُخوشبويی است که بر سر هارون ريخته شده٢

 . و بر ريش و سپس بر ردايش می چکد
 . می ريزد اّتحاد مانند شبنم بر کوه حرمون است که بر کوه صهيون فرو٣

 ، زيرا خداوند برکت خود را
 . يعنی زندگی ای را که پايانی ندارد، در آنجا عطا خواهد کرد

١٣٤  
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  دعوت به پرستش
 ، ای جميع بندگان خداوند١

 ، و آنهايی که هر شب در معبد بزرگ، او را خدمت می کنيد
 . بياييد او را پرستش کنيد

 د کنيد دستهای خود را به سوی معبد بزرگ او بلن٢
 . و او را ستايش نماييد

 
  خداوند که خالق آسمان و زمين است٣

 . شما را از صهيون برکت دهد

١٣٥  
  سرود ستايش

 ! خداوند را سپاس باد١
 

 . ای بندگان خداوند، او را پرستش کنيد، نام او را ستايش کنيد
 ، ای کسانی که در خانٔه خداوند٢

  ،در معبد بزرگ خدای ما ايستاده ايد
 . خداوند را شکر کنيد، زيرا که نيکوست٣

 . برای او سرود بخوانيد، زيرا که او مهربان است
  او يعقوب را انتخاب نمود٤

 . و بنی اسرائيل را برای خود برگزيد
 

  می دانم که خداوند بزرگ٥
 . و برتر از همٔه خدايان است

 ، اش باشد، انجام می دهد هرچه که اراده٦
  بر زمين، چه در آسمان و چه

 . چه در دريا و يا در اعماق آن
 ، ابرها را از دورترين نقاط زمين می آورد٧

 . رعد و برق و باران را پديد می آورد
 . و توفان را می آورد

 
 ، او کسی است که پسران اول خانواده  های مصر٨

 . و همچنين نخستزادگان حيوانات آنها را کشت
 ر برابر چشمان فرعون نشانه ها و کارهای شگفت آوری د٩

 . و خادمان او به عمل آورد
  اقوام زياد و پادشاهان مقتدر را١٠

 . نابود کرد
 ، سيحون، پادشاه اموريان١٢-١١

 ، عوج، پادشاه باشان
  و تمام پادشاهان کنعان را از بين برد

 ، و سرزمين آنها را به قوم خود
 . بنی اسرائيل داد

 
 دان است خداوندا، نام تو تا ابد جاو١٣

 . و تمام نسلها تو را به ياد خواهند آورد
  زيرا خداوند از قوم خود حمايت می کند١٤

 . و بر بندگان خود رحمت می کند
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  بتهای اقوام ديگر از طال و نقره١٥
 . ساختٔه دست بشر هستند

 . آنها دهان دارند، اّما حرف نمی زنند١٦
 . چشم دارند، ولی نمی بينند

 لی نمی شنوند، گوش دارند، و١٧
 . حّتی قادر نيستند که نفس بکشند

 ، کسانی که آنها را ساخته اند و به آنها ايمان دارند١٨
 . مانند آنها خواهند شد

 
  ای قوم اسرائيل، خداوند را ستايش کنيد؛١٩

 ! ای خاندان هارون، خداوند را بپرستيد
  ای خاندان الوی، او را بپرستيد؛٢٠

 !  ترسيد، خداوند را ستايش کنيدای کسانی که از او می
 ، خداوند را که در اورشليم ساکن است٢١

 . از صهيون ستايش کنيد
 

 ! خدا را سپاس باد

١٣٦  
  سرود شکرگزاری

  خدا را شکر کنيد، زيرا که نيکوست؛١
 . و محّبت پايدار او ابدی است

  خدای خدايان را شکر کنيد؛٢
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

 وند جهانيان را شکر کنيد؛ خدا٣
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

 
  او را به خاطر معجزاتی که انجام می دهد شکر کنيد؛٤

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  او را که با حکمت خود آسمانها را آفريد؛٥

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  او را که زمين را بر آبها قرار داد؛٦

 . محّبت پايدار او ابدی است زيرا
  او اجسام نورانی را آفريد؛٧

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  خورشيد را سلطان روز ساخت؛٨

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  ماه و ستارگان را فرمانروای شب گردانيد؛٩

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
 

  او نخستزادگان مصريان را کشت؛١٠
 . ا محّبت پايدار او ابدی استزير

  او قوم  اسرائيل را از مصر بيرون آورد؛١١
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

  با دست قوی و بازوی قدرتمندش؛١٢
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

  او دريای سرخ را شكافت؛١٣
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
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  داد؛ و بنی اسرائيل را از ميانش عبور١٤
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

  فرعون و لشکر او را در آب غرق کرد؛١٥
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

 
  قوم خود را در بيايان رهبری نمود؛١٦

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  پادشاهان مقتدر را از بين برد؛١٧

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
 وف را به قتل رسانيد؛ پادشاهان معر١٨

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  سيحون، پادشاه اموريان را کشت؛١٩

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  عوج، پادشاه باشان را از بين برد؛٢٠

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  او سرزمين آنها را به قوم خود داد؛٢١

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
  او آنها را به اسرائيل، خادم خود داد؛٢٢

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است
 

  ما را در زمان پريشانی به ياد آورد؛٢٣
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

  ما را از دست دشمنان رهايی بخشيد؛٢٤
 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

  او همٔه انسانها را روزی می دهد؛٢٥
 .  پايدار او ابدی استزيرا محّبت

 
  خدای آسمان را شکر کنيد؛٢٦

 . زيرا محّبت پايدار او ابدی است

١٣٧  
  سوگنامٔه بنی اسرائيل در غربت

  در کنار رودخانه های بابل نشستيم١
 . و به ياد صهيون گريه کرديم

  آالت موسيقی خود را٢
 . بر شاخه های درختان بيد آويختيم

  اسارت برده بودند، از ما خواستند زيرا کسانی که ما را به٣
  تا برايشان يکی از سرودهای صهيون را بخوانيم

 . و آنها را سرگرم کنيم
 

  اّما چگونه می توانستيم٤
  سرود خداوند را در ديار بيگانه بسراييم؟

 ، ای اورشليم، اگر تو را فراموش کنم٥
 . دست راستم خشک گردد و ديگر نتوانم چنگ بنوازم

  را ای اورشليم، به ياد نياورم اگر تو٦
 ، و تو را بر همٔه شادی ها ترجيح ندهم

 . زبانم به کامم بچسبد و الل شوم
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 ، خداوندا، به يادآور٧
  روزی را که َادوميان اورشليم را تسخير کردند

 : و فرياد می زدند
 » .آن را با خاک يکسان کنيد«

 
 . ای بابل، تو ويران خواهی شد٨

 ، کسی که آن چه تو بر سر ما آوردی خوشا به حال
 . بر سر خودت بياورد

  خوشا به حال کسی که کودکان تو را بگيرد٩
 . و آنها را به صخره ها بکوبد

١٣٨  
  سرود داوود

  دعا برای شکرگزاری
 ، خداوندا، از صميم قلب تو را ستايش می کنم١

 . در حضور خدايان برای تو سرود شکرگزاری می خوانم
 يم به درگاه مقّدس تو فرود می آورم سر تعظ٢

  و نام تو را به خاطر محّبت پايدار و
 . وفاداری تو ستايش می کنم

 . چون نام تو و فرمايشات تو از هر چيز باالتر است
 . هنگامی که دعا کردم، دعايم را مستجاب کردی و با قدرت خود مرا تقويت نمودی٣

 
 تايش خواهند نمود، خداوندا، همٔه پادشاهان جهان تو را س٤

 . زيرا کالم تو را شنيده اند
  آنها به خاطر آنچه که کرده ای٥

 . و به جهت شکوه عظمت تو، سرود خواهند خواند
 ، خداوند، با وجود عظمت و جاللی که دارد٦

 ، به فروتنان توّجه دارد
 . اّما اشخاص متکّبر را از دور می شناسد

 
 تارم، هنگامی که در سختی و مشکالت گرف٧

 . تو مرا از همٔه آنها می رهانی
  تو در مقابل دشمنان خشمگين من می ايستی

 . و با دست توانای خود مرا نجات می دهی
 ، خداوند به وعده هايی که به من داده است٨

 . خداوندا، محّبت پايدار تو ابدی است. وفا خواهد آرد
 . کارهايی را که شروع کرده ای تمام کن

١٣٩  
 وود سرود دا

  دانش و مراقبت کامل خدا
 . ای و می شناسی خداوندا، تو مرا آزموده١
  از نشستن و بر خواستن من آگاهی٢

 . و تمام افکار و انديشه های مرا از دور می دانی
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  تو از رفتار، کردار، کار و استراحت من آگاهی٣
 . و تمام روشهای مرا می دانی

 م، حّتی پيش از آن که حرفی بر زبان آور٤
 . تو ای خداوند، منظور مرا می دانی

  حضور تو مرا از هر طرف احاطه نموده٥
 . و با قدرت خود، مرا محافظت می کنی

  شناخت تو از من خيلی عميق است؛٦
 . اين فراتر از فهم من می باشد

 
  از نزد تو کجا بگريزم٧

  و از حضور تو کجا پنهان شوم؟
 . ستیاگر به آسمان بروم، تو در آنجا ه٨

 . اگر به دنيای مردگان بروم، تو در آنجا هستی
  اگر بر بالهای سحر بنشينم٩

 ، و از مشرق به دورترين نقطه در مغرب بروم
 . تو برای رهبری من در آنجا خواهی بود١٠

 . برای کمک به من تو در آنجا خواهی بود
  اگر از تاريکی خواهش کنم که مرا بپوشاند١١

  من به تاريکی تبديل گردد، و يا روشنايِی اطراف
  حّتی تاريکی هم برای تو تاريک نخواهد بود١٢

 ، و شب برای تو مانند روز روشن است
 . زيرا تاريکی و روشنايی برای تو يکی است

 
  تو تمام اجزای بدنم را ساختی١٣

 . و در رحم مادرم همٔه آنها را به هم پيوند دادی
 ، ای گونه ای عجيب ساخته من تو را می ستايم، زيرا مرا به١٤

 . تمام کارهای تو بسيار شگفت انگيز است
 . من اين را با تمام وجود می دانم

  وقتی استخوانهايم ساخته می شدند١٥
  و در رحم مادر شکل می گرفتم

 ، و در نهان رشد می کردم
 . تو از وجود من آگاه بودی

  پيش از آن که به وجود بيايم١٦
 ، و زندگی را آغاز کنم

  روزهای عمرم را
 . در دفتر خود ثبت نمودی

 ، خداوندا، افکار تو آن قدر عالی و گرانبها هستند١٧
 . که من آنها را درک نمی کنم

 . اگر آنها را بشمارم، از ريگهای صحرا زيادترند١٨
 . وقتی بيدار می شوم باز هم با تو هستم

 
  خدايا، شريران را نابود کن١٩

 . من دور نما و جنايتکاران را از
  آنها نام تو را به بدی ياد می کنند٢٠

 . و به ضد تو حرفهای زشت می زنند
  خداوندا، آيا از کسانی که از تو نفرت دارند، نفرت نداشته ام؟٢١

  ام؟ آيا از آنانی که از تو سرپيچی می کنند، متنّفر نبوده
  با تمام وجود از آنها متنّفرم٢٢
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 . نمو آنها را دشمن خود می دا
 

 ، خدايا، مرا تفتيش کن و از دل من باخبر شو٢٣
 . مرا بيازما و افکار مرا بخوان

 ، ببين آيا خطايی در من هست٢٤
 . و مرا به راه جاودانی هدايت نما

١٤٠  
  سرود داوود

  دعا برای حمايت از شر دشمنان
  خداوندا، مرا از دست مردم شرير نجات بده١

 . و از شر ظالم حفظ کن
 ا هميشه به فکر دسيسه هستند آنه٢

 . و جنگ و دعوا به راه می اندازند
  زبانشان چون نيش مار تيز٣

 . و سخنانشان مانند زهر افعی است
 

  خداوندا، مرا از چنگ اشخاص شرير رهايی بده٤
 ، و از شر مردم ظالم، که نقشٔه نابودی مرا می کشند

 . نجات بده
  مردم متکّبر برای من دام گسترده٥

  اند و سر راهم َتله گذاشته
 . تا مرا دستگير کنند

 
 » ،تو خدای من هستی«: به خداوند می گويم٦

 . به دعا و زاری من گوش بده
 ، ای خداوند، خدای من، ای حامی ُپرقدرت من٧

 . تو در ميدان جنگ از من حمايت کردی
  خداوندا، مگذار که شريران به مراد خود برسند٨

 . د را عملی کنندو نقشه های پليد خو
 

  مگذار دشمنانم پيروز شوند٩
 . بلکه توطئٔه آنها را بالی جان خودشان گردان

  اخگرهای آتش بر سرشان بريزد١٠
 . و به چاهی بيفتند که هرگز نتوانند بيرون بيايند

  کاش آنانی که سخنان ناحق برضد ديگران می گويند، کامران نشوند١١
 .  را نابود کندو بگذار که شرارت، مردم شرير

 
  رسی خداوندا، می دانم که به فرياد مسکينان می١٢

 . گيری و حق مظلومان را از ظالمان می
  نيکوکاران تو را ستايش خواهند کرد١٣

 . و در حضور تو زيست خواهند نمود

١٤١  
  سرود داوود
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  دعای شب
 . خداوندا، نزد تو التماس می کنم، به کمک من بشتاب١

 . دعا می کنم، دعايم را بشنو وقتی نزد تو
  دعای من همچون ُبخور به درگاه تو برسد٢

 . و دستهايم را که به پيشگاهت برمی افرازم، مانند قربانی شامگاهان قبول فرما
 

  خداوندا، لبها٣
 . و دهان مرا نگاهبانی فرما

 ، دلم را به کارهای بد مايل مگردان٤
  تا با شريران مرتکب کارهای زشت نشوم

 . و هرگز در بزمهای آنان شرکت نکنم
 

  سرزنش شخص نيک برايم نيكويی است و اصالح او را برای خود افتخار می دانم و آن را رد نخواهم آرد٥
 ، اّما هرگز تعريف و تمجيد شريران را نمی پذيرم

 . بلکه به خاطر کارهای زشتشان، پيوسته عليه آنان دعا می کنم
 خره ها پرتاب شوند وقتی رهبران آنها از ص٧-٦

  و استخوانهای آنها تکه تکه شده
 ، به هر سو پراکنده گردد

 . آنگاه مردم به حقيقت سخنان من پی خواهند برد
 

 . اّما ای خداوند متعال، چشم من به سوی توست٨
 ، به درگاه تو پناه می آورم
 . مرا بی پشت و پناه مگذار

  مرا از دامی که برای من گسترده اند٩
 . ز دسيسٔه بدکاران محافظت فرماو ا

  مردم شرير را به دام خودشان گرفتار کن١٠
 ! و مرا بسالمت برهان

١٤٢  
  سرود و دعای داوود وقتی در غار بود

  دعا برای کمک
  نزد خداوند فرياد می زنم١

 . و با التماس از او کمک می طلبم
  شکايات خود را به پيشگاه او عرض می کنم٢

 .  برايش بيان می نمايمو مشکالتم را
 ، وقتی طاقت من تمام شود٣

 . تو می دانی که چه بايد بکنم
  دشمنان در سر راه من

 . اند دام گسترده
 ، وقتی به اطرافم نگاه می کنم٤

  کسی را نمی بينم که به کمکم بيايد
 . و کسی به من توّجه نمی کند

 
 ، خداوندا، برای کمک به درگاه تو رو می آورم٥

  تو يگانه پشتيبان زيرا
 . و همه چيز من در اين زندگی هستی
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 ، به فرياد من گوش بده٦
 . زيرا که درمانده ام

 ، مرا از دست دشمنان نجات بده
 . زيرا آنها از من بسيار قويترند

 . مرا از اين ُبن بست و پريشانی آزاد کن تا تو را ستايش آنم٧
 ، ای آنگاه به خاطر نيكويی آه به من آرده
 . نيكوکاران مرا احاطه خواهند آرد

١٤٣  
  سرود داوود

  درخواست کمک
 ، خداوندا، چون تو امين و عادل هستی١

  دعای مرا بشنو
 . و به التماس من گوش بده

 ، بنده ات را محاکمه مکن٢
 . زيرا هيچ شخص زنده ای در حضور تو بی گناه نيست

 
  دشمن، مرا از پای درآورده٣

 . و به زمين زده است
  چنان روزگارم را سياه کرده است
 . که گويی سالهاست مرده ام

  به خاطر اين خود را باخته ام٤
 . و بکّلی مأيوس شده ام

 
  ها را به ياد می آورم گذشته٥

  ای و به آنچه که تو برای من انجام داده
 . فکر می کنم

 . دستهای خود را برای دعا به درگاه تو بلند می کنم٦
 . خشکی که تشنٔه آب است، همچنان جان من تشنٔه توست مانند زمين
 

 ، خداوندا، دعايم را هرچه زودتر مستجاب کن٧
 . زيرا اميدم را از دست داده ام

  روی خود را از من مپوشان، مبادا بميرم
 . و به ديار خاموشان بروم

 ، همه روزه از محّبت پايدار خود برخوردارم کن٨
 ، زيرا بر تو توّکل دارم

 ه درگاه تو دعا می کنم ب
 . تا راه زندگی را به من نشان بدهی

 
 ، خداوندا، به تو پناه آورده ام٩

 . مرا از شر دشمنان برهان
 ، تو خدای من هستی١٠

 . مرا تعليم بده تا ارادٔه تو را انجام دهم
 . روح پاکت مرا به راه راست هدايت فرمايد

 
 فظ کن خداوندا، مطابق وعدٔه خود زندگيم را ح١١

 . و با لطف خود مرا از مشکالتم رهايی ده
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  به خاطر محّبت پايداری که به من داری، دشمنانم را نابود کن١٢
 ، و کسانی را که بر من ظلم می کنند، از بين ببر

 . زيرا که من بندٔه تو هستم

١٤٤  
  سرود داوود

  شکرگزاری پادشاه برای پيروزی
 ! اس بادخداوند را که پشتيبان من است سپ١

 . او مرا برای ميدان جنگ تعليم می دهد
 ، او پشت و پناه من است٢

 ، او سپر و نجات دهندٔه من است
  به او توّکل دارم

 . و او مردم را تحت فرمان من خواهد آورد
 

  خداوندا، انسان چيست که تو به او توّجه داری؟٣
  و بنی آدم کيست که او را به خاطر آوری؟

 ه درگذر است او مانند ساي٤
 . و عمرش بيش از يک نفس نيست

 
 . ای خداوند، آسمان را بگشا و پايين بيا٥

 . کوهها را لمس کن تا از آنها دود برخيزد
  رعد و برق را بفرست و دشمنان خود را پراکنده کن٦

 . و با تيرهای خود آنها را تار و مار گردان
  دست خود را از عالم باال دراز کن٧

 مق آبها، و مرا از ع
 . و از دست اين بيگانگان نجات بده

  حرفهای آنان دروغ است٨
 . و قسم دروغ می خورند

 
  خداوندا، برای تو سرودی تازه می خوانم٩

 . و با بربط ده تار می سرايم
  پادشاهان را به پيروزی می رسانی١٠

 . و بنده ات، داوود را آزاد می سازی
  برهان خداوندا، مرا از دست دشمن ظالم١١

  و از چنگ بيگانگان
 ، که سخنانشان سراسر دروغ است

 . نجات بده
 

 ، پسران ما در جوانی١٢
 ، همچون نهاالن، برومند و قد بلند گردند

 ، دختران ما
 ، چون ستونهای تراشيدٔه کاخ پادشاهان باشند

 ، انبارهای ما١٣
 .  بزايندُپر از محصوالت گوناگون، و گوسفندان ما در صحرا هزاران بّره

 ، گاوهای ما، بدون از دست دادن گوساله ای١٤
 . بارور و کثير شوند

 . در کوچه های ما صدای هيچ غم و ناله ای نباشد
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  خوشا به حال مّلتی که از اين برکات بهره مند گردند١٥

 . و خوشا به حال قومی که خداوند، خدای ايشان است

١٤٥  
  سرود داوود

  سرود ستايش
 ن و ای پادشاه من، ای خدای م١

 . نام تو را ستايش می کنم و تا ابد شکرگزار تو هستم
  هر روز تو را شکر می کنم٢

 . و تا به ابد نام تو را ستايش می کنم
 ، خداوند، بزرگ و شايستٔه ستايش است٣

 . درِک عظمت او خارج از فهم و دانش ماست
 

  کرد کارهای عجيب تو را مردم نسل به نسل ستايش خواهند٤
 . و قدرت تو را بيان خواهند نمود

  آنها دربارٔه شکوه و عظمت تو گفت وگو خواهند نمود٥
 . و من در مورد کارهای عجيب تو تفّکر خواهم کرد

  مردم از کارهای شگفت انگيز تو سخن خواهند گفت٦
 . و من عظمت تو را بيان خواهم کرد

  آنها نيكويی تو را بيان خواهند کرد٧
 . حمت تو خواهند سراييدو برای ر

  دير غضب می کند. خداوند مهربان و رحيم است٨
 . و ُپر از محّبت پايدار است

  او با همه مهربان است٩
 . و تمام مخلوقات خود را دوست می دارد

 
  خداوندا، همٔه مخلوقات تو، تو را ستايش می کنند١٠

 . و همٔه مؤمنين تو، تو را شکر می کنند
  و شکوه سلطنت تو حرف می زنند آنها از جالل١١

 . و قدرت تو را بيان می کنند
  پس همٔه مردم، شکوه و جالل پادشاهی تو١٢

 . و تمام کارهای عجيب تو را خواهند دانست
  سلطنت تو جاودان١٣

 . و فرمانروايی تو پايدار و ابدی است
 

  خداوند به وعده های خود امين است؛
 . اشداو در تمام کارهايش رحيم می ب

  خداوند کسانی را که در سختی و مشکالت هستند، کمک می کند١٤
 . و افتادگان را برمی خيزاند

 
 ، چشم اميد همه به توست١٥

 . زيرا تو، روزِی آنها را برحسب احتياجشان عطا می کنی
  به اندازٔه کافی به آنها می دهی١٦

 . و حاجتشان را برآورده می سازی
 

 ايش خداوند در تمام کاره١٧
 . عادل و مهربان است
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  خداوند نزديک کسانی است١٨
 . که با صداقت و راستی طالب او هستند

  آرزوی کسانی را که از او می ترسند١٩
 . برآورده می سازد

 . از آنهايی که او را دوست می دارند حمايت می کند، اّما شريران را از بين می برد٢٠
 

 . من پيوسته خدا را ستايش می کنم٢١
 . تمام مخلوقات هميشه او را ستايش نمايند

١٤٦  
  در ستايش خدای نجات دهنده

 ! خداوند را سپاس باد١
 ! ای جان من، خداوند را ستايش کن

 ، تا زمانی که زنده هستم، خداوند را ستايش خواهم نمود٢
 . تا وقتی جان در بدن دارم برای خدای خود سرود خواهم خواند

 
 ّکل نکنيد، به رهبران انسانی تو٣

 . هيچ انسانی نمی  تواند نجات بدهد
  وقتی بميرند، به خاک برمی گردند٤

 . هايی که کشيده بودند از بين می رود و در همان روز تمام نقشه
 

  خوشا به حال کسی که خدای يعقوب مددکار اوست٥
 ، و بر خداوند، خدای خود توّکل می کند

  که آسمان و زمين و درياها٦
  در آنهاست آفريد، و هرآنچه

 . خدايی که پيوسته به وعده های خود وفادار است
  او به فرياد مظلومان می رسد٧

  و گرسنگان را سير می کند
 

 . و اسيران را آزاد می سازد
 ، خداوند کورها را بينا می سازد٨

 ، افتادگان را برمی خيزاند
 . مردم نيکوکار را دوست می دارد

 فظت می کند، خداوند غريبان را محا٩
 . و از بيوه زنان و يتيمان مراقبت می نمايد

 . اّما شريران را هالک می سازد
 

 ، سلطنت خداوند جاودان است١٠
 . و خدای تو ای صهيون، تا ابد فرمانروايی می کند

 

 ! خداوند را سپاس باد

١٤٧  
  ستايش خدای متعال

 ! خداوند را سپاس باد١
 

 راييدن سرود ستايش کنيم، چه نيکوست که خداوند را با س
 . ستايش خداوند بسيار مناسب و لّذت بخش است
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  خداوند اورشليم را دوباره آباد می کند٢
 . و پراکندگان اسرائيل را جمع می سازد

  شكستگان را تسّلی می دهد او دل٣
 . و بر زخمهای ايشان مرهم می گذارد

 
  او تعداد ستارگان را می  داند٤

 . ها را به نام می شناسدو هر کدام از آن
 ، خداوند ما بزرگ و قدرتش عظيم است٥

 . دانش و حکمت او بی کران است
 ، خداوند، مسکينان را برمی افرازد٦

 . و شريران را سرنگون می کند
 

  برای خداوند سرود شکرگزاری بخوانيد٧
 . و با نوای بربط برای خدای ما بسراييد

  او آسمانها را با ابر می پوشاند٨
  و برای زمين باران فراهم می سازد
 . و سبزه ها را بر تّپه ها می روياند

  به حيوانات خوراک می دهد٩
 . و جوجه کالغها را غذا می دهد

 
  به قدرت اسبها عالقه ای ندارد١٠

 ، و نيروی انسانها او را خشنود نمی سازد
  بلکه رضامندی او از کسانی است که او را گرامی می دارند١١

 .  به محّبت پايدار او توّکل می کنندو
 

 ! خداوند را ستايش کن، ای اورشليم١٢
 ! خدای خود را ستايش کن، ای صهيون

  او دروازه هايت را بر روی دشمن محکم می بندد١٣
 . و ساکنان تو را برکت می دهد

  او صلح را به مرزهای تو می آورد١٤
 . و انبارهايت را از غّله ُپر می سازد

 
  به زمين فرمان می دهد او١٥

 . و فرمايشات او فورًا انجام می شود
  زمين را با لحاف برف می پوشاند١٦

 . و شبنم را مانند گرد می پاشد
  تگرگ را همچون سنگريزه می فرستد١٧

 . و کسی تاب تحّمل سرمای آن را ندارد
  به فرمان او يخها آب می شوند، باد می وزد١٨

 . و آب جاری می گردد
 

  کالم خود را به يعقوب بيان می کند١٩
 . و احکام و دستورات خود را به بنی اسرائيل می دهد

 ، با هيچ قوم ديگری چنين رفتار نمی کند٢٠
 . زيرا آنها احکام او را نمی دانند

 

 ! خداوند را سپاس باد

١٤٨  
  دعوت طبيعت به ستايش خدا
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 ! خداوند را سپاس باد١
 

  خداوند را از آسمانها
 .  از عرش اعلی ستايش کنيدو

  ای فرشتگان او٢
 . و ای لشکرهای آسمانی او را ستايش کنيد

 
 ، ای آفتاب و ای مهتاب٣

 . و ای ستارگان درخشان، او را ستايش کنيد
 ، ای آسمانها و ای آبهای باالی آسمان٤

 . او را ستايش کنيد
 

 ، همٔه اينها خداوند را ستايش کنند٥
 .  آفريده شدندزيرا که به فرمان او

  او همٔه آنها را تا به ابد استوار ساخت٦
 . و هرگز تغيير نخواهند کرد

 
 ، ای نهنگها و ای تمام اعماق اقيانوسها٧

 . او را ستايش کنيد
 ، ای آتش و تگرگ و برف و مه و توفان که مطيع فرمان او هستيد٨

 . او را ستايش کنيد
 

  ها ای کوهها و تّپه٩
 ار و ای سروهای بلند، و درختان ميوه د

 ، ای حيوانات وحشی و اهلی١٠
 . ای خزندگان و پرندگان، او را ستايش کنيد

 
 ، ای پادشاهان، ای مردم١١

 ، شاهزادگان و فرمانروايان
 ، ای جوانان و ای دوشيزگان١٢

 . پير مردان و کودکان، خداوند را ستايش کنيد
 

 ، همه با هم نام خداوند را ستايش کنيد١٣
 ا فقط نام او متعال، زير

 . و شکوه و جالل او باالتر از زمين و آسمان است
  او قوم خود يعنی بنی اسرائيل را١٤

 ، قّوت و توانايی بخشيد
 . او مائه افتخار مقّدسان می باشد

 

 ! خداوند را سپاس باد

١٤٩  
  سرود ستايش

 ! خداوند را سپاس باد١
 

  برای خداوند سرودی تازه بسراييد
 .  برابر جماعت ايمانداران نام او را بستاييدو در

 . ای بنی اسرائيل، به خاطر آفريدگار خود شاد باشيد٢
 . ای ساکنان صهيون، به خاطر پادشاه خود شادمان باشيد

  با رقص نام او را ستايش کنيد٣
 . و با نوای عود و بربط او را بپرستيد
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  زيرا خداوند از قوم خود خشنود است٤

 . ن را پيروز و سرفراز می سازدو فروتنا
  مؤمنينش به جالل او فخر کنند٥

 . و در بسترهای خود برای او سرود شادمانی بسرايند
  خدا را با صدای بلند ستايش کنند٧-٦

 ، و شمشيرهای دو َدم را در دست بگيرند
 . تا اقوام و مردم خدانشناس را مجازات کنند

  پادشاهانشان را با زنجير٨
 وايان آنها را با پای بندهای آهنين ببندند و فرمانر

 . و طبق فرمان خداوند آنها را مجازات کنند٩
 . اين افتخاری است برای همٔه مؤمنين او

 

 ! خداوند را سپاس باد

١٥٠  
  خداوند را سپاس باد

 ! خداوند را سپاس باد١
 

 ، خدا را در معبد بزرگ او بپرستيد
 . و او را در آسمانها ستايش کنيد

  او را به سبب کارهای عجيبش٢
 . و به خاطر عظمت بی کرانش بپرستيد

 
  او را با شيپور ستايش کنيد٣

 . او را با عود و بربط ستايش کنيد
 . او را با دف و رقص ستايش کنيد٤

  او را با چنگ و نی ستايش کنيد
 . او را با سنج ستايش کنيد٥

  او را با سنجهای ُپر صدا ستايش کنيد
 .  جان در بدن دارد خداوند را ستايش کندهر که٦

 

 ! خداوند را سپاس باد



 امثال
 

  کتاب امثال سليمان
  معّرفی کتاب

قسمت بزرگی از آن     .  کتاب امثال سليمان، مجموعه ای است از سخنان و ضرب المثلهای اخالقی و تعاليم مذهبی                 
شرط داشتن عمل و     :  شروع آن اين طور است    .  حاوی مطالبی است که به طور روزمّره همه با آن سرو کار دارند                

ذهبی، بلکه به بيان مسائل تربيتی و اخالقی         سپس نه فقط به تعاليم م      .  دانش، اطاعت و احترام نسبت به خداوند است        
مطالب آن  .  اغلب سخنان آن که کوتاه و نغز می باشد، از فرهنگ بنی اسرائيل سرچشمه گرفته است                         .  می پردازد

دربارٔه روابط خانوادگی، داد و ستدها، روابط اجتماعی و مطالبی دربارٔه پرهيزکاری و خودداری می باشد و                                  
 . و صبر و بردباری و توّجه نسبت به مستمندان تشويق می نمايدانسانها را به دوستی 

  تقسيم بندی کتاب
  ١٨:٩-١:١در ستايش حکمت 

  ٢٧:٢٩-١:١٠امثال سليمان 
  ٣٣-١:٣٠سخنان آکور 

  ٣١-١:٣١سخنان گوناگون 

١  
  ارزش امثال

ا حکمت و نصيحت مفيد را            اين مثلها به شما کمک می کنند ت             ٢.  امثال سليمان، پسر داوود، پادشاه  اسرائيل           ١
آنها می توانند به شما ياد بدهند که چگونه عاقالنه و با عدالت و                        ٣.  تشخيص بدهيد و سخنان پر معنی را بفهميد             

اين ٦-٥.  آنها می توانند به اشخاص بی تجربه، ذکاوت ببخشند و به اشخاص جوانان، کاردانی                 ٤.  انصاف زندگی کنيد   
يان را زيادتر نموده و تحصيلکردگان را راهنمايی نمايند تا بتوانند اسرار پيچيدٔه                     مثلها حّتی می توانند حکمت دانا      

 . مثلها و معماهای دانايان را درک نمايند

  نصيحت به جوانان
 . اّما مردم احمق توجهی به آن نمی نمايند و علم را رد می کنند. ترس از خداوند، ابتدای حکمت است٧
تعاليم و نصايح آنها مانند تاج         ٩.  را بشنو و تعاليم مادرت را فراموش مکن              ای فرزند من، نصيحت پدر خود        ٨

 . عّزت و جالل بر سرت و گردنبند زيبايی و شکوه بر گردنت خواهند بود
بيا با هم مّتحد     «:  اگر بگويند ١١.  ای فرزند من، وقتی گناهکاران کوشش می کنند تو را فريب دهند، تسليم نشو                 ١٠

بيا تا مثل قبر آنها را زنده زنده ببلعيم و مانند          ١٢شيم و کمين کنيم تا خون بی گناهان را بريزيم،          شويم تا يک نفر را بک     
هرگونه اموال گرانبها به دست می آوريم و خانه های خود را از اموال دزدی پر                     ١٣مرگ بر سر آنها نازل شويم،          

 » .بيا جزو دستٔه ما باش تا هرچه بدزديم با هم قسمت کنيم١٤. می کنيم
چونکه پاهای ايشان به سوی شرارت می دود و             ١٦.  ای فرزند من، با آنها همراه مشو و از ايشان دوری کن                   ١٥

اّما اين قبيل افراد، برای      ١٨.  گذاشتن دام در مقابل چشمان پرنده کار بيهوده ای است          ١٧.  برای ريختن خون می شتابند    
. دزدی، عاقبت باعث هالکت دزد می شود         ١٩.  هند شد خود دام می گسترانند، دامی که خودشان در آن هالک خوا                 

 . عاقبت کسانی که با قتل و غارت زندگی می کنند، مرگ و نابودی است

  ندای حکمت
در دروازٔه شهرها و هر جايی که           ٢١.  حکمت در کوچه ها و در خيابانها با صدای بلند، همه را صدا می زند                     ٢٠

ای مردم احمق تا کی می خواهيد احمق باشيد؟ تا کی می خواهيد از                  «٢٢:  مردم دور هم جمع می شوند فرياد می کند         
پندهای .  وقتی شما را صدا می  زنم، گوش بدهيد        ٢٣  مسخره کردن دانايی لّذت ببريد؟ آيا شما هرگز خواهيد آموخت؟            

ود را به    دستهای خ .  چندين بار شما را صدا کردم ولی نيامديد            ٢٤.  خوبی می دهم و آنچه می دانم به شما می آموزم            
پس وقتی  ٢٦.  نصايح مرا قبول نکرديد و نخواستيد که شما را اصالح کنم               ٢٥.  طرف شما دراز کردم، اعتنا نکرديد       

وقتی ترس مثل   ٢٧.  گرفتار شويد، به شما می خندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شويد، شما را مسخره می کنم                    



 امثال
 

آن ٢٨.  را بگيرد، وقتی که به تنگدستی و پريشانی دچار شويدتوفان به شما حمله کند و مصيبت مانند گردباد دور شما
٢٩. همه جا به دنبال من خواهيد گشت ولی مرا پيدا نخواهيد کرد      .  وقت مرا صدا خواهيد کرد، ولی جواب نخواهم داد        

هرگز با من مشورت نکرديد و به              ٣٠.  زيرا شما هرگز به حکمت توّجه نکرديد و از خداوند اطاعت ننموديد                         
. بنابراين، آنچه کاشته ايد درو خواهيد کرد و کارهای شما، شما را گرفتار می سازند             ٣١.  تهای من توّجه ننموديد   نصيح

اّما ٣٣.  مردم نادان که حکمت را قبول نمی کنند، نابود می شوند و بی توّجهی ايشان، آنها را هالک خواهد کرد                               ٣٢
 » . و از هيچ چيزی نخواهند ترسيدکسانی که به من گوش بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد

٢  
  پاداش حکمت

به سخنان  ٢.  ای پسر من، هرچه به تو تعليم می دهم ياد بگير و آنچه را به تو دستور می دهم، فراموش مکن                                ١
همان طوری که  ٤.  بينش را طلب نما و دانايی را جستجو کن         ٣.  حکيمانه گوش بده و کوشش کن تا آنها را ياد بگيری            

اگر چنين کنی،    ٥.  ت آوردن پول و پيدا کردن گنج زحمت می کشی، برای تحصيل حکمت تالش نما                       برای به  دس   
خداوند بخشندٔه حکمت است و عقل و دانايی         ٦.  معنی ترس از خداوند را می فهمی و در شناختن خدا موّفق می شوی              

او کسانی را که با ديگران با عدل        ٨.  او نيکوکاران را پيروزی می بخشد و از آنها پشتيبانی می کند          ٧.  از جانب اوست  
 . و انصاف رفتار می کنند، محافظت می نمايد و از کسانی که خود را وقف او نموده اند، حمايت می کند

١٠.  اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را پيدا خواهی کرد                                ٩

و تو  ١٢عقل و دانايی تو، از تو محافظت خواهد کرد             ١١.  گردیشخص حکيمی می شوی و از عقل خود شادمان می           
يعنی ١٣را از دست شرير و از دست آنهايی که می خواهند با سخنان خود تو را فريب بدهند، نجات خواهد داد،                                   

از کارهای زشت خود خوشحالند و از            ١٤.  کسانی که راه راست را ترک می کنند تا در ظلمت گناه زندگی نمايند                    
 . اين افراد ناپايدارند و راه کج را در پيش گرفته اند١٥. ی شرارت آميز خود لّذت می برنددروغها

زنانی که به شوهران خود خيانت کرده       ١٧.  حکمت، تو را از زنا و سخنان فريبندٔه زنان بدکاره محافظت می کند            ١٦
رفتن به  .  ه جادٔه مرگ قدم گذاشته ای      اگر به خانٔه آنها داخل شوی، ب          ١٨.  و پيمان مقّدس خود را فراموش نموده اند          

کسانی که نزد چنين زنانی می روند، هيچ وقت باز نمی گردند و هرگز به              ١٩.  آنجا، وارد شدن به دنيای مردگان است        
. بنابراين، بايد از مردم نيکوکار پيروی کنی و زندگی مردم عادل را انتخاب نمايی                 ٢٠.  راه حيات بازگشت نمی کنند    

ريشٔه خيانت کاران  .  اّما مردمان شرير نابود خواهند گرديد      ٢٢.  امل، در اين زمين باقی خواهند ماند       مردم نيک و ک   ٢١
 . از زمين کنده خواهد شد

٣  
  نصيحت به جوانان

تعاليم من،  ٢.  ای فرزند من، هرچه به تو ياد می دهم فراموش مکن و آنچه را به تو می گويم به خاطر بسپار                                 ١
هرگز صداقت و وفاداری را از خود دور مکن، آنها را دور گردنت ببند و                   ٣.  تو می بخشد   کاميابی و عمر دراز به     

 . اگر چنين کنی، خدا و مردم از تو راضی خواهند شد٤. بر قلبت بنويس
او .  در تمام کارهايت خداوند را به خاطر داشته  باش        ٦.  بر عقل خود تکيه مکن    .  با دل و جان بر خداوند توّکل کن        ٥

اگر ٨.  از خدا بترس و از بدی دوری کن          .  خيال نکن که خيلی عاقل هستی       ٧.  ا به تو نشان خواهد داد       راه راست ر   
خداوند را احترام نما و از دارايی خود و از             ٩.  چنين کنی، مانند داروی شفا بخش، به تو سالمتی و قّوت می بخشد               

هايت پر از نعمت و خمره هايت پر از           اگر چنين کنی انبار    ١٠.  نوبر محصول زمين خود قسمتی را به او تقديم کن              
 . شيرٔه انگور خواهد شد

١٢.  ای فرزند من وقتی خداوند تو را تنبيه می کند، خوب توّجه کن و وقتی تو را سرزنش می کند، دلگير نشو                          ١١

١٣.  چون خداوند کسانی را که دوست دارد، تربيت می نمايد؛ مانند والدينی که فرزند عزيز خود را تربيت می کنند                        

حکمت از  ١٥.  زيرا ارزش آن از طال و نقره بيشتر است               ١٤.  خوشا به حال کسی که حکمت و دانايی پيدا می کند               
. حکمت به تو عمر دراز و ثروت و احترام می بخشد          ١٦.  جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کنی باارزشتر است         

کسانی که حکيم می شوند،    ١٨.  راهنمايی می کند   حکمت در زندگی تو را کامياب کرده و به راه امنّيت و شادمانی                  ١٧
 . جان و حيات را خدا می بخشد. شادمان خواهند بود

 ، خداوند زمين را از روی حکمت خود آفريد١٩



 امثال
 

 . و آسمانها را با دانايی خود بنياد نهاد
 ، عقل او رودخانه ها را روان نمود٢٠

 . و باران از ابرها بر زمين بارانيد
اينها به تو زندگی می بخشند و آن را         ٢٢.  انايی و فهم خود را حفظ کن و نگذار از تو دور شوند              ای فرزند من، د   ٢١

بدون ترس می خوابی و    ٢٤.  آنگاه به سالمتی، راه خود را طی می  کنی و شکست نمی خوری          ٢٣.  پر از خوشی می کنند   
 نخواهی  -وفان بر سر شريران می آورد     مثل آنچه که ت   -از بالهای ناگهانی    ٢٥.  تمام شب به راحتی استراحت می  کنی      

 . خداوند از تو محافظت می کند و نمی گذارد که در دام گرفتار شوی٢٦. ترسيد
اگر می توانی اکنون به         ٢٨.  هر وقت که از دستت برمی آيد، از احسان کردن به محتاجان کوتاهی مکن                                ٢٧

ه ات که نزديک تو زندگی می کند و به تو اعتماد           در مورد همساي  ٢٩.  همسايه ات کمک کنی، به او نگو برو و فردا بيا          
به مردمان زورگو حسادت    ٣١.  با کسی که به تو بدی نکرده است، بی سبب چون و چرا مکن           ٣٠.  دارد، قصد بدی مکن   

لعنت ٣٣.  چون خداوند از مردم ظالم متنّفر است، اّما درستکاران از اسرار الهی آگاهند             ٣٢.  نورز و از آنها تقليد مکن     
خداوند به مردم از خود راضی توّجهی ندارد اّما         ٣٤.  د بر خانٔه شريران است اّما خانٔه عادالن را برکت می دهد          خداون

خردمندان عّزت و جالل به  دست می آورند، اّما نادانان رسوايی خود را بيشتر                      ٣٥.  فروتنان را سرافراز می نمايد     
 . خواهند کرد

٤  
  فوايد حکمت

زيرا ٢.  توّجه کنيد تا معرفت پيدا کنيد         .  ه من، پدرتان به شما تعليم می دهم گوش کنيد              ای فرزندان من، به آنچ       ١
وقتی در خانٔه والدين خود پسر بّچه کوچکی بودم و           ٣.  چيزهای خوبی به شما ياد می دهم، پس آنها را فراموش نکنيد           

نو و دستورات مرا انجام بده تا            سخنان مرا با دل و جان بش           «:  پدرم مرا تعليم داده می گفت       ٤تنها فرزند مادرم،      
آنچه را می گويم فراموش مکن و از آنها               .  به دنبال کسب حکمت برو و عقل و بينش پيدا کن                    ٥.  رستگار شوی  
تحصيل ٧.  آن را دوست بدار تا از تو مواظبت کند         .  خردمندی را ترک مکن تا تو را محافظت نمايد         ٦.  سرپيچی منما 

٨.  س عالوه بر همٔه چيزهايی که به   دست می آوری، بينش را هم بياموز                     حکمت از هر کاری ارزنده تر است، پ          

٩.  آن را با اشتياق طلب نما تا به تو عّزت و شکوه ببخشد                .  حکمت را دوست بدار تا تو را بزرگ و محترم سازد              

 » .حکمت برای تو تاج افتخار خواهد بود
حکمت را  ١١.  بگير تا عمری طوالنی داشته باشی       ای فرزند من، به آنچه می گويم خوب گوش کن و آن را جّدی            ١٠

پس، در سفر زندگی خسته نخواهی شد و اگر بدوی، به زمين                  ١٢.  به تو آموختم و راه راست را به تو نشان دادم                
آنها را فراموش مکن، چونکه آنها زندگی         .  آنچه را که ياد گرفته ای، پيوسته به خاطر داشته  باش           ١٣.  نخواهی خورد 
کارهای آنها را انجام نده، از        ١٥.  از مردم شرير پيروی مکن و از راه مردمان ظالم دوری کن                ١٤.  ندتو را می ساز  

آنها تا کار خالفی نکرده باشند نمی خوابند و تا به کسی صدمه نزده باشند،               ١٦.  آنها دوری نما و راه خود را ادامه بده         
 . آبی است که می خورند و می  نوشندچونکه ظلم و شرارت برای آنها مثل نان و ١٧. آرام نمی گيرند

اّما راه  ١٩.  راه مردم نيکوکار مانند طلوع سپيده َدم است که هر لحظه روشنايی آن بيشتر می شود تا روز برسد                     ١٨
 . آنها به زمين می خورند اّما عّلت آن را نمی دانند. مردم شرير مثل شب، تاريک است

آنها را در قلب خود حفظ کن و          ٢١.  آنچه می گويم توّجه داشته باش       ای فرزند من، به سخنان من گوش بده و به            ٢٠
توّجه داشته باش که چطور     ٢٣.  کسی که آنها را بفهمد دارای سالمتی و زندگی بهتری خواهد شد           ٢٢.  هرگز از ياد مبر   

با ٢٥  سخنان دروغ و بيهوده را از دهان خود دور کن              ٢٤.  فکر می  کنی، زيرا فکرهای تو سرچشمٔه زندگی توست           
برای هر کاری که می  کنی، خوب نقشه بکش تا کارهايت به           ٢٦.  جرأت و اطمينان به جلو نگاه کن و سرافکنده مباش         

 . حّتی يک قدم از راه راست منحرف مشو و از بدی دوری نما٢٧. خوبی انجام شود

٥  
  از زناکاری دوری کنيد

آنگاه خواهی دانست که چگونه     ٢.  ت مرا گوش کن   ای فرزند من، به حکمت من توّجه داشته  باش و پند و نصيح               ١
لبهای زن زناکار شايد از عسل شيرين تر و        ٣.  درست رفتار کنی و سخنان تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا هستی              

٥.  اّما در پايان کار غيراز تلخی و درد و رنج چيزی برايت باقی نمی گذارد                   ٤.  بوسه هايش از روغن ماليمتر باشد      
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هرگز در راه راست قدم        ٦.   انسان را به طرف مرگ می کشاند و به انتهای دنيای مردگان می اندازد                      چنين زنی، 
 . نمی گذارد، بلکه آواره و سرگردان است و خودش اين را نمی داند

از اين قبيل زنان دوری کنيد      ٨.  پس ای پسران من، به من گوش کنيد و آنچه را که می گويم هرگز فراموش نکنيد                ٧
مبادا عّزت و احترام خود را از دست داده و در جوانی به دست ظالمان هالک                 ٩.  نزديک خانٔه آنها هم نرويد      و حّتی 
گوشت و استخوانهايتان   ١١،  مبادا اموال شما نصيب بيگانگان شده و نتيجٔه يک عمر زحمتتان به هدر رود                 ١٠.  شويد

 بگوييد که چرا به پند و نصيحت ديگران گوش             و به خود  ١٢،  فاسد شوند و در آخر عمر برای خودتان ماتم بگيريد            
ناگهان متوّجه شدم که    ١٤.  به سخنان معّلمان خود گوش ندادم و به آنها توّجه نکردم          ١٣ندادم و نخواستم عبرت بگيرم،      

 . در پيش چشمان مردم رسوا شده ام
او ١٧.  نبال مردهای ديگر نرود   تا به تو وفادار بماند و به د        ١٦.  به زن خود وفادار باش و فقط او را دوست بدار            ١٥

بنابراين، از زن خود که در جوانی با او ازدواج                ١٨.  فقط مال توست و نبايد با مردهای ديگر رابطه داشته باشد                 
ای پسرم، ٢٠. بگذار او مانند آهوی زيبا و خوش اندام، تو را با عشق و خوشی در آغوش بکشد               ١٩.  کرده ای، لّذت ببر  

هر جا بروی و هر کاری ٢١زن ديگری ابراز کنی و چشمانت دنبال زنان شوهردار باشد؟   چرا بايد عشق خود را به       
چون ٢٣.  گناهان شخص شرير مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می شود               ٢٢.  که انجام دهی، خداوند می بيند     

 . نمی تواند جلوی خود را بگيرد، هالک می گردد و نادانی او، او را به گور می فرستد

٦  
  هشدار بيشتر

آيا با دست خودت، خودت را ٢  ای فرزندم، آيا ضامن همسايه ات شده ای و به خاطر شخص غريبه ای قول داد ه ای؟           ١
پس هرچه  .  ای فرزندم، در اين صورت اسير شده ای        ٣  به دام انداخته ای و به خاطر قولی که داد ه ای گرفتار شده ای؟            

تا اين کار را     ٤.  فورًا نزد او برو خواهش کن و ضمانت خود را پس بگير                .  می گويم انجام بده تا خود را آزاد کنی          
 . خودت را مثل آهو از کمند و مثل گنجشک از دام صياد آزاد کن٥. نکرده ای نخواب و حّتی لحظه ای آرام ننشين

ذوقٔه زمستان خود را    اّما آ ٨،  آنها نه رهبر دارند و نه فرمانده      ٧.  مردم تنبل بايد از زندگی مورچه ها عبرت بگيرند       ٦
اندکی «: او می گويد١٠شخص تنبل تا چه موقع می خوابد و چه وقت بيدار خواهد شد؟ ٩. هنگام تابستان ذخيره می کنند   

اّما وقتی که خواب است، فقر و هالکت مانند راهزن بر او حمله                       ١١»  !بيشتر می خوابم و کمی استراحت می کنم          
 . می کنند

چشمک می زنند و حرکاتی می کنند که تو را             ١٣.  هميشه و همه جا دروغ می گويند         مردمان پست و بی ارزش     ١٢
به همين دليل، بال و        ١٥.  هميشه فکرشان پر از نقشه های پليد و زشت است تا دردسر ايجاد کنند                      ١٤.  فريب بدهند 

شش، ١٩-١٦.  اشندمصيبت ناگهانی بر آنها حمله می کند و آنها را طوری شکست می دهد که ديگر چاره ای نداشته ب                        
 : بلکه هفت چيز است که خداوند از آنها نفرت دارد و نمی تواند تحّمل کند

 ، چشم متکّبر
 ، زبان دروغگو

 ، دستی که خون بی گناهی را بريزد
 ، فکری که نقشه های پليد بکشد

 ، پايی که برای انجام کارهای زشت عجله کند
  شاهدی که شهادت دروغ بدهد

 . وستان و خويشاوندان را به هم بزندو کسی که رابطٔه د

  هشدار عليه زناکاری
سخنان آنها را پيوسته     ٢١.  ای فرزند من هرچه پدرت می گويد انجام بده و آنچه مادرت می گويد فراموش مکن                   ٢٠

و تعاليم آنها هنگام سفر راهنما، شبها محافظ و روزها مشاور ت              ٢٢.  به خاطر داشته  باش و آنها را در قلبت حفظ کن            
آنها ٢٤.  اوامر آنها مانند چراغی روشن است و سرزنش های ايشان طريق زندگی را به تو می آموزد                  ٢٣.  خواهند بود 

زيبايی آنان تو را تحريک ننمايد و چشمان                  ٢٥.  تو را از زن شوهردار و از سخنان فريبندٔه او دور می کنند                           
قيمت يک قرص نان تمام می شود، اّما زنا کردن با           زنا کردن با زن فاحشه، به        ٢٦.  افسونگرشان تو را وسوسه نکند    

 . زن شوهردار به قيمت هستی و زندگی انسان تمام می شود
٢٩  آيا کسی می تواند روی آتش راه برود و پايش نسوزد؟           ٢٨  آيا می توانی آتش را در آغوش بگيری و نسوزی؟          ٢٧
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 . واهد بودهمينطور کسی که با زن شوهردار همخواب شود، از مجازات در امان نخ
اّما اگر دستگير شود، بايد هفت        ٣١  مردم دزدی را که به خاطر گرسنگی دزدی کرده است، سرزنش نمی کنند؛               ٣٠

اّما مردی که با زن شوهردار زنا می کند، کامًال بی شعور          ٣٢.  بايد هرچه دارد بدهد   .  برابر آن چه دزديده جريمه بدهد     
. رسوايی و کتک نصيب او خواهد شد و ننگ او از بين نخواهد رفت               ٣٣.  زيرا او جان خود را از بين می برد        .  است
هيچ چيز او را      ٣٥.  زيرا حسادت خشم شوهر را برمی انگيزد و در موقع انتقام هيچ رحم و شفقتی نخواهد کرد                         ٣٤

 . راضی نمی کند و به هيچ قيمتی نمی توان رضايت او را به  دست آورد

٧  
تعاليم .  هرچه می گويم انجام بده تا زنده بمانی      ٢  بسپار و هرگز فراموش نکن      ای فرزندم، هرچه می گويم به خاطر    ١

حکمت را خواهر خود محسوب کن و          ٤.  آنها را حفظ کن و بر قلبت بنويس          ٣.  مرا مانند چشم خودت محافظت کن       
 . ور می کندآنها تو را از زن شوهردار و از سخنان تمّلق آميز آنها د٥. بينش را مانند نزديکترين دوست خود بدان

  زنان هرزه
در بين جوانان بی تجربه، جوان احمقی را ديدم که در موقع            ٩-٧.  يک روز از پنجرٔه اتاقم به بيرون نگاه می کردم         ٦

لباس زنان هرزه را پوشيده     .  آن زن به طرف او آمد      ١٠.  تاريک شدن هوا، در کوچه ای به طرف خانٔه زنی می رفت           
زِن گستاخ و بی حيايی بود، از آن زنهايی که هميشه در خيابانها گردش                 ١٢-١١.  تبود و نقشه های پليدی در سر داش        

دستهايش را به گردن آن جوان انداخت او را بوسيد            ١٣.  می کنند و يا در گوشٔه خيابانها و کوچه و بازارها می ايستند            
پس ١٥.  وشت آن غذا پخته ام     امروز نذر خود را ادا کرده، قربانی نموده ام و از گ                 «١٤:  و با نگاهی شرم آور گفت        

رختخواب خود را با پارچه های         ١٦.  خواستم تو را پيدا کنم و حاال پيدايت کردم                 .  بيرون آمده دنبال تو می گشتم        
بيا برويم تا صبح     ١٨.  و با بهترين عطرهای خوشبو آن را معّطر کرده ام            ١٧ابريشمی رنگارنگ مصری پوشانيده ام       

پول زيادی با   ٢٠.  شوهرم در خانه نيست و به سفر درازی رفته است          ١٩ت ببريم،   عشق بازی کنيم و در آغوش هم لذّ        
 » .خود برده و تا دو هفته ديگر برنمی گردد

٢٣  ناگهان او مثل گاوی که به کشتارگاه می رود       ٢٢.  سرانجام با زبان چرب و نرم و با چاپلوسی او را فريب داد             ٢١

ود تا تيری به قلبش زده شود و مانند پرنده ای که به طرف دام                      و مانند آهويی که خرامان به سوی تله پيش می ر               
 . می رود، به دنبال آن زن به راه افتاد و نمی دانست که زندگی او در خطر است

به دنبال  .  نگذاريد چنين زنی قلب شما را اسير کند       ٢٥:  پس ای پسران من توّجه کنيد و به سخنان من گوش بدهيد            ٢٤
اگر به خانٔه چنين زنانی     ٢٧.  ادی را بيچاره کرده و عّدٔه بی شماری را به مرگ کشانده است            او مردان زي  ٢٦.  او نرويد 

 . بروی در راه دنيای مردگان هستی و اين راه، کوتاهترين راه مرگ و نابودی است

٨  
  ستايش حکمت

  حکمت شما را دعوت می کند١
 . و دانايی شما را به سوی خود می خواند

  کنار جاده  ها در جاهای بلند، در٢
 . و سر چهار راهها ايستاده است

  او کنار دروازٔه شهرها٣
 . و در جلوی در خانه ها فرياد می زند

 ، ای تمام مردم روی زمين٤
 . من همٔه شما را فرا می خوانم

 . اگر جاهل هستيد، ياد بگيريد تا عاقل شويد٥
 . اگر نادان هستيد، ياد بگيريد تا دانا شويد

  چونکه سخنانم بسيار عالی گوش بدهيد٦
 . و آنچه می گويم کامًال درست است

 ، آنچه می گويم حقيقت دارد٧
 . زيرا از دروغ نفرت دارم
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  هرچه می گويم حقيقت است٨
 . و هيچ ناراستی و فريب در آن نيست

 . برای مردم دانا و فهميده، کامًال روشن و آشکار است٩
 د به جای پول، نصايح مرا انتخاب کني١٠

 . و در عوض طالی ناب، عقل به  دست آوريد
 

  ارزش من از جواهرات بيشتر است. من حکمت هستم١١
 . و هيچ چيزی در دنيا نيست که بتوانی آن را با من مقايسه کنی

 . من حکمت هستم، عاقل و دانا می باشم١٢
 . احترام به خداوند يعنی نفرت کردن از بدی١٣

 . ای بد و زبان دروغگو نفرت دارممن از غرور و تکّبر، از راهه
  من عاقل هستم؛. حکمت و مشورت کامل نزد من است١٤

 . و قوی و استوار می باشم
  پادشاهان را کمک می کنم تا سلطنت نمايند١٥

 . و فرمانروايان با کمک من، عادالنه فرمان می دهند
 . تمام حکمرانان جهان با کمک من حکمرانی می کنند١٦

 . و فرمانداران از من کمک می گيرند مردمان شريف
  کسانی که مرا دوست دارند، دوست می دارم١٧

 . و هر که مرا بجويد، مرا به  دست خواهد آورد
  ثروت و عّزت، سعادت و موفقّيت نزد من است١٨
 ، هر چيزی که به  وسيلٔه من به دست آوری١٩

 . از طالی ناب بهتر و از نقرٔه خالص گرانبهاتر است
 . ههای من عدالت و حقيقت استرا٢٠
  به کسانی که مرا دوست می دارند، ثروت می بخشم٢١

 . و انبارهای آنها را پر می کنم
 

  خداوند، در زمانهای خيلی قديم، قبل از هر چيز مرا آفريد٢٢
 . و من، اولين مخلوق خداوند هستم

 . من از روز اول آفريده شدم٢٣
 . يده شوددر ابتدا، پيش از آن که جهان آفر

 ، قبل از اقيانوسها به دنيا آمدم٢٤
 . قبل از آنکه چشمه های آب به وجود آيند

  قبل از کوهها متوّلد شدم؛٢٥
 . پيش از اينکه تّپه ها به وجود آيند

  قبل از اينکه خداوند زمين و صحراها٢٦
 . و حّتی ذرات خاک زمين را خلق کند، من وجود داشتم

 لق می کرد، وقتی که او آسمان را خ٢٧
 . و افق را در اطراف اقيانوسها می گسترانيد، من آنجا بودم

 ، وقتی که او ابرها را در آسمان٢٨
 ، و چشمه ها را در اعماق زمين قرار می داد

  زمانی که حدود درياها را معّين می کرد٢٩
 . و بودمتا آبها از حدود خود تجاوز نکنند و زمانی که زمين را بنياد می نهاد، من نزد ا

  من مانند يک معمار در حضور او٣٠
 . و منبع شادی روزانه اش بودم
 ، پيوسته در نزد او شادی می کردم

 . و از جهان و از مردمش خشنود بودم٣١
 

 : حال ای جوانان گوش کنيد٣٢
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 . آنچه می گويم انجام دهيد تا شادمان باشيد
 . به آنچه آموختيد توّجه داشته باشيد٣٣

 .  و از آنها سرپيچی منماييدعاقل باشيد
 ، کسانی که به سخنان من گوش می دهند٣٤

  و کسانی که هر روز در مقابل خانٔه من می ايستند
 . و بيرون در انتظار می کشند، خوشحال خواهند شد

 ، کسی که مرا به دست می آورد٣٥
 . زندگی حقيقی را پيدا می کند و خداوند از او خشنود خواهد شد

 . مرا به دست نمی آورد، به خودش صدمه می زند کسی که٣٦
 . کسی که از من نفرت دارد، مرگ را دوست می دارد

٩  
  حکمت و حماقت

حيوانی را برای مهمانی سر بريده،         ٢.  حکمت خانه ای برای خود ساخته و هفت ستون در آن برپا نموده است                   ١
کنيزان خود را به مکانهای بلند شهر فرستاده        ٣.  ه است شراب را با ادويه جات مخلوط نموده و سفرٔه خود را پهن کرد           

بياييد و از   ٥ای کسانی که ساده لوح هستيد و ای کسانی که عقل شما ناقص است،                ٤:  است تا با صدای بلند فرياد کنند       
 . ييدنادانی را ترک کنيد و با بينش زندگی نما٦. غذای من بخوريد و از شرابی که با ادويه مخلوط نموده ام، بنوشيد

و هر که شخص شريری را       .  اگر آدم ايرادگير و از خود راضی را سرزنش کنی، به خودت توهين خواهد شد                   ٧
هرگز شخص خودخواه را سرزنش مکن، زيرا که او از تو نفرت خواهد                 ٨.  تنبيه کند، به خودش صدمه خواهد زد        

هرچه به شخص دانا بگويی، داناتر          ٩.  اّما اگر شخص دانايی را سرزنش کنی، به تو عالقه مند خواهد شد                     .  کرد
 . می شود و هرچه به شخص درستکار بگويی، دانش و دانايی او بيشتر خواهد شد

 . اگر آن قّدوس را بشناسی حکيم خواهی گرديد. برای اينکه دانا بشوی، اول بايد به خداوند احترام بگذاری١٠
منفعت خواهی برد و اگر حکمت را رد کنی، فقط            اگر دانا هستی خودت   ١٢.  حکمت، عمر تو را طوالنی می کند     ١١

 . خودت زيان خواهی کرد
او جلوی در خانه اش     ١٤.  حماقت، مانند زن بی حيا و نادانی است که خيلی زياد و با صدای بلند حرف می زند                      ١٣

د دعوت  رهگذرانی را که در فکر کار خودشان هستن         ١٥.  می نشيند و يا بر صندلی در بلندترين مکان شهر می نشيند           
آب دزدی شيرين تر و نانی که در          «١٧:  که ای مردم ساده لوح، به اينجا بياييد و به مردم نادان می گويد                   ١٦.  می کند

مردمی که فريب می خورند، نمی دانند که اگر به خانٔه آن زن بروند،                     ١٨»  .پنهانی خورده شود، خوشمزه تر است       
 . ٔه او رفته اند، اکنون در قعر دنيای مردگان می باشندزندگی خود را از دست می دهند و کسانی که به خان

١٠  
  امثال سليمان

 : اينها از سخنان سليمان است١
 . فرزند عاقل، پدر خود را خوشحال می سازد اّما فرزند احمق مادر خويش را غمگين می نمايد

ّما امانت و درستکاری زندگی     ثروتی را که از راههای نادرست به دست آورده باشی، برايت مفيد نخواهد بود ا                 ٢
 . تو را از نابودی نجات می دهد

خداوند نمی گذارد که شخص درستکار گرسنه بماند، ولی خواهش های شرارت آميز مردم شرير را بر آورده                            ٣
 . نمی کند

 . تنبلی تو را فقير می سازد، اّما کار و کوشش تو را ثروتمند می نمايد٤
 . ه خود را ذخيره می کند ولی کسی که در موقع درو بخوابد، شرمنده خواهد شدشخص عاقل هنگام تابستان آذوق٥
 . شخص نيکوکار برکت خواهد يافت ولی سخنان شخص زورگو، ظلم و شرارت را می  پوشاند٦
 . خاطرٔه مردم نيک موجب برکت است، اّما مردم شرير خيلی زود فراموش می شوند٧
 . هد، اّما احمق پرگو تلف خواهد شدشخص عاقل به نصيحت ديگران گوش می د٨
 . مردم درستکار در امن و امان خواهند بود، ولی مردم نادرست رسوا خواهند شد٩



 امثال
 

کسی که حقيقت را پنهان کند، موجب بدبختی می شود، ولی کسی که آشکارا انتقاد کند، وسيلٔه صلح و آرامش                           ١٠
 . می گردد

 . ن شخص زورگو، ظلم و شرارت را پنهان می کنداّما سخنا. سخنان شخص نيک چشمٔه حيات است١١
 . کينه و نفرت موجب زحمت و دردسر می شود، اّما محّبت تقصيرات ديگران را ناديده می گيرد١٢
 . مردم فهميده از روی شعور حرف می زنند، ولی مردم نادان بايد تنبيه شوند١٣
 . ن مردم نادان موجب هالکت استمردم حکيم هميشه دنبال کسب علم و دانش هستند، اّما سخنا١٤
 . اموال دولتمندان ايشان را محافظت می کند، اّما تهی دستی فقيران، سبب نابودی آنها می گردد١٥
 . پاداش نيکوکاری رستگاری و عاقبت شرارت گمراهی است١٦
ت خود را قبول       اّما کسانی که اشتباها    .  آنهايی که به پند و اندرز ديگران گوش می دهند، رستگار می شوند                      ١٧

 . نمی کنند، گمراه می گردند
 . کسی که کينه و نفرت خود را مخفی می کند دروغگو و کسی که شايعات بی اساس را منتشر می کند، احمق است١٨
 . پر حرفی موجب گناه می شود، اّما شخص عاقل بيشتر سکوت می کند١٩
 . ن هيچ ارزش نداردسخنان شخص نيکو، مانند نقره خالص است، ولی افکار شريرا٢٠
 . سخنان شخص نيکو به عّدٔه زيادی منفعت می رساند، اّما سخنان احمق موجب نابودی خودش می شود٢١
 . اين برکت خداوند است که تو را ثروتمند می سازد و زحمت زياد نمی تواند آن را زيادتر کند٢٢
 . حکمت لّذت می برند مردم دانا از. لّذت بردن از کارهای بد، کار احمقانه ای است٢٣
مردم درستکار به آروزهای خود می رسند، ولی مردم شرير دچار همان چيزی می شوند که از آن وحشت                               ٢٤
 . دارند
 . وقتی توفان بيايد مردم شرير نابود می شوند، اّما مردم درستکار هميشه در امان هستند٢٥
 . ای دندان و مانند دود برای چشم زيان بخش هستندهرگز کار خود را به مردم تنبل مسپار، آنها مثل سرکه بر٢٦
 . مردم شرير قبل از اينکه موقع مرگشان برسد هالک می شوند. خداوند را احترام کن تا عمرت دراز شود٢٧
 . اميدهای شخص نيک او را خوشحال می سازد، ولی مردم شرير هيچ اميدی ندارند٢٨
 . ی شريران را نابود می سازدخداوند از مردم درستکار حمايت می کند، ول٢٩
 . مردم نيک هميشه در امنّيت به سر می برند، اّما مردم شرير بر زمين باقی نخواهند ماند٣٠
 . مردم نيکوکار از روی حکمت صحبت می کنند، اّما زبان شريران بريده خواهد شد٣١
 .  رنجش استمردم نيکوکار با مهربانی صحبت می کنند، اّما سخنان شريران هميشه موجب٣٢

١١  
 . اّما از وزنٔه درست خشنود می گردد. خداوند از ترازوی نادرست نفرت دارد١
 . مردم متکّبر خيلی زود شرمنده خواهند شد، اّما مردم حکيم فروتن هستند٢
 . صداقت مردم درستکار آنها را هدايت می کند، ولی شخص خيانتکار به وسيلٔه ناراستی خود هالک می شود٣
 .  در هنگام مرگ هيچ فايده ای برای تو ندارد، ولی درستکاری موجب رستگاری تو خواهد شدثروت٤
 . درستکاری، زندگی شخص درستکار را آسانتر می سازد، اّما شخص شرير از شرارت خود هالک می شود٥
 . درستکاری، مردم امين را نجات می دهد، ولی خيانتکار در طمع خود گرفتار می شود٦
 . اعتماد به ثروت نتيجه ای نخواهد داشت.  شخص شرير می ميرد، اميدها و آرزوهايش هم با او می ميرندوقتی که٧
 . مردم درستکار از مشکالت آزاد می شوند و مردم شرير به جای آنها گرفتار می گردند٨
 . دسخنان مردم بی خدا موجب هالکت تو می گردد، ولی دانش مردم عاقل می تواند تو را نجات ده٩
وقتی مردم درستکار موّفق می شوند، تمام مردم شهر شادمان می گردند و وقتی که شريران می ميرند، مردم از                     ١٠

 . خوشحالی فرياد می زنند
 . دعای خير مردم درستکار، سبب رونق شهر می شود، ولی سخنان شريران موجب نابودی شهر می گردد١١
 . کسی که داناست، ساکت می ماند .کوچک کردن ديگران، کار احمقانه ای است١٢
 . سخن چين نمی تواند رازی را پيش خود نگه دارد، ولی می توانی به کسی که امين است، اعتماد کنی١٣
 . مّلت بدون رهبر سقوط می کند، ولی زيادی مشاوران موجب امنّيت است١٤
 . ا گرفتار نکنیبهتر است خودت را در چنين کاره. ضمانت وام شخص غريب پشيمانی می آورد١٥
 . زن شريف محترم شمرده می شود، اّما زن بی عّفت باعث شرمساری است١٦

 . مردمان تنبل هرگز پول نخواهند داشت، اّما مردمان پرتالش ثروتمند خواهند شد
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 . اگر مهربان باشی خود را عزيز می  کنی و اگر ستمگر باشی به خودت صدمه می زنی١٧
 .  به دست نمی آورند ولی اگر درستکار باشی حتمًا پاداش آن را خواهی گرفتمردم شرير چيز با ارزشی١٨
کسی که تصميم بگيرد درستکار باشد، رستگار خواهد شد، ولی کسی که از شرارت پيروی کند، نابود خواهد                        ١٩
 . گرديد
 . خداوند از اشخاص کجرو نفرت دارد، اّما نيکوکاران را دوست می دارد٢٠
 . ردم شرير مجازات می شوند، ولی درستکاران نجات خواهند يافتمطمئن باش که م٢١
 . زيبايی زن نادان، مثل حلقٔه طال در پوزٔه خوک است٢٢
 . آرزوی مردم نيک هميشه خير است، اّما نتيجٔه آرزوی شريران خشم و غضب خداست٢٣
برخی خيلی خسيس   .  ر می شود بعضی از مردم، پول خود را سخاوتمندانه خرج می کنند ولی دارايی آنها بيشت                 ٢٤

 . هستند و هر روز فقيرتر می شوند
 . کسی که ديگران را سيرآب می کند، خودش هم سيرآب می شود. سخاوتمند باش تا کامياب شوی٢٥
اّما برای کسی که آن را می فروشد،      .  مردم کسی  را که غّله خود را انبار می کند تا گرانتر بفروشد، لعنت می کنند             ٢٦

 . ر می کننددعای خي
ولی اگر دنبال شر می گردی، خودت به آن دچار                   .  اگر نّيت تو خير است، مردم به تو احترام می گذارند                    ٢٧

 . می شوی
کسانی که بر ثروت خود توّکل دارند، مانند برگهای پاييزی سقوط می کنند، اّما مردمان درستکار، مانند برگهای                 ٢٨

 . اهند آوردبهاری سبز و خّرم خواهند بود و ميوه خو
مردم نادان هميشه غالم مردم حکيم خواهند         .  کسی که اهل خانٔه خود را ناراحت کند، عاقبت به جايی نمی رسد             ٢٩
 . بود

 . نيکويی حيات می بخشد، اّما شرارت آن را دور می کند٣٠
دم شرير و گناهکار مردم نيک در اين دنيا به نتيجٔه کارهای خود خواهند رسيد، پس اطمينان داشته باشيد که مر    ٣١

 . مجازات خواهند شد

١٢  
 . اگر اشتباهات کسی را که عاقل است به او بگويی، خوشحال می شود؛ اّما احمق از انتقاد نفرت می کند١
 . خداوند از مردم خيرخواه خشنود است، اّما کسانی را که نقشه های شيطانی می کشند، محکوم می کند٢
 . د، اّما مردم درستکار ثابت و استوار خواهند بودانسان از بدی به جايی نمی رس٣
اّما زنی که موجب شرمندگی شوهرش می شود، مانند           .  زن پاکدامن مائه سرافرازی و شادی شوهرش می باشد          ٤

 . سرطان استخوان است
 . راستگويان، با انصاف با تو برخورد می کنند، اّما نّيت شريران اين است که تو را گول بزنند٥
 . ن شخص شرير کشنده است، اّما سخنان شخص نيکو تهديد شدگان را رهايی می بخشدسخنا٦
 . مردم شرير هالک می شوند و نسل آنها باقی نمی ماند، ولی نسل مردم نيک پايدار خواهند بود٧
 . شخص عاقل مورد احترام همه است، اّما مردم احمق خوار می شوند٨
اندازٔه احتياجش داشته باشد، بهتر از اين است که خود را آدم بزرگی                  اگر انسان يک شخص معمولی باشد و به        ٩

 . نشان بدهد ولی نان شب نداشته باشد
 . شخص نيکو برای جان حيوانات خود هم فکر می کند، اّما مردم شرير به آنها ظلم می کند١٠
 .  کند، احمق استزارع پرکار آذوقه فراوان خواهد داشت، اّما کسی که وقت خود را بيهوده تلف می١١
تنها چيزی که مردم شرير می خواهند، اين است که کارهای ظالمانه انجام دهند، اّما کارهای مردم نيک نتايج                        ١٢

 . خوبی خواهد داشت
 . مردم شرير به وسيلٔه حرفهای خود گرفتار می شوند، اّما شخص عادل از گرفتاری نجات پيدا می کند١٣
هرچه بکاری همان   .  ه حرفهايی است که می زند و کارهايی که انجام می دهد            اجرت و پاداش هرکس مربوط ب       ١٤

 . را درو می  کنی
 . مردم احمق خيال می کنند که همه چيز را خوب می دانند، اّما مردم عاقل به نصايح ديگران توّجه می کنند١٥
 . ا ناديده می گيرنداحمق خشم خود را فورًا ظاهر می کند، اّما مردم عاقل بی احترامی و توهين ر١٦
 . وقتی که حقيقت را می گوييد، عدالت انجام می شود؛ ولی دروغ، عدالت را زير پا می گذارد١٧
سخنی که از روی نادانی گفته شود مثل شمشير تيز قلب انسان را جريحه دار می کند، اّما سخنان عاقالن دل را                       ١٨
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 . التيام می بخشد
 . ی تا ابد استوار می ماندعمر دروغ کوتاه است، اّما راست١٩
کسانی که افکار شيطانی دارند، دلشان پر از فريب است، اّما کسانی که فکرهای خوب می کنند، خوشحال                                 ٢٠

 . می شوند
 . برای مردم درستکار واقعٔه بد رخ نمی دهد، اّما شريران هميشه در زحمت هستند٢١
 . تکار خشنود استخداوند از دروغگويان متنّفر است، اّما از مردم درس٢٢
 . شخص حکيم، دانش خود را آشکار نمی کند، اّما احمق فورًا نادانی خود را ظاهر می سازد٢٣
 . سعی و کوشش به تو قدرت و توانايی می بخشد، اّما تنبلی تو را به بردگی می اندازد٢٤
 . نگرانی، شادی را از بين می برد، ولی حرفهای خوب دل را شاد می سازد٢٥
 .  درستکار، راهنمای دوستان خود هستند، اّما راه شريران گمراه کننده استمردم٢٦
 . مردم تنبل حّتی شکار خود را هم کباب نمی کنند، اّما مردم زرنگ از هر فرصتی استفاده می کنند٢٧
 . عدالت و راستی، راه زندگی و نادرستی، راه مرگ و نابودی است٢٨

١٣  
 . را می پذيرد، اّما شخص خودخواه از پذيرفتن آن خودداری می کند فرزند عاقل تأديب والدين خود١
 . شخص نيک به خاطر کارهای نيک خود پاداش می گيرد، ولی شخص بدانديش فقط تشنٔه ظلم است٢
هر که زبان خود را نگه دارد، جان خود را حفظ می کند، اّما کسی که نسنجيده سخن بگويد، خود را هالک                                     ٣

 . می کند
 . ل آنچه را که آرزو می کند به دست نمی آورد، اّما شخص زحمتکش کامياب می شودآدم تنب٤
 . شخص درستکار از دروغ گفتن نفرت دارد، اّما آدم شرير رسوا و خوار می شود٥
 . صداقِت مردم درستکار، آنها را حفظ می کند، ولی شرارِت اشخاص بدکار، آنها را به نابودی می کشاند٦
حالی که چيزی ندارند، وانمود می کنند که ثروتمند هستند، کسانی هم هستند که خود را فقير                  بعضی اشخاص، در  ٧

 . نشان می دهند، اّما صاحب ثروت هنگفتی می باشند
 . ثروت شخص دولتمند صرف حفظ جان او می شود، اّما کسی فقير را تهديد نمی کند٨
گی گناهکاران مثل چراغی است که در حال                 زندگی شخص نيک مانند چراغ نورانی می درخشد، اّما زند                   ٩

 . خاموشی می باشد
 . تکّبر باعث نزاع می شود، ولی شخص دانا نصيحت را می پذيرد١٠
ثروتی که به آسانی به دست بيايد، بزودی از بين می رود، اّما دارايی ای که با کار و کوشش جمع می شود، به                           ١١

 . تدريج زياد می گردد
 به تعويق افتاده باشد، دل را بيمار می کند، اّما مرادی که برآورده می شود، خوشی و حيات                  آرزويی که انجام آن   ١٢

 . می بخشد
 . هر که نصيحت را خوار شمارد، بی سزا نمی ماند؛ اّما کسی که از آن پيروی می کند، پاداش می يابد١٣
 . تعليم شخص دانا چشمه حيات است و انسان را از دام مرگ می رهاند١٤
 . انايی انسان را محترم می سازد، ولی نتيجٔه خيانت هالکت استد١٥
 . آدم دانا سنجيده عمل می کند، اّما شخص نادان حماقت خود را نشان می دهد١٦
 . قاصدی که مورد اعتماد نباشد، باعث گرفتاری می شود، اّما پيک امين موجب آرامش می گردد١٧
ديب را نمی پذيرد، ولی شخصی که آن را قبول می کند، محترم                    فقر و رسوايی دامنگير کسی می شود که تأ             ١٨

 . شمرده می شود
رسيدن به آرزو لّذت بخش است، اّما اشخاص نادان در پی آرزوهای پليد خود هستند و نمی خواهند از آنها                                 ١٩

 . دست بردارند
 . واهی ديدبا اشخاص دانا معاشرت کن و دانا خواهی شد، با مردم نادان همنشين شو و زيان خ٢٠
 . بال دامنگير گناهکاران می شود، اّما چيزهای خوب نصيب مردم نيک می گردد٢١
شخص نيک حّتی برای نوه های خود ميراث بجا می گذارد، اّما ثروتی که گناهکاران اندوخته اند، به مردم                                ٢٢

 . درستکار می رسد
 . ن را از او می ربايندزمين شخص فقير ممکن است محصول فراوان بدهد، ولی مردم ظالم آ٢٣
کسی که فرزند خود را تنبيه نمی کند، او را دوست ندارد؛ اّما کسی که فرزند خود را دوست دارد، از تأديب او                          ٢٤



 امثال
 

 . کوتاهی نمی کند
 . شخص درستکار از خوراکی که دارد می خورد و سير می شود، ولی آدم بدکار گرسنگی می کشد٢٥

١٤  
 . د می کند، اّما زن نادان با دست خود خانٔه خود را خراب می سازدزن دانا خانٔه خود را آبا١
 . کسانی که با صداقت رفتار می نمايند، از خداوند می ترسند، ولی اشخاص بدکار او را تحقير می کنند٢
 . ُپر حرفی شخص نادان را به زحمت می اندازد، اّما سخنان شخص دانا او را محافظت می کند٣
 . انبار از غّله خالی می ماند، با نيرو و قّوت گاو محصول فراوان به دست می آيد ،اگر گاو نباشد٤
 . شاهد امين دروغ نمی گويد، اّما از دهان شاهد نادرست دروغ می بارد٥
کسی که همه چيز را مسخره می کند، هرگز نمی تواند حکمت را بيابد، ولی شخص عاقل به آسانی آن را به دست                      ٦

 . می آورد
 . ردم نادان دوری کن، زيرا چيزی ندارند که به تو ياد بدهنداز م٧
 . حکمِت شخص عاقل راهنمای اوست، اّما حماقِت افراد نادان باعث گمراهی آنها می شود٨
 . آدمهای نادان از گناه کردن دست نمی کشند، اّما درستکاران رضامندی خدا را می خواهند٩
 . ساس می کند و در خوشی او نيز کسی جز خودش نمی تواند شريک باشدتنها دل انسان است که تلخی او را اح١٠
 . خانٔه مردم بدکار خراب می شود، اّما خانٔه راستان وسعت می يابد١١
 . راهی که فکر می  کنی راست است، ممکن است به مرگ منتهی شود١٢
 .  و اندوه بر جای خود باقی می ماندخنده می تواند اندوه را پنهان کند، اّما هنگامی که خنده تمام شود، درد١٣
 . آدم خدا نشناس نتيجٔه کار خود را می بيند و شخص نيکو از ثمرٔه کارهای خود بهره می گيرد١٤
 . آدم نادان هر حرفی را باور می کند، اّما شخص عاقل سنجيده رفتار می نمايد١٥
 .  روی غرور خود را به خطر می اندازدشخص دانا محتاط است و از خطر دوری می کند، ولی آدم نادان از١٦
 . شخص تندخو کارهای احمقانه می کند و آدم حيله گر مورد نفرت قرار می گيرد١٧
 . حماقت نصيب نادانان می شود و حکمت نصيب عاقالن١٨
 . مردم بدکار عاقبت در برابر اشخاص نيک سر تعظيم فرود می آورند و محتاج آنها می شوند١٩
 . ستان زياد دارند، اّما شخص فقير را حّتی همسايه هايش نيز تحقير می کنندثروتمندان دو٢٠
 . تحقير کردن اشخاص فقير گناه است، خوشا به حال کسی که بر آنها ترّحم کند٢١
کسانی که نقشه های پليد در سر می پرورانند، گمراه می شوند؛ اّما آنهايی که نّيت خوب دارند، مورد محّبت و                           ٢٢

 . ار می گيرنداعتماد قر
 . کسی که زحمت می کشد، منفعت عايدش می شود؛ اّما شخصی که فقط حرف می زند، فقير می گردد٢٣
 . ثروت نصيب مردم دانا می شود، اّما پاداش اشخاص نادان حماقت آنهاست٢٤
 . شاهد امين جان مردم را نجات می دهد، اّما شاهد دروغگو به مردم خيانت می کند٢٥
 .  خدا می ترسد، تکيه گاه مستحکمی  دارد و فرزندانش در امان می باشندکسی که از٢٦
 . خدا ترسی چشمٔه حيات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگاه می دارد٢٧
 . پادشاه بدون رعيت نابود می شود. عظمت يک پادشاه مربوط به تعداد مردمی است که بر آنها حکومت می کند٢٨
 .  دارد، شخص بسيار دانايی است، اّما از آدم تندخو حماقت سرمی زندکسی که صبر و حوصله٢٩
 . آرامش فکری به بدن سالمتی می بخشد، ولی حسادت استخوان را می پوساند٣٠
کسی که به فقرا ظلم می کند به آفرينندٔه آنها اهانت کرده است و هر که به مردم مسکين ترّحم می نمايد، خدا را                           ٣١

  .احترام نموده است
 . مردم خداشناس وقتی بميرند، پناهگاهی خواهند داشت، اّما گناهکاران به وسيلٔه گناهان خودشان تباه می شوند٣٢
 . اشخاص فهميده حکمت را در دل خود حفظ می کنند، ولی آدمهای نادان از حکمت بهره ای ندارند٣٣
 . صداقت مائه سرفرازی يک قوم است و گناه باعث رسوايی آن٣٤
 . شاه از خدمتگزاران دانا خشنود می شود، اّما کسانی که شرارت می کنند، مورد غضب او قرار می گيرندپاد٣٥

١٥  
 . جواب نرم خشم را فرو می نشاند، اّما جواب سخت، خشم را برمی انگيزاند١
 . از زبان شخص دانا حکمت می چکد، ولی از دهان شخص نادان حماقت بيرون می آيد٢
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 . زير نظر دارد و ناظر کارهای مردمان نيک و بد می باشد خدا همه جا را٣
 . سخنان خوب حيات می بخشند، اّما حرفهای بد باعث دلشکستگی می شود٤
 . شخص نادان نصيحت والدين خود را بی اهمّيت می شمارد، ولی فرزند عاقل تأديب آنها خود را می پذيرد٥
 .  مردم بدکار برای آنها تلخکامی به بار می آوردخانٔه شخص صادق از ثروت ُپر است، اّما دسترنج٦
 . عقل توسط اشخاص دانا منتشر می شود نه به وسيلٔه مردم احمق که در آنها راستی نيست٧
 . خداوند از قربانی های مردم بدکار متنّفر است، اّما از دعای درستکاران خشنود می گردد٨
 . ان راستی را دوست می داردخدا از کارهای بدکاران متنّفر است، اّما پيرو٩
کسانی که راه راست را ترک کرده اند، مجازات سختی در انتظار آنهاست، و اگر نخواهند که تأديب و اصالح                       ١٠

 . شوند، خواهند مرد
  حّتی دنيای مردگان از نظر خدا پنهان نيست، پس آيا انسان می تواند افکار خود را از او پنهان کند؟١١
خره کردن است، از نزديک شدن به اشخاص دانا خودداری می کند، زيرا دوست ندارد که                     کسی که کارش مس  ١٢

 . سرزنش آنها را بشنود
 . دِل شاد، چهره را شاداب می سازد، اّما دِل غمگين، روح را افسرده می کند١٣
 . شخص عاقل تشنٔه معرفت است، اّما شخص نادان خود را با حماقت سير می کند١٤
شخص فقير سراسر زحمت است، همه چيز به نظرش بد می آيد، اّما اگر دلش شاد باشد، از زندگی                    زندگی برای ١٥

 . لّذت می برد
 . دارايی کم همراه با خداترسی بهتر است از ثروت هنگفِت با اضطراب١٦
 . خوردن نان و سبزی در جايی که محّبت هست بهتر است از خوردن کباب در جايی که نفرت وجود دارد١٧
 . شخص تندخو نزاع برپا می کند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می نشاند١٨
 . راه شخص تنبل با خار پوشيده است، اّما راه آدم درستکار هموار است١٩
 . فرزندان دانا پدران خود را خوشحال می سازند، اّما فرزندان احمق مادران خود را تحقير می کنند٢٠
 . ت می برد، اّما شخص دانا از راه راست منحرف نمی شودآدم احمق از کارهای احمقانه لّذ٢١
 . نقشه ای که بدون مشورت کشيده شود، با شکست مواجه می گردد؛ اّما مشورت زياد باعث موّفقّيت می شود٢٢
 . جواب درست لّذت بخش است و سخنی که به جا گفته شود چه نيکوست٢٣
 . ا را از سقوط در دنيای مردگان باز می داردراه مردم دانا به سوی حيات باال می رود و آنه٢٤
 . خداوند خانٔه مردم متکّبر را ويران می کند، اّما از دارايی بيوه زنان حفاظت می نمايد٢٥
 . خداوند از نقشه های پليد متنّفر است، ولی افکار پاک را می پسندد٢٦
د؛ اّما کسی که از رشوه نفرت دارد، زندگی           کسی که دنبال سود نامشروع می رود، به خانوادٔه خود لطمه می زن             ٢٧

 . خوبی خواهد داشت
 . آدم خوب پيش از جواب دادن فکر می کند، اّما شخص بد زود جواب می دهد و مشکالت به بار می آورد٢٨
 . خداوند از مردم بدکار دور است، ولی دعای اشخاص نيک را می شنود٢٩
 .  انسان خوشی و سالمتی می بخشدديدن روی شاد و خندان و شنيدن خبر خوش به٣٠
 . کسی که انتقادهای اصالح کننده را قبول کند، داناست٣١
 . کسی که تأديب را نپذيرد، خود را حقير می سازد؛ولی هر که آن را بپذيرد، دانايی کسب می کند٣٢
 . خداترسی به انسان حکمت می آموزد و فروتنی برای او عّزت و احترام به بار می آورد٣٣

١٦  
 . انسان نقشه های زيادی می کشد، اّما نتيجٔه نهايی آنها در دست خداست١
 . تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است، ولی خداوند انگيزه ها را می بيند٢
 . نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهايت موّفق خواهی شد٣
 . ، حّتی شريران را برای روز بال خلق کرده استخداوند هر چيز را برای هدفی آفريده است٤
 . خداوند از اشخاص متکّبر نفرت دارد و هرگز اجازه نمی دهد که آنها از مجازات فرار کنند٥
 . از خداوند بترس تا به بدی گرفتار نگردی. درستکار و با وفا باش که خدا گناهت را می بخشد٦
ی می کند که حّتی دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه                      وقتی کسی خدا را خشنود می سازد، خدا کار            ٧

 . نمايند
 . مال کم که از راه درست به دست آمده باشد، بهتر است از ثروت هنگفتی که از راه غلط جمع شده باشد٨
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 . انسان در فکر خود نقشه ها می کشد، اّما خداوند او را در انجام آنها هدايت می کند٩
 . ند وحی قاطع است، پس او نبايد در قضاوت اشتباه کندفرمان پادشاه مان١٠
 . ترازو و سنگهای درست از آن خداوند است، هر معامله ای بايد با انصاف باشد١١
 . پادشاهان نبايد ظلم کنند، زيرا تخت سلطنت بر اساس عدالت استوار می ماند١٢
 .  می شوندپادشاهان اشخاص راستگو را دوست دارند و از وجود آنها خشنود١٣
 . خشم پادشاه پيک مرگ است، اّما شخص عاقل آن را فرو می نشاند١٤
 . خوشی و رضايت پادشاه مانند ابر بهاری است که حيات به ارمغان می آورد١٥
 . کسب حکمت بهتر است از اندوختن طال و نقره١٦
 . د را حفظ خواهد کردراه مردم نيک از بدی به دور است و هر که در اين راه قدم بردارد، جان خو١٧
 . نتيجٔه غرور، هالکت است و تکّبر به سقوط می انجامد١٨
بهتر است انسان متواضع باشد و با مردم ستمديده بنشيند از اينکه با اشخاص متکّبر باشد و در غنايم آنها                                     ١٩

 . شريک شود
 . و توّکل نمايند، برکت می يابندآنهايی که از کالم خدا اطاعت می کنند، سعادتمند می شوند و کسانی که بر ا٢٠
 . شخص دانا از روی فهمش شناخته می شود و سخنان دلنشين او تأثير زيادی دارد٢١
حکمت برای کسانی که از آن برخوردارند، چشمٔه حيات است؛ ولی حماقت برای مردم نادان مجازات به بار                         ٢٢

 . می آورد
 . ان او تشويق آميز استدل شخص دانا، لبهای او را هدايت می کند و سخن٢٣
 . سخنان محّبت آميز مانند عسل شيرين است و جان انسان را شفا می دهد٢٤
 . راههايی هستند که به نظر انسان راست می آيند، اّما عاقبت به مرگ منتهی می شوند٢٥
 . اشتهای کارگر، او را به کار وادار می کند، زيرا او می خواهد شکم خود را سير کند٢٦
 .  بدکار نقشه های پليد می کشد و سخنانش مانند آتش می سوزاندآدم٢٧
 . شخص گمراه، جنگ و ستيز برپا می کند و آدم سخن چين، دوستان خوب را از هم جدا می سازد٢٨
 . شخص ظالم، همسائه خود را فريب می دهد و او را به راه غلط می کشاند٢٩
 .  زنند، آنها در دلشان برای تو نقشه های پليدی دارندمواظب آنانی باش که با لبخند به تو چشمک می٣٠
 . عمر طوالنی هديه ای است که به مردم نيک داده می شود و موی سفيد تاج جمال آنهاست٣١
 . صبر از قدرت بهتر است و شخصی که بر نفس خود تسّلط دارد از کسی که شهر را تسخير نمايد برتر است٣٢
 . ادٔه خدا را بداند، اّما پاسخ را خدا تعيين می کندانسان قرعه می اندازد تا ار٣٣

١٧  
 . خوردن نان خشک در آرامش بهتر است از خوردن غذاهای رنگين در خانه ای که در آن جنگ و دعوا باشد١
 . غالم دانا بر پسر شرور آقای خود تسّلط خواهد يافت و در ارثی که به او می رسد، شريک خواهد شد٢
 . تش آزمايش می کند و دل انسان را خداطال و نقره را آ٣
 . آدم شرير به سخن شريرانه گوش می کند و آدم دروغگو به حرف دروغ٤
کسانی که از غم و بدبختی      .  مسخره کردن مردم فقير به معنی مسخره کردن خدايی است که آنها را آفريده است                  ٥

 . ديگران خوشحال می شوند، بی سزا نخواهند ماند
 . شخاص پير، نوه  های ايشان می باشند و تاج افتخار فرزندان، والدين ايشانتاج افتخار ا٦
 . شخص نجيب هرگز دروغ نمی گويد و آدم احمق هرگز حرف حسابی بر زبان نمی آورد٧
 . بعضی مردم به اين فکر هستند که رشوه معجزه می کند و آنها را در هر کاری موّفق می سازد٨
 می پوشاند، محّبت ايجاد می کند؛ اّما شخصی که افشاگری می کند، باعث جدايی                     کسی که عيب های ديگران را     ٩

 . دوستان می گردد
 . تأثير يک سرزنش به شخص دانا بيشتر است از اثر صد ضربه شّالق به آدم احمق١٠
 . مردم بدکار فقط در فکر سرکشی هستند، بنابراين به سختی مجازات خواهند شد١١
ه خرسی که توله هايش را از او گرفته اند بهتر است از روبه رو شدن با شخص نادانی که                        روبه رو شدن با ماد    ١٢

 . گرفتار حماقت شده است
 . اگر خوبی را با بدی تالفی کنی، بال از خانه ات دور نخواهد شد١٣
 . ا بيانجامدبه جر و بحث خاتمه بده پيش از آن که به دعو. شروع کردن دعوا مانند ايجاد رخنه در سّد آب است١٤
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 . خداوند از کسانی که بی گناه را محکوم و گناهکار را تبرئه می کنند، متنّفر است١٥
 . صرف پول برای آموزش شخص احمق بی فايده است، زيرا او طالب حکمت نيست١٦
 . دوست واقعی در هر موقعّيتی محّبت می کند و خويشاوند برای کمک در هنگام سختی، متوّلد شده است١٧
 . تنها شخص نادان است که ضامن شخص ديگری می شود١٨
 . شخص ستيزه جو گناه را دوست دارد و آدم بلند پرواز خرابی به بار می آورد١٩
 . شخص بدانديش کامياب نخواهد شد و آدم فريبکار به بال گرفتار خواهد شد٢٠
 . فرزند احمق مائه غم و غّصٔه والدين خود می باشد٢١
 . دارو شفابخش است، اّما روح پژمرده انسان را بيمار می کند شادمانی مانند٢٢
 . آدم بدکار، پنهانی رشوه می گيرد و مانع اجرای عدالت می شود٢٣
 . هدف مردم عاقل تحصيل حکمت است، اّما شخص نادان در زندگی هيچ هدفی ندارد٢٤
 . فرزند احمق مائه غم و اندوه پدر و تلخکامی مادر است٢٥
 . ردن اشخاص بی گناه و جزا دادن مردم نجيب به خاطر صداقت ايشان کار درستی نيستمجازات ک٢٦
 . شخص دانا کم حرف می زند و آدم عاقل آرام و صبور است٢٧
 . اگر شخص احمق خاموش باشد و حرف نزند، او را دانا می شمارند٢٨

١٨  
 . خالفت می ورزدآدم خود خواه با ديگران معاشرت نمی کند و با عقايد درست آنها م١
 . شخص احمق برای حکمت ارزش قايل نيست و فقط دوست دارد که خود را دانا نشان بدهد٢
 . گناه، ننگ و رسوايی به بار می آورد٣
 . سخنان شخص دانا مانند دريا، عميق است و مانند چشمه، گوارا٤
 . نيست طرفداری از شخص مجرمی که حّق بی گناهی را پايمال می کند، کار درستی٥
 . حرفهای آدم احمق او را به مشاجره و کتک خوردن می کشاند٦
 . سخنان شخص احمق مانند دامی است که او را به هالکت می کشاند٧
 . حرفهای آدم سخن چين، مانند لقمه های لذيذی است که با لّذت فروبرده می شود٨
 . کسی که در کار خود تنبلی می کند، مانند يک خرابکار است٩
اّما پناهگاه   ١١.  ام خداوند قلعه ای است مستحکم که شخص درستکار به آن پناه می برد و در امان می ماند                               ن١٠

 . ثروتمندان، ثروتشان است که گمان می کنند آنها را محافظت خواهد کرد
 . تکّبر به سقوط منجر می شود و فروتنی به سرفرازی١٢
 . ش دادن به سخنی، به آن جواب بدهدچقدر زشت و احمقانه است اگر انسان پيش از گو١٣
اگر انسان روحئه قوی داشته باشد، بيماری را تحّمل می کند، اّما روحئه شکسته را چه کسی می تواند تحّمل                             ١٤
  کند؟
 . اشخاص دانا هميشه مشتاق و آمادٔه ياد گرفتن هستند١٥
 .  مهم می رساندهديه دادن راه را برای انسان باز می کند و او را به حضور اشخاص١٦
کسی که اول در دادگاه صحبت می کند، داليلش درست به نظر می آيد، اّما اين تا زمانی است که طرف مقابل                            ١٧

 . هنوز داليل خود را نگفته باشد
 . قرعه کشی، به دعوا خاتمه می دهد و مشاجرٔه بين حريفان زورمند را خاموش می سازد١٨
مشاجرٔه خويشاوندان  .   رنجيده، سخت تر است از تصّرف يک شهر قوی              به دست آوردن دِل خويشاوندی که         ١٩

 . ديوار جدايی بين آنها ايجاد می کند
حرف زبانت می تواند حيات تو را حفظ کند يا آن را برباد                ٢١.  انسان نتيجٔه حرفهايی را که می زند، خواهد ديد         ٢٠

 . دهد، بنابراين نتيجٔه حرفهای خود را خواهی ديد
 . آن زن برای او برکتی است از جانب خداوند. ی همسری پيدا می کند، نعمتی را به دست می آوردوقتی مرد٢٢
 . درخواست فقرا با التماس توأم است و جواب ثروتمندان با خشونت٢٣
 . بسياری از دوستی ها پايدار نمی مانند، اّما دوستانی هم هستند که از برادر نزديکتر می باشد٢٤

١٩  
 . سان فقير باشد و با صداقت زندگی کند، از اينکه دروغگويی احمق باشدبهتر است ان١
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 . داشتن دل و جرأت بدون حکمت بی فايده است و عجله باعث اشتباه می شود٢
 . انسان با حماقت خود زندگی خود را تباه می کند و بعد گناه را به گردن خداوند می اندازد٣
 . د، اّما دوستان آدم فقير از او جدا می شوندشخص ثروتمند دوستان بسيار پيدا می کن٤
 . شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و کسی که هميشه دروغ می گويد، جان سالم به در نخواهد برد٥
 . مردم دوست دارند که پيش بزرگان شيرين زبانی کنند و با کسانی دوست شوند که سخاوتمند هستند٦
ش او را ترک می کنند، چه رسد به دوستانش، و کوشش او برای                           وقتی انسان فقير شود، حّتی خويشاوندان           ٧

 . بازيافتن آنها به جايی نمی رسد
هر که در تالش حکمت است، جان خود را دوست دارد و کسی که برای حکمت ارزش قايل شود، سعادتمند                               ٨

 . خواهد شد
 . شد شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و کسی که هميشه دروغ می گويد، هالک خواهد٩
 . شايسته نيست که شخص احمق در ناز و نعمت به سر ببرد و يا يک غالم بر اميران حکومت کند١٠
 . کسی که خشم خود را فرومی نشاند، عاقل است و کسی که از گناهان ديگران چشم می پوشد، سرفراز خواهد شد١١
 . ر سبزه می نشيندغضب پادشاه مانند غّرش شير است، اّما خشنودی او مثل شبنمی است که ب١٢
فرزند نادان، بالی جان والدين خود است و نق زدنهای زن بهانه گير، مانند قطره های آبی است که دايم در حال                     ١٣

 . چکيدن می باشد
 . خانه و ثروت از اجداد به ارث می رسد، اّما زن عاقل هدئه خداوند است١٤
  .کسی که تنبل است و زياد می خوابد، گرسنه می ماند١٥
 . از احکام خدا پيروی کن تا زنده بمانی، زيرا هرکسی که آنها را ناچيز شمارد، خواهد مرد١٦
وقتی به يک فقير کمک می  کنی، مثل اين است که به خداوند قرض می دهی و خداوند است که قرض تو را ادا                         ١٧
 . می کند
 . دگی او را تباه خواهی کردفرزند خود را وقتی هنوز جوان است تربيت کن؛ اگر غفلت نمايی، زن١٨
 . اگر او را کمک کنی، بايد هميشه کار خود را تکرار نمايی. اگر کسی تندخويی کند، بگذار مجازاتش را ببيند١٩
 . اگر به پند و نصيحت گوش دهی، تا آخر عمر از حکمت برخوردار خواهی بود٢٠
 . ه مطابق با خواست خداوند باشد، انجام خواهند شدانسان نقشه های زيادی در سر می پروراند، اّما نقشه هايی ک٢١
 . بهتر است که انسان فقير باشد نه دروغگو. مهر و وفا زينت انسان است٢٢
 . خداترسی به انسان حيات می بخشد و او را کامياب ساخته از هر باليی محفوظ می دارد٢٣
 .  تنبلی لقمه را به دهان خود نمی گذاردآدم تنبل دست خود را به سوی بشقاب دراز می کند، اّما از فرط٢٤
اشتباهات شخص فهميده را به او نشان بده        .  شخص مسخره کننده را سرزنش کن تا وسيلٔه عبرت جاهالن گردد           ٢٥

 . تا فهميده تر گردد
 . هر که با پدر خود بد رفتاری کند و مادر خود از خانه بيرون کند، ننگ و رسوايی به بار می آورد٢٦
 . ، از تعليمی که تو را از عقل دور سازد، خودداری کنفرزندم٢٧
 . شاهد فرومايه عدالت را مسخره می کند و شريران از گناه کردن لّذت می برند٢٨
 . مسخره کنندگان و اشخاص احمق مجازات خواهند شد٢٩

٢٠  
سانی که معتاد به    ک.  شراب انسان را به کارهای احمقانه وادار می کند و مشروب باعث جنگ و دعوا می شود                        ١

 . مشروب می شوند، احمقند
 . هرکسی که خشم او را برانگيزاند، جان خود را به خطر می اندازد. خشم پادشاه مانند غّرش شير است٢
 . فقط آدمهای احمق هستند که نزاع برپا می کنند. دوری از نزاع برای انسان عّزت می آورد٣
کند، بنابراين هنگام برداشت محصول هرچه می گردد، چيزی               شخص تنبل به موقع زمين خود شخم را نمی                 ٤

 . نمی يابد
 . افکار شخص مانند آب در ته چاه است و شخص دانا آن را بيرون می کشد٥
  اشخاص زيادی اّدعا می کنند که باوفا هستند، اّما چه کسی می تواند شخصی را پيدا کند که واقعًا باوفا باشد؟٦
 . تکار در زندگی سعادتمند خواهند شدفرزندان شخص صادق و درس٧
 . پادشاهی که برمسند قضاوت می نشيند، به دّقت جوانب امر را می سنجد و حق را از باطل تشخيص می دهد٨
  چه کسی می تواند بگويد که دل خود را پاک نگاه داشته ام و بی گناه هستم؟٩
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 . بی استفاده می کنند، متنّفر استخداوند از کسانی که در معامله از وزنه و پيمانه های تقّل١٠
 . حّتی کودک را می توان از طرز رفتارش شناخت و فهميد که آنچه را انجام می دهد، پاک و راست است يا نه١١
 . گوش شنوا و چشم بينا، هر دو هدئه خداوند هستند١٢
 . اگر خواب را دوست داشته باشی، فقير می گردی پس بيدار باش تا سير شوی١٣
 . اّما وقتی آن را خريد، از آن تعريف می کند» !بد است«: ريدار به جنس می نگرد و می گويدخ١٤
 . سخنان حکيمانه گرانبهاتر از طال و کمياب تر از جواهر است١٥
 . از کسی که ضامن شخص بيگانه می شود، گرو بگير١٦
 . ام را تلخ می کندنانی که از راه فريبکاری به دست می آيد؛ لذيذ است، اّما سرانجام ک١٧
 . نقشه هايت را بدون مشورت با ديگران عملی نکن و بدون تدبير به جنگ نرو١٨
 . شخص سخن چين رازها را فاش می کند، پس با چنين شخصی معاشرت نکن١٩
 . چراغ زندگی کسی که والدين خود را لعنت کند، خاموش خواهد شد٢٠
 . ی نخواهد داشتمالی که به آسانی به دست آمده باشد، برکت٢١
 . مگو که خودم انتقام خواهم کشيد، بلکه بر خداوند توّکل نما و او تو را ياری خواهد کرد٢٢
 . خداوند از اشخاصی که در معامله از ترازو و وزنه های تقّلبی استفاده می کنند، نفرت دارد٢٣
 مد که راه زندگی او به کجا خاتمه می يابد؟ خداوند راه زندگی ما را تعيين می کند، پس انسان چگونه می تواند بفه٢٤
 . هرگز نسنجيده نذر نکن، زيرا ممکن است گرفتار شوی٢٥
 . پادشاه دانا مردم بدکار را تشخيص می دهد و آنها را شديدًا مجازات می کند٢٦
 . وجدان انسان چراغ خداوند است که تمام رازهای پنهانی او را آشکار می سازد٢٧
 . ربان و درستکار باشد، سلطنتش پايدار می مانداگر پادشاه مه٢٨
 . جالل و شکوه جوانان، قّوت آنهاست و عّزت پيران موی سفيد آنها٢٩
 . تازيانه و تنبيه سخت، دلها را از بدی پاک می کنند٣٠

٢١  
 . دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی، به هر سو که بخواهد، هدايت می کند١
 . ام کارهای انسان در نظر خودش درست است، اّما انگيزه ها را خداوند می بيندتم٢
 . عدالت و انصاف بيشتر از تقديم قربانی ها خداوند را خشنود می سازد٣
 . چشم مغرور و دل متکّبر، چراغ شرارت است و گناه محسوب می گردد٤
 . قر می شودنقشٔه با دّقت انسان را توانگر می کند، اّما عجله باعث ف٥
 . ثروتی که از راه دروغگويی به دست می آيد، همچون بخار به هوا می رود و باعث هالکت می گردد٦
 . ظلم اشخاص بدکار آنها را نابود می کند، چونکه نمی خواهند از راستی پيروی کنند٧
 . راه شخص گناهکار کج است، اّما آدم پاک در راه راست قدم برمی دارد٨
 . وشٔه بام بهتر است از زندگی با زن ستيزه جو، در يک خانٔه مشترکسکونت در گ٩
 . شخص بدکار ظلم را دوست دارد و حّتی همسايه اش از دست او در امان نيست١٠
وقتی مسخره کنندگان تنبيه می شوند، نادانان درس عبرت می گيرند، چون شخص دانا را نصيحت کنی، از آن                       ١١

 . پند می گيرد
 . کارهای خانٔه مردم بدکار را می بيند و آنها را واژگون کرده هالک می سازد خدای عادل١٢
 . کسی که فرياد فقيران را نشنيده می گيرد، فرياد او نيز در روز تنگدستی شنيده نخواهد شد١٣
 . آتش خشم را می توان با هدئه پنهانی خاموش کرد، رشوه در خفا نيز غضب را فرو می نشاند١٤
 . لت، درستکاران را شاد می سازد، اّما شريران را پريشان می گردانداجرای عدا١٥
 . مرگ در انتظار کسانی است که از راه راست منحرف می شوند١٦
 . کسی که عياشی را دوست دارد، فقير می شود و شخص ميگسار و عياش هرگز ثروتمند نخواهد شد١٧
 . هاده اند، گرفتار می شوندمردم بدکار در همان دامی که برای اشخاص درستکار ن١٨
 . سکونت در بيابان بی آب و علف بهتر است از زندگی کردن با زن ستيزه جو١٩
 . خانٔه شخص دانا پر از ناز و نعمت است، اّما نادان هرچه به دست می آورد، برباد می دهد٢٠
 . درستکار و مهربان باش تا عمر طوالنی و با عّزت داشته باشی٢١
 .  می تواند شهر مردان قوی را تسخير کند و قلعٔه اعتمادشان را فروريزديک شخص دانا٢٢
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 . هر که مواظب سخنان خود باشد، جان خود را از مصيبت نجات می دهد٢٣
 . کسانی که ديگران را مسخره می کنند، مغرور و متکّبرند٢٤
او تمام روز در خواب و        ٢٦.  آرزوی شخص تنبل که از کار کردن خودداری می کند باعث هالکت او می شود                 ٢٥

 . خيال به سر می برد، اّما شخص درستکار سخاوتمند است و از بخشيدن به ديگران دريغ نمی کند
 . خداوند از قربانی های مردم بدکار نفرت دارد، مخصوصًا اگر با نّيت بد تقديم کنند٢٧
 . دشاهد دروغگو نابود خواهد شد، اّما سخنان شخص راستگو پذيرفته می شو٢٨
 . آدم بدکار بی پروا عمل می کند، اّما شخص درستکار جوانب امر را می سنجد٢٩
 . هيچ حکمت و بصيرت و نقشه ای نمی تواند بضد خداوند عمل کند٣٠
 . انسان اسب را برای روز جنگ آماده می کند، اّما پيروزی را خداوند می بخشد٣١

٢٢  
 . از طال و نقره نيکنامی از ثروت هنگفت بهتر است و محبوبيت١
 . هردوی آنها را خداوند آفريده است: فقير و ثروتمند يک وجه مشترک دارند٢
شخص باهوش خطر را می بيند و از آن دوری می کند، اّما آدم نادان به سوی آن می رود و خود را گرفتار                                      ٣

 . می سازد
  .نتيجٔه فروتنی و اطاعت از خداوند، ثروت و احترام و عمر طوالنی است٤
 . اگر جان خود را دوست داری از رفتن به آن راه خودداری کن. راه شريران پر از خارها و دامهاست٥
 . کودک را در راهی که بايد برود، تربيت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد٦
 . فقير، اسير ثروتمند است و کسی که قرض می گيرد، غالم قرض دهنده٧
 . ن را درو می کند و قدرتش درهم خواهد شکستهر که ظلم بکارد، آ٨
 . شخص سخاوتمند برکت خواهد يافت، چونکه خوراک خود را با فقرا تقسيم می کند٩
 . شخص مسخره کننده را بيرون بينداز تا دشمنی و کشمکش و فحاشی خاتمه يابد١٠
 . را دوست خواهد داشت کسی که قلب پاک و کالم دلنشين را دوست داشته باشد، حّتی پادشاه هم او١١
 . خداوند حافظ راستی است و سخنان دروغ را باطل می سازد١٢
 » .اگر بيرون بروم، شير مرا خواهد خورد«: آدم تنبل در خانه می ماند و می گويد١٣
سخنان زن بدکار مانند يک دام، خطرناک است و هرکسی که مورد غضب خداوند باشد، در آن گرفتار                                      ١٤

 . می شود
 . ت در وجود کودک نهفته است، اّما تنبيه آن را از او بيرون می کندحماق١٥
 . کسی که به خاطر نفع خود به فقرا ظلم کند و به ثروتمندان هديه بدهد، سرانجام گرفتار فقر خواهد شد١٦

  گفتار حکيمانه
دآوری و بيان آنها تو را        زيرا يا ١٨،  به سخنان مردان حکيم که به تو ياد می دهم، گوش بده و آنها را ياد بگير                      ١٧

من اين سی َمَثل را که       ٢٠.  اين سخنان را امروز به تو تعليم می دهم تا اعتماد تو بر خداوند باشد                ١٩.  شادمان می سازد 
تا حقيقت را همان طوری که هست به تو ياد بدهم و تو نيز آن را               ٢١پر از حکمت و نصيحت است، برای تو نوشته ام          

 . پرسند، تعليم دهیبه کسانی که از تو می 

١  
زيرا خداوند به داد    ٢٣.  به شخص فقيری که پشتيبانی ندارد، ظلم نکن و حق بيچارگان را در دادگاه پايمال نساز                 ٢٢

 . آنها می رسد و کسانی را که به آنها ظلم کرده اند، به سزای کارهايشان می رساند

٢  
مبادا تو نيز مانند آنها شوی و زندگی خود را              ٢٥،  با اشخاص تندخو که زود خشمگين می شوند معاشرت نکن            ٢٤

 . تباه کنی

٣  
زيرا اگر مجبور به پرداخت قرض او          ٢٧،  ضامن کسی نشو و تعّهد نکن که او قرض خود را ادا خواهد کرد                   ٢٦

 . شوی و نتوانی آن را بپردازی، رختخوابت را از زيرت بيرون می کشند
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٤  
 . تعيين کرده اند، به نفع خود تغيير نده حدود زمين خود را که اجدادت از قديم٢٨

٥  
آيا شخصی را که در کار خود مهارت دارد، می بينی؟ او نزد مردم عادی باقی نخواهد ماند، بلکه در حضور                          ٢٩

 . پادشاهان خدمت خواهد کرد

٦  

٢٣  
 هستی، خودت اگر شخص ُپرخوری٢. وقتی با حاکم غذا می خوری، به خاطر داشته باش که با چه کسی نشسته ای١

 . و حريص غذاهای لذيذ او نباش، زيرا ممکن است تو را فريب بدهد٣را کنترل کن 

٧  
زيرا ثروت پايدار نيست و مانند عقاب می پرد و ناپديد              ٥،  عاقل باش و برای کسب ثروت، خود را خسته نکن              ٤

 . می شود

٨  
زيرا او حساب هرچه را که          ٧ش،  از سفرٔه شخص خسيس غذا نخور و برای خوراکهای لذيذ او حريص نبا                       ٦

، اّما اين را از صميم دل             »بخور و بنوش    «:  او تعارف می کند و می گويد        .  بخوری در فکر خود نگاه می دارد          
 . لقمه ای را که خورده ای استفراغ خواهی کرد و تشّکرات تو برباد خواهد رفت٨. نمی گويد

٩  
 .  تو را بی اهمّيت می شماردآدم احمق را نصيحت نکن، زيرا او سخنان حکيمانٔه٩

١٠  
ايشان »  پشتيبان«زيرا  ١١،  حدود زمين خود را که از قديم تعيين شده، تغيير نده و زمين يتيمان را به زور نگير                   ١٠

 . قوی است و به داد آنها می رسد

١١  
 . وقتی معّلم تو را تعليم می دهد، از صميم دل به سخنان آموزندٔه آنها گوش بده١٢

١٢  
بلکه جان او را از هالکت نجات            ١٤ تأديب کردن فرزند خويش کوتاهی نکن، زيرا تنبيه او را نمی کشد،                       از١٣

 . می دهد

١٣  
و هنگامی که سخن راست بگويی، تمام وجودم شادمان           ١٦،  فرزندم، اگر حکمت بياموزی، دل من شاد می شود          ١٥

 . می گردد

١٤  
زيرا در اين صورت آيندٔه خوبی خواهی       ١٨ از خداوند باشد؛     به شريران حسادت نورز، بلکه آرزوی تو اطاعت       ١٧

 . داشت و اميد تو برباد نخواهد رفت

١٥  
و با ميگساران و شکم پرستان معاشرت       ٢٠  در راه راست قدم بردار     .  فرزندم، عاقل باش و به سخنانم گوش بده         ١٩
 . می شوند زيرا کسانی که کارشان فقط خوردن و خوابيدن است، فقير و محتاج٢١، نکن
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١٦  
 . به نصيحت پدرت که تو را به وجود آورده است، گوش بده و مادرت را هنگامی که پير می شود، خوار نشمار٢٢
 . در پی حقيقت باش و حکمت و ادب و دانش را کسب کن و به هيچ قيمتی آنها را از دست نده٢٣
 . ادرت شویفرزندی درستکار و دانا باش تا باعث خوشی و خشنودی پدر و م٢٥-٢٤

١٧  
او ٢٨.  بدان که زن بدکاره دام خطرناکی است       ٢٧.  فرزندم، سخنان مرا بشنو و زندگی مرا سرمشق خود قرار ده            ٢٦

 . مانند راهزن در کمين قربانی های خود می نشيند و به تعداد مردم خيانتکار می افزايد

١٨  
وا برپا می کند؟ چه کسی بی جهت         مصيبت و بدبختی نصيب چه کسی می شود؟ چه کسی هميشه جنگ و دع                     ٢٩

پس فريفتٔه ٣١. کسی که دايم شراب می خورد و به دنبال ميگساری می رود     ٣٠زخمی می شود و چشمانش تار می گردد؟       
در آخر، همچون مار،    ٣٢.  شراب سرخ فام نشو که در جام به تو چشمک می زند و بعد آهسته از گلويت پايين می رود                 

چشمانت چيزهای عجيب و غريب می بينند و گرفتار وهم و   ٣٣.   افعی تو را نيش خواهد زد      تو را خواهد گزيد و مانند     
: می گويی٣٥.  مانند کسی می شوی که در دريا خوابيده و با امواج آن دست و پنجه نرم می کند                          ٣٤.  خيال می گردی 

 » بنوشم؟چه وقت به هوش می آيم تا يک پيالٔه ديگر . مرا زدند، اّما دردی را احساس نمی کنم«

٢٤  
١٩  
زيرا تمام فکر آنها اين است که به          ٢،  بر اشخاص شرير حسادت نورز و آرزوی دوستی با آنها را نداشته باش                 ١

 . مردم ظلم کنند، و هر وقت که دهان باز می کنند، دربارٔه شرارت گفت وگو می کنند

٢٠  
 . از اسباب نفيس و گران قيمت ُپر می شوند با دانايی اتاقهای آن٤، خانه بر اساس حکمت و عقل آباد می گردد٣

٢١  
پيروزی در جنگ    ٦.  شخص دانا و فهميده، از قدرت زياد برخوردار است و هميشه به قدرت خود می افزايد                         ٥

 . مربوط به تدبير خوب و مشورت زياد است

٢٢  
و حرفی برای    وقتی موضوع مهمی مورد بحث قرار می گيرد، ا           .  شخص احمق نمی تواند به حکمت دست يابد         ٧

 . گفتن ندارد

٢٣  
نقشه های آدم احمق، گناه آلودند و ٩. کسی که دايم نقشه های پليد در سر می پروراند، دردسرآفرين خوانده خواهد شد          ٨

 . کسی که ديگران را مسخره می کند، مورد نفرت همٔه مردم می باشد

٢٤  
 . یاگر نتوانی سختی های زندگی را تحّمل کنی، شخص ضعيفی هست١٠

٢٥  
نگو که از ماجرا بی خبر بوده ای، زيرا            ١٢.  از نجات دادن کسی که به ناحق محکوم شده است، کوتاهی نکن                  ١١

او هرکسی را   .  خدايی که جان تو را در دست دارد و از دل تو آگاه است، می داند که تو از همه چيز باخبر بوده ای                          
 . مطابق کارهايش جزا می دهد

٢٦  
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 طوری که خوردن عسل دهان تو را شيرين می کند، کسب حکمت نيز برای جان تو شيرين                        فرزندم، همان ١٤-١٣
 . کسی که حکمت می آموزد، آيندٔه خوبی در انتظارش می باشد و اميدهايش برباد نمی رود. خواهد بود

٢٧  
 شخص درستکار   زيرا١٦،  مانند بدکاران نباش که منتظر هستند تا خانٔه مردم درستکار را غارت و ويران کنند                 ١٥

 . حّتی اگر هفت بار هم بيفتد، باز برمی خيزد، ولی اشخاص بدکار، گرفتار بال شده سرنگون می گردند

٢٨  
زيرا خداوند، اين   ١٨،  وقتی دشمنانت دچار مصيبت می شوند، خوشحال نشو و هنگامی که می افتند خوشی نکن                ١٧

 . ا دست برمی داردکار تو را می بيند و نمی پسندد و آنگاه از مجازات آنه

٢٩  
زيرا شخص بدکار، آينده ای ندارد و           ٢٠،   به خاطر مردم بدکار، تشويش نداشته باش و به آنها حسادت نورز                    ١٩

 . چراغش خاموش می شود

٣٠  
زيرا نابودی آنها    ٢٢.  فرزندم از خداوند و پادشاه بترس و با کسانی که عليه آنها شورش می  کنند، همدست نشو                     ٢١

 .  و کسی نمی داند که خداوند و پادشاه چه باليی بر سر آنها می آوردناگهانی است

  چند سخن حکيمانٔه ديگر
 : مردان حکيم اين سخنان را نيز گفته اند٢٣

، مورد لعنت و    »تو بی گناه هستی  «:  هرکسی که به مجرم بگويد    ٢٤.  قاضی نبايد در داوری از کسی طرفداری کند        
 .  شخصی که گناهکار را محکوم کند، کاميابی و خوشی نصيبش می شوداّما٢٥. نفرت مردم قرار می گيرد

 . جواب درست نشانٔه دوستی حقيقی می باشد٢٦
 . اول کسب و کار خود سر و سامان بده، آنگاه خانه و خانواده تشکيل بده٢٧
ی را که بر سر     همان بالي «:  نگو٢٩.  بضد همسايه ات شهادت دروغ مده و سخنان غلط درباره اش بر زبان نياور            ٢٨

 » .من آورده، بر سر خودش می آورم
علفهای هرزه زمين را    .  در همه جا خار روييده بود     ٣١.  از کنار مزرعٔه آدم تنبل و تاکستان شخص نادان گذشتم           ٣٠

کسی که ٣٣:  با ديدن اين منظره به فکر فرورفتم و اين درس را آموختم                 ٣٢.  پوشانده و ديوار مزرعه فروريخته بود        
 . عاقبت تنگدستی همچون راهزن مسّلحی به سراغش می آيد٣٤وی دست می گذارد و پيوسته می خوابد، دست بر ر

٢٥  
  چند امثال ديگر از سليمان

 : اينها نيز از امثال سليمان است که کاتبان حزقيا، پادشاه يهودا آنها را نوشته اند١
پی بردن به افکار پادشاه       ٣.  و کردن امور   عظمت خدا در پوشاندن اسرار اوست، اّما عظمت پادشاه در جستج                ٢

 . مانند پی بردن به بلندی آسمان و عمق زمين، غير ممکن است
مأموران شرير پادشاه را از او دور کن تا تخت           ٥.  ناپاکی را از نقره جدا کن تا زرگر بتواند از آن ظرفی بسازد              ٤

 . او در عدالت پايدار بماند
چون بهتر است به    ٧ را شخص بزرگی مپندار و در جای بزرگان منشين،            وقتی به حضور پادشاه می روی، خود      ٦

 . ، از اينکه تو را در برابر چشمان بزرگان در جای پايين تر بنشانند»باالتر بنشين«: تو گفته شود
وقتی با همسايه ات اختالف داری، با شتاب به دادگاه نرو، زيرا اگر در آخر ثابت شود که حق با او بوده است،                           ٨
 و چه خواهی کرد؟ ت

زيرا در اين صورت ديگر کسی ١٠، وقتی با همسايه ات دعوا می کنی، رازی را که از ديگران شنيده ای فاش نکن٩
 . به تو اطمينان نخواهد کرد و بدنام خواهی شد

 . سخنی که بجا گفته شود، مانند نگين طالست که در ظرف نقره ای نشانده شده باشد١١
 . ای گوش شنوا، مانند حلقٔه طال و جواهر، با ارزش استنصيحت شخص دانا بر١٢
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 . خدمتکار امين همچون آب سرد در گرمای تابستان، روح آقای خود را تازه می کند١٣
 . کسی که َدم از سخاوت می زند، اّما چيزی به کسی نمی بخشد، مانند ابر و بادی است که باران نمی آورد١٤
 . را قانع سازد و زبان نرم می تواند هر مانعی قوی را از بين بردارد شخص صبور می تواند حّتی حاکم١٥
بيش از حد به خانٔه        ١٧.  اگر به عسل دست يافتی، به اندازٔه کافی بخور، وگرنه آن را استفراغ خواهی کرد                          ١٦

 . همسايه ات نرو، مبادا از تو متنّفر شود
 . ، صدمه می زندشهادت دروغ بضد همسايه، مانند تبر و شمشير و تيِر تيز١٨
 . اعتماد کردن به شخص خائن در زمان سختی، مانند جويدن غذا با دندان لق و دويدن با پای شکسته است١٩
 . آواز خواندن برای شخص غمگين، مانند لخت شدن در هوای سرد و پاشيدن نمک بر زخم است٢٠
اين کار تو او را شرمنده           ٢٢.   بنوشان  اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، او را آب                            ٢١

 . می سازد و خداوند به تو پاداش می دهد
 . همان طور که باد شمال باران می آورد، بدگويی هم خشم و عصبانّيت به بار می آورد٢٣
 . سکونت در گوشٔه بام، بهتر است از زندگی کردن با زن غرغرو در يک خانه٢٤
 . همچون آب سردی برای آدم تشنه است ،خبر خوشی که از ديار دور می رسد٢٥
 . سازش آدم درستکار با شخص شرير مانند آلوده کردن منبع آب و ِگل آلود ساختن چشمه است٢٦
 . همان طوری که زياده روی در خوردن عسل ضرر دارد، انتظار تعريف و تمجيد از مردم نيز ناپسند است٢٧
 . ی ديوار، آمادٔه ويرانی استکسی که بر نفس خويش تسّلط ندارد، مثل شهر ب٢٨

٢٦  
 . احترام گذاشتن به افراد نادان، مانند باريدن برف در تابستان يا باران در فصل درو است١
نفرين، اگر مستحق آن نباشی، صدمه ای به تو نمی رساند؛ بلکه مانند پرنده ای است که به هر طرف پرواز                                  ٢

 . می کند و در جايی نمی نشيند
 . سب، افسار برای االغ و چوب برای تنبيه احمق استشّالق برای ا٣
 . کسی که به سؤال احمقانه جواب بدهد، مانند سؤال کنندٔه آن احمق است٤
 . به سؤال احمقانه، بايد جواب احمقانه داد، تا سؤال کننده فکر نکند که عاقل است٥
 .  خود را قطع می کند و يا زهر می خوردکسی که به وسيلٔه آدم احمق پيام می فرستد، مانند شخصی است که پای٦
 . َمَثلی که از دهان شخص نادان بيرون می آيد، مانند پای لنگ، ُسست است٧
 . احترام گذاشتن به آدم احمق، مانند بستن سنگ به فالخن کاری احمقانه است٨
 رود و او حس      َمَثلی که از دهان آدم احمق بيرون می آيد، همچون خاری که به دست شخص احمق فرو می                              ٩

 . نمی کند، بی اثر است
 . کسی که آدم احمق را استخدام می کند، مانند تيراندازی است که هر رهگذری را مجروح می سازد١٠
 . شخص احمقی که حماقت خود را تکرار می کند، مانند سگی است که آن چه استفراغ کرده است، می خورد١١
 . مق هم نادان تر استکسی که در نظر خودش عاقل است، از يک اح١٢
 » !شير دّرنده در کوچه هست«: آدم تنبل پای خود را از خانه بيرون نمی گذارد و می گويد١٣
 . او مانند دری که بر پاشنٔه خود می چرخد، در رخت خواب می غلتد و از آن جدا نمی شود١٤
 .  دهان خود نمی گذارددست خود را به طرف بشقاب دراز می  کند، اّما از فرط تنبلی لقمه را به١٥
 . با اين همه او خود را داناتر از هفت شخص عاقل می داند١٦
 . کسی که در دعوايی دخالت می کند که مربوط به او نيست، مانند شخصی است که گوشهای سگی را می گيرد١٧
انه ای است که به    شخصی که همسائه خود را فريب بدهد و بعد به او بگويد که شوخی کرده است، مانند ديو                    ١٩-١٨

 . هر طرف آتش و تيرهای مرگبار پرتاب می کند
 . اگر سخن چين نباشد، نزاع فرومی نشيند. اگر هيزم نباشد آتش خاموش می شود٢٠
 . همان طور که زغال و هيزم آتش را شعله ور می سازد، شخص ستيزه جو هم جنگ و دعوا بپا می کند٢١
 . ی لذيذی است که با لّذت بلعيده می شوندحرفهای آدم سخن چين مانند لقمه ها٢٢
 . سخنان شيرين و فريبنده، شرارت دل را پنهان می کند، درست مانند لعابی که ظرف ِگلی را می پوشاند٢٣
اّما تو فريب حرفهای فريبندٔه او را نخور،          ٢٥،  شخص کينه توز با حرفهای خود، کينٔه دل خود را مخفی می کند             ٢٤

اگرچه نفرت خود را با حيله پنهان می کند، سرانجام خوی پليد او بر همه کس آشکار                ٢٦.   است زيرا دلش پر از نفرت    
 . می گردد
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هر که سنگی را به طرف ديگران بغلتاند، آن سنگ           .  هرکسی که برای ديگران چاه بکند، خودش در آن می افتد          ٢٧
 . برمی گردد و روی خود او می افتد

سخنان رياکار چيزی جز       .  رت دارد و می خواهد به آنها آسيب برساند               زبان درغگو از گول خورد گانش نف        ٢٨
 . خرابی به بار نمی آورد

٢٧  
 . دربارٔه فردا، با غرور صحبت نکن، زيرا نمی دانی که فردا چه پيش خواهد آمد١
 . هرگز از خودت تعريف نکن، بگذار ديگران از تو تعريف کنند٢
ل سختی هايی که يک شخص احمق ايجاد می کند، از آن هم سخت تر            حمل بار سنگ و ريگ سخت است، اّما تحمّ        ٣
 . است
 . حسادت، خطرناکتر و بی رحمتر از خشم و غضب است٤
 . سرزنش آشکار از محّبت پنهان بهتر است٥
 . زخم دوست بهتر از بوسٔه دشمن است٦
 .  استشکم سير حّتی از عسل کراهت دارد، اّما برای شکم گرسنه هر چيِز تلخ، شيرين٧
 . کسی که از خانٔه خود دور می شود، همچون پرنده ای است که از آشيانٔه خود، آواره شده باشد٨
 . مشورت صميمانٔه يک دوست همچون عطری خوشبو، دلپذير است٩
. دوست خود و دوست والدينت را هرگز ترک نکن، و وقتی که در سختی هستی، به سراغ خويشاوندت نرو                            ١٠

 . تر از خويشاوندی که از تو دور است، می تواند به تو کمک کندهمسائه نزديک به
 . فرزندم، حکمت بياموز و دل مرا شاد کن تا بتوانم جواب کسانی را که سرزنشم می کنند، بدهم١١
شخص زيرک، خطر را می بيند و از آن دوری می کند، اّما آدم جاهل به سوی آن می رود و خود را گرفتار                                 ١٢

 . می سازد
 .  شخص احمقی که برای قرض بيگانه ای ضامن می شود، از اموالش چيزی را به گرو بگيراز١٣
 . اگر صبح زود با دعای خير دوستت را از خواب بيدار کنی، دعای تو همچون لعنت خواهد بود١٤
همان طوری که نمی توان از وزيدن باد          ١٦.  غرغرهای زن بهانه گير مثل چک چک آب در روز بارانی است                ١٥
 . لوگيری کرد و يا با دستهای چرب چيزی را نگه داشت، جلوگيری از غرغر چنين زنی هم محال استج

 . همان طوری که آهن، آهن را تيز می کند، دوست نيز شخصّيت دوست خود را اصالح می کند١٧
مت کند،  هر که از درخت انجير نگه داری کند، از ميوه اش هم خواهد خورد، و هرکسی که به آقای خود خد                            ١٨

 . پاداش خدمت خود را خواهد گرفت
 . همان طوری که انسان در آب، روی خود را می بيند، در وجود ديگران نيز وجود خويش را مشاهده می کند١٩
 . همان طوری که دنيای مردگان از بلعيدن زندگان سير نمی شود، خواسته های انسان هم هرگز تمام شدنی نيست٢٠
يلٔه آتش می آزمايند، اّما انسان را از عکس العملش در برابر تعريف و تمجيد ديگران                          طال و نقره را به وس         ٢١

 . می توان شناخت
 . اگر شخص احمق را در هاون هم بکوبی، حماقتش از او جدا نمی شود٢٢
 با دّقت   پس تو .  مال و دارايی زود از بين می رود و تاج و تخت پادشاه تا ابد برای فرزندان او باقی نمی ماند                     ٢٤-٢٣

علف را درو کن و سپس علوفٔه کوهستان را جمع آوری نما تا زمانی که محصول                  ٢٥.  از گّله و رمه ات مواظبت کن      
و از شير   ٢٧آنگاه می توانی از پشم گوسفندانت لباس تهّيه کنی، از فروش ُبزهايت زمين بخری                 ٢٦تازه به بار می آيد     

 . خواهيد شدبقّئه ُبزهايت تو و خانواده و کنيزانت سير 

٢٨  
 . مردم بدکار می گريزند، درحالی که کسی آنها را تعقيب نمی کند، اّما اشخاص درستکار مثل شير، شجاع هستند١
وقتی مّلتی گرفتار شورش می شود، دولتش به آسانی سرنگون می گردد، اّما رهبران درستکار و عاقل مائه ثبات                  ٢

 . مملکت هستند
 .  کند، مانند باران شديدی است که محصول را از بين می بردحاکمی که بر فقرا ظلم می٣
 . قانون شکنی، ستايش شريران است؛ اّما اطاعت از قانون، مبارزه با آنها می باشد٤
 . عدالت برای مردم بدکار بی معنی است، اّما پيروان خداوند اهمّيت آن را به خوبی می دانند٥
 . از اينکه ثروتمند و فريبکار ،انسان بهتر است فقير و درستکار باشد٦
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جوانی که از قانون الهی اطاعت می کند، عاقل است؛ اّما کسی که همنشين مردم شرير می شود، باعث ننگ                                ٧
 . والدين خود می شود

 . مالی که از راه ربا و سودجويی از فقرا حاصل شود، عاقبت به دست کسی می افتد که بر فقرا رحم می کند٨
 . انی که احکام او را اطاعت نمی کنند، نفرت داردخدا از دعای کس٩
هر که دام در راه شخص درستکار بنهد و او را به راه بد بکشاند، عاقبت به دام خود گرفتار می شود، اّما                                      ١٠

 . اشخاص نيک پاداش خوبی می گيرند
 . ثروتمندان خود را عاقل می پندارند، اّما فقير خردمند از باطن آنها باخبر است١١
وقتی مردمان نيک پيروز می شوند، همه خوشی می کنند؛ اّما هنگامی که شريران به قدرت می رسند، مردم                            ١٢

 . پنهان می شوند
هر که گناه خود را بپوشاند، هرگز کامياب نمی شود؛ اّما کسی که به گناه خود اعتراف کند و از آن دست بکشد،                      ١٣

 . خدا بر او رحم می کند
ه از خداوند می ترسد، زيرا هر که در برابر خدا سرسختی نشان بدهد، گرفتار بال و                              خوشا به حال کسی ک      ١٤

 . بدبختی می شود
مردم بيچاره ای که زير سلطٔه حاکم ظالمی زندگی می کنند، مانند کسانی می باشند که گرفتار شير غّران و يا                            ١٥

 . خرس گرسنه هستند
ادشاهی که از بی عدالتی و رشوه خواری نفرت داشته باشد، سلطنتش            پادشاه نادان بر مردم ظلم می کند، اّما آن پ         ١٦

 . طوالنی خواهد بود
 . عذاِب وجدان شخص قاتل، او را به سوی مجازات می برد، پس تو سعی نکن که او را از عذابش برهانی١٧
 . ه زمين می خوردهر که در راه راست ثابت قدم باشد، در امان می ماند؛ اّما کسی که به راههای کج برود، ب١٨
هر که در زمين خود زراعت کند، نان کافی خواهد داشت، اّما کسی که وقت خود را به تنبلی بگذراند، فقير                               ١٩

 . می شود
 . اشخاص درستکار کامياب می شوند، ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله می کنند، بی سزا نمی مانند٢٠
 . هم هستند که به خاطر يک لقمه نان بی عدالتی می کنند طرفداری کار درستی نيست، اّما قضاتی٢١
 . آدم خسيس فقط به فکر جمع آوری ثروت است، غافل از اينکه فقر در انتظار اوست٢٢
اگر اشتباه کسی را به او گوشزد کنی، در آخر بيشتر از کسی که پيش او چاپلوسی کرده است، از تو قدردانی                            ٢٣

 . خواهد کرد
 . ، از يک راهزن کمتر نيست»کار بدی نکرده ام«: ن خود دزدی می کند و می گويدکسی که از والدي٢٤
 . حرص و طمع باعث جنگ و جدال می شود، اّما توّکل نمودن بر خداوند، انسان را کامياب می سازد٢٥
 .  ماندکسی که از عقايد خود پيروی می کند، احمق است، اّما هر که پيرو تعاليم دانايان باشد، در امان می٢٦
اگر به فقرا کمک کنی، هرگز محتاج نمی شوی، اّما اگر روی خود را از آنها برگردانی، مورد لعنت قرار                                ٢٧

 . می گيری
هنگامی که شريران به قدرت می رسند، مردم پنهان می شوند، اّما وقتی آنها سقوط می کنند، اشخاص درستکار                     ٢٨

 . قدرت را به دست می گيرند

٢٩  
 . ز سرزنش زياد بازهم سرسختی کند، ناگهان شکسته خواهد شد و عالجی نخواهد داشتکسی که بعد ا١
تا وقتی که قدرت در دست اشخاص نيک باشد، مردم خوشحال هستند، ولی اگر قدرت به دست افراد بد بيفتد،                            ٢

 . مردم ناله خواهند کرد
نان بدکار می رود، دارايی آنها را برباد          پسر عاقل والدين خود را خوشحال می سازد، اّما پسری که به دنبال ز                  ٣

 . می دهد
 . پادشاه عادل به کشور خود ثبات می بخشد، ولی آن که ماليات زياد می گيرد، مملکت خود را نابود می سازد٤
 . شخص متمّلق با چاپلوسی به دوست خود صدمه می زند٥
 . دم درستکار می گرددشريران در دام گناه خود گرفتار می شوند، اّما شادکامی نصيب مر٦
 . شخص درستکار نسبت به فقرا با انصاف است، اّما شرير به فکر آنها نيست٧
 . شخص احمقی که ديگران را مسخره می کند، شهری را به آشوب می کشد، اّما آدم دانا خشم را فرو می نشاند٨
ی شود و او را مسخره        وقتی يک آدم عاقل با يک شخص احمق به دادگاه می رود، شخص احمق خشمگين م                         ٩
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 . می کند و صلحی نخواهد بود
 . کسانی که تشنٔه خون هستند از افراد نيکو نفرت دارند و به فکر هالکت آنان می باشند١٠
 . آدم احمق، بزودی خشم خود را ظاهر می سازد، اّما شخص عاقل از خشم خود جلوگيری می کند١١
 . ادمانش دروغگو می شونداگر حاکم به سخنان دروغ گوش بدهد، تمام خ١٢
 . خداوند به هردوی آنها چشم بينا داده است: فقير و ثروتمند در يک چيز مانند هم هستند١٣
 . پادشاهی که نسبت به مردم مسکين با انصاف باشد، سلطنتش هميشه پايدار می ماند١٤
 نکنی، باعث شرمندگی مادر برای تربيت کودکان چوب و تأديب الزم است، اگر او را آزاد بگذاری و سرزنش          ١٥

 . خود می شود
 . اّما مردم درستکار سقوط آنها را به چشم خواهند ديد. وقتی شريران به قدرت می رسند، جرم زياد می شود١٦
 . فرزندت را تأديب کن تا باعث خوشی و آرامش تو گردد١٧
 . از دستورات الهی پيروی می کنند خوشا به حال قومی که. مردمی که خدا راهنمايشان نباشد، سرکش می شوند١٨
 . نوکران، تنها با نصيحت اصالح نمی شوند، زيرا آنها هرچند سخنان تو را بفهمند، اّما به آنها توّجه نمی کنند١٩
 . شخصی که بدون فکر کردن و با عجله حرف می زند، از يک احمق هم بدتر است٢٠
 . اشد، سرانجام تمام دارايی آقای خود را غصب می کندنوکری که آقايش او را از کودکی به ناز پرورده ب٢١
 . شخص تندخو کشمکش برپا می کند و آدم بدُخلق فتنه انگيز است٢٢
 . تکّبر، انسان را به زمين می زند؛ اّما فروتنی باعث سرفرازی می شود٢٣
بگويد، مجازات خواهد     اگر در دادگاه حقيقت را     .  کسی که با دزد همدست می شود، به جان خود دشمنی می کند            ٢٤

 . شد و اگر را نگويد، خدا او را لعنت می کند
 . کسی که از انسان می ترسد در دام می افتد، اّما هرکه بر خداوند توّکل می کند، در امان می ماند٢٥
 . بسياری از مردم از حاکم انتظار لطف دارند، اّما داوری فقط به دست خداوند است٢٦
 .  نفرت دارند و شريران از درستکاراندرستکاران از شريران٢٧

٣٠  
  سخنان آکور

 : اينها سخنان آکور، پسر ياقه است، خطاب به ايتيئيل و اوکال١
  خدايا، خسته و درمانده ام، چه چاره کنم؟

 . من شعور يک انسان را ندارم٢
 ، من بيشتر شبيه حيوان هستم؛ من شعور يک انسان را ندارم٣

 . ی دانمو دربارٔه خدا چيزی نم
  کيست که به آسمان صعود کرد و بر زمين فرود آمد؟٤

  کيست که باد را در مشت خود جمع کرد
  و آبها را در لباس خود پيچيد؟

  کيست که حدود زمين را تعيين کرد؟
 . نام او چيست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می دانی بگو

به کالم او چيزی     ٦.  ی که به او توّکل دارند، حمايت می کند        او مانند سپر از کسان     .  خدا به وعدٔه خود وفا می کند       «٥
 » .ميافزا، مبادا تو را تنبيه کند و دروغگو شمرده شوی

زبان مرا از دروغ گفتن بازدار، و مرا نه فقير ساز و              ٨:  ای خدا، پيش از اينکه بميرم، دو چيز از تو می خواهم            ٧
: زيرا اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و بگويم               ٩.  دهنه ثروتمند، بلکه روزی مرا به اندازٔه احتياجم ب           

 . و اگر فقير شوم، شايد دزدی کنم و نام تو را بی حرمت سازم» خداوند کيست؟«
 . هيچ وقت از کسی پيش کارفرمايش بدگويی نکن، مبادا تو را لعنت کند و مجرم شوی١٠
 . دکسانی هستند که پدر و مادر خود را نفرين می کنن١١
 . اشخاصی هستند که خود را پاک می دانند، درحالی که آلوده به گناه می باشند١٢
 . بسيار کسانی هستند که از چشمانشان کبر و غرور می بارد١٣
 . گروهی هستند که دندانهای خود را تيز می کنند تا به جان مردم فقير و محتاج افتاده، آنها را ببلعند١٤
 : هستند که هرقدر بخورند سير نمی شوند» زالو «در دنيا چهار چيز مانند١٥
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 ، دنيای مردگان١٦
 ، رحم نازا

 ، زمين خشک و بی آب
 . و آتش شعله ور

کسی که پدر خود را مسخره و مادر خود را تحقير کند، زاغها چشمانش را از کاسه بيرون می آوردند و                                        ١٧
 . الشخورها بدنش را می خورند

 : سيار عجيب است و من آنها را نمی فهممچهار چيز است که برای من ب١٨
 ، پرواز عقاب در آسمان١٩

 ، خزيدن مار بر صخره
 ، عبور کشتی از دريا

 . به وجود آمدن عشق بين زن و مرد
 » .گناهی نکرده ام«: زن بدکار زنا می کند و با بی شرمی می گويد٢٠
 : چهار چيز است که زمين تاب تحّمل آنها را ندارد٢١

  به سلطنت می رسد، غالمی که٢٢
 ، احمقی که سير و توانگر شود

 ، زن بداخالقی که شوهر کرده باشد٢٣
 . و کنيزی که جای خانم خانه را می گيرد

 : در دنيا چهار حيوان هستند که کوچک می باشند، اّما شعوِر بسيار دارند٢٤
 يره می کنند، اگر چه ضعيف هستند، اّما در تابستان برای زمستان خوراک ذخ: مورچه ها٢٥
 ، با آن که ناتوانند، اّما در بين صخره ها برای خود النه می سازند: گورکنها٢٦
 ، هر چند رهبری ندارند، ولی در دسته های منّظم حرکت می کنند: ملخها٢٧
 . که می توان آنها را با دست گرفت، اّما در قصرهای پادشاهان هم راه دارند: و مارمولکها٢٨

 : ستند که با وقار راه می روندچهار موجود ه٢٩
 ، شير که پادشاه حيوانات است و از چيزی نمی ترسد٣٠
 ، طاووس، ُبز نر٣١

 . و پادشاهی که سپاهيانش همراه او هستند
 . اگر از روی حماقت مغرور شده و نقشه های پليد کشيده ای، از اين کارهايت دست بکش٣٢
 و از ضربه زدن به بينی خون جاری می شود، از برانگيختن خشم               همچنان که از زدن شير کره به دست می آيد        ٣٣

 . نيز نزاع برپا می گردد

٣١  
  نصيحت به پادشاه

 : اينها سخنانی است که مادر لموئيل پادشاه به او تعليم داد١
را نيروی جوانی ات را صرف زنان مکن، زي        ٣.  ای پسر من، ای پسری که تو را با نذر و نياز به دنيا آورده ام                    ٢

زيرا ممکن  ٥ای لموئيل، برای پادشاهان شايسته نيست که شرابخوار باشند،               ٤.  آنها باعث نابودی پادشاهان شده اند      
شراب را به کسانی بده که در انتظار مرگ هستند و             ٦.  است قوانين را فراموش کرده نتوانند به داد مظلومان برسند           

 . تا بنوشند و بدبختی و ناکامی خود را فراموش کنند٧می برند، به کام کسانی بريز که در بدبختی و تلخکامی به سر 
دهان خود را بازکن و با عدالت داوری کن و ٩. دهان بگشا و از حق کسانی که بی زبان و بيچاره هستند، دفاع کن        ٨

 . به کمک مردم فقير و مسکين بشتاب

  خصوصيات يک زن اليق
 . ش او از جواهرات هم زيادتر استزن اليق را چه کسی می تواند پيدا کند؟ ارز١٠
 . او مورد اعتماد شوهر خود می باشد و نمی گذارد که شوهرش به چيزی محتاج شود١١
 . سراسر عمرش به شوهر خود خوبی می کند نه بدی١٢
 . پشم و کتان را می گيرد و با دستهای خود آنها را می ريسد١٣
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 .  راههای دور می روداو برای تهئه خوراک مانند کشتيهای تاجران به١٤
پيش از آن که هوا روشن شود از خواب برمی خيزد و برای خانوادٔه خود خوراک آماده می کند و دستورات                              ١٥

 . الزم را به کنيزان خود می دهد
 . مزرعه ای را انتخاب می کند و بعد از فکر و بررسی آن را می خرد و با دسترنج خود تاکستانی را آباد می کند١٦
 . نيرومند و پرکار است او١٧
 . ارزش چيزهايی را که درست می کند، می داند و شبها تا ديروقت کار می کند١٨
 . با دستهای خود نخ می ريسد و پارچه می بافد١٩
 . از روی سخاوت به مردم فقير کمک می کند٢٠
 . از برف و سرما نمی ترسد، زيرا برای اهل خانٔه خود لباس گرم دوخته است٢١
 . ی خود نيز لباسهای زيبا از پارچه های کتان ارغوانی می دوزدبرا٢٢
 . شوهرش از مردان با نفوذ و محترم شهر است٢٣
 . او لباس و کمربند تهّيه می کند و به تاجران می فروشد٢٤
 . او زنی است قوی و باوقار و از آينده بيم ندارد٢٥
 . تمام سخنانش پر از حکمت و نصايحش محّبت آميز است٢٦
 . تنبلی نمی کند و احتياجات خانوادٔه خود را فراهم می نمايد٢٧
 : فرزندانش از او راضی هستند و شوهرش او را ستايش می کند و می گويد٢٨
 » .تو بر همٔه زنان خوب و صالح برتری داری«٢٩
 . ستجمال و زيبايی فريبنده و ناپايدار است، اّما زنی که از خداوند می  ترسد، قابل تحسين ا٣٠
 . پاداش کارهايش را به او بدهيد و همگی او را تحسين کنيد٣١
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  کتاب جامعه
  معّرفی کتاب

او هم تجربيات شخصی و هم مشاهدات اجتماعی خود         .   وسيلٔه مردی حکيم و دانا نوشته شده است        کتاب جامعه به  
از کار چه   «نويسنده مطلب خود را با يک سؤال اساسی آغاز می کند که            .  را عميقًا در اين کتاب منعکس نموده است       

پاسخ وی به اين استدالل منفی      »  .ا نيست هيچ فايده ای در اين دني    «و جواب می دهد که     »  فايده ای عايد انسان می شود؟   
 . نيست و از خواننده دعوت می کند که از کار و زندگی ای که خدا بخشيده است، لّذت ببرد

چون نويسنده زندگی را خوب می شناسد، اعتراف می کند که خيلی از مسائل و امور، باالتر از درک و فهم انسان                     
 به خدا از دست نمی دهد، ايمان خود را به خدا تأکيد می کند و کوشش                             با اين وجود، او اميد خود را            .  می باشند

 . او ديگران را نيز به همين روش تشويق می نمايد. می نمايد با وجود خيلی از سؤاالت بی جواب، با شادی زندگی کند

  تقسيم  بندی کتاب
  ٢٦:٢-١:١آيا زندگی هدفی دارد؟ 
  ٨:١١-١:٣گفتاری دربارٔه زندگی 

  ٨: ١٢-٩:١١آخر  نصيحت
  ١٤-٩: ١٢خالصه 

١  
  زندگی بيهوده است

 . نويسندٔه اين کتاب، پسر داوود، پادشاه حکيم اورشليم می باشد١
از اين همه رنج و زحمتی که انسان در روی         ٣!  همه چيز بيهوده است  !  بيهودگی است !  بيهودگی است :  او می گويد ٢

 آيد و نسل ديگری می رود، اّما دنيا هميشه به حال خود باقی                        يک نسل می    ٤  زمين می کشد چه فايده ای می بيند؟        
باد به سمت    ٦.  آفتاب طلوع و غروب می کند و باز به جايی می شتابد که دوباره بايد از آنجا طلوع کند                            ٥.  می ماند

يزند، همٔه رودخانه ها به دريا می ر     ٧.  جنوب و شمال می وزد و به هر سو می چرخد و باز به مدار خود برمی گردد                    
آب به سرچشمه ای که رودها از آن جاری می شود، بازمی گردد و چرخش دوباره آغاز                             .  اّما دريا ُپر نمی شود      

هرقدر ببينيم و هرقدر بشنويم، بازهم       .  همه چيز آن قدر خسته کننده است که زبان از بيان آن عاجز است               ٨.  می گردد
در .  آنچه را که می بينيم، بارها در گذشته اّتفاق افتاده است            در حقيقت تاريخ تکرار می شود، يعنی         ٩.  سير نمی شويم 

کدام چيز تازه ای را می توانيد نشان بدهيد؟ هر چيزی قبًال و پيش از آنکه ما                ١٠.  جهان هيچ چيز تازه ای ديده نمی شود     
 .  نخواهند کرديادی از گذشتگان نيست و آيندگان نيز از نسلهای پيشين يادی١١. به دنيا بياييم وجود داشته است

  تجربٔه حکيمان
تصميم گرفتم تا دربارٔه هر چيز اين دنيا با                ١٣.  من حکيم هستم و در اورشليم بر اسرائيل سلطنت می کردم                  ١٢

هر کاری را در اين      ١٤!  خدا کارهای سخت و دشواری را به عهدٔه ما گذاشته است              .  حکمت، مطالعه و تحقيق کنم      
چيز کج را نمی توان راست     ١٥.  رسيدم که همٔه آنها بيهوده و به دنبال باد دويدن است            دنيا تجربه کردم و به اين نتيجه      

 . کرد و چيزی را که وجود نداشته باشد، نمی توان شمرد
من حکمت و معرفت زيادی اندوختم و بيشتر از همٔه کسانی که قبل از من در اورشليم حکومت                    «:  به خود گفتم  ١٦

تصميم گرفتم که فرق بين حکمت و جهالت را بدانم، اّما پی بردم که اين                      ١٧»  .می کردند، علم و دانش کسب کردم       
زيرا زيادی حکمت باعث غم می شود و هر که به دانش خود                       ١٨کار هم بيهوده و مانند دنبال باد دويدن است،                   

 . بيافزايد، اندوه خود را زياد می کند

٢  
  بيهودگی عيش و عشرت

٢.  جربه می کنم و از زندگی لّذت می برم، اّما ديدم که آن هم بيهوده است                       عيش و عشرت را ت       :  به خود گفتم   ١
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هرچند از دل مشتاق کسب حکمت بودم، تصميم             ٣.  همچنين دريافتم که خنده و شادی نيز احمقانه و بی فايده است                 
ت که انسان   گرفتم که خود را با شراب شادمان سازم و حماقت را امتحان کنم و فکر کردم که اين بهترين راهی اس                       

 . می تواند، زندگی کوتاه خود را سپری کند
باغهای پر از گل ساختم و در         ٥.  برای خود خانه ها ساختم و تاکستانها غرس نمودم         .  کارهای بزرگی انجام دادم    ٤

غالمان و کنيزان بسيار    ٧.  و آب انبارهای بزرگ برای آبياری آنها ساختم         ٦  آنها از هر نوع درخت ميوه دار نشاندم؛       
هيچ يک از کسانی که پيش از من در اورشليم حکومت می کردند،            .  ريدم و صاحب غالمان و کنيزان خانه زاد شدم        خ

نقره و طال و گنجينه های پادشاهانی را که من بر سرزمينشان حکومت              ٨.  به اندازٔه من گّله و رمه و دارايی نداشتند          
هر چقدر که دلم         .  سرگرمی من می سراييدند     سرايندگان مرد و زن برای               .  می کردم، برای خود جمع کردم           

 . می خواست، برای خود زنهای زيبا گرفتم
در عين حال   .  بلی، من شخص بزرگی بودم، بزرگتر از همٔه کسانی که قبل از من در اورشليم زندگی می کردند                   ٩

خود را از هيچ        هر چيزی که می ديدم و می خواستم به دست  آوردم و               ١٠.  از حکمت و دانش نيز برخوردار بودم          
اّما ١١.  از هر کاری که می کردم، لّذت می بردم و همين برای من پاداش بزرگی بود                 .  خوشی و لّذتی محروم  نساختم     

وقتی به کارهايی که کرده بودم و زحماتی که کشيده بودم فکر کردم، فهميدم که همٔه آنها مانند دنبال باد دويدن                                    
 . يک پادشاه می تواند فقط همان کاری را بکند که پادشاهان پيش از او کرده بودند١٢. است، بيهوده و بی فايده بوده اند

ديدم، همان طور که روشنی بر تاريکی برتری        ١٣.  بنابراين حکمت و حماقت و جهالت را مطالعه و مقايسه کردم            
 مرد احمق در     شخص حکيم، داناست و می داند از چه راهی برود، اّما              ١٤.  دارد، حکمت هم برتر از جهالت است         

چون من و    «:  در دل خود گفتم    ١٥.  اّما اين را هم دانستم که عاقبت هردوی ايشان يکی است               .  نادانی به سر می برد    
زمانی می رسد ١٦. هيچ، حکمت هم بيهوده است» جاهل به يک سرنوشت گرفتار می شويم، پس فايدٔه حکمت چيست؟   

مرد احمق همان گونه   .  د احمق، بلکه هر دو فراموش خواهند شد         که نه يادی از مرد حکيم باقی می ماند و نه از مر              
زندگی . پس، از زندگی بيزار شدم، چون همه چيز آن برايم دردسر آورده است         ١٧.  می ميرد که مرد حکيم خواهد مرد     

 . تمامش بيهوده و به دنبال باد دويدن بود
می دانم که بايد همٔه آنها برای جانشين خود                 از تمام زحماتی که در اين دنيا کشيده بودم بيزار شدم، زيرا                       ١٨

چه کسی می داند که او حکيم خواهد بود يا احمق؟ ولی او صاحب همٔه چيزهايی خواهد شد که من با                              ١٩.  واگذارم
بنابراين از تمام زحماتی که در دنيا          ٢٠.  اين نيز بيهوده است    .  رنج و مشقت زياد در زندگی خود به دست آورده ام              

کسی با زحمت فراوان و از روی عقل و دانش و مهارت مال و دارايی می اندوزد، سپس                      ٢١.  وس گشتم کشيده ام مأي 
اين نيز بيهوده و مصيبتی بزرگ       .  همه را برای استفاده کسی بجا می گذارد که هرگز برای آن زحمت نکشيده است                

روزهايش با تشويش و      ٢٣  انسان از اين همه زحمت و مشقتی که می کشد، چه چيزی به دست می آورد؟                       ٢٢.  است
 . اين نيز بيهوده است. نگرانی می گذرد و شبها هم آرامش ندارد

پس برای انسان بهتر است که بخورد و بنوشد و از آنچه به دست آورده، لّذت ببرد و اين از جانب خداوند                                    ٢٤
ه او را خشنود می سازند،       خدا به کسانی ک   ٢٦  زيرا کيست که بتواند جدا از خدا چيزی بخورد و لّذت ببرد؟                ٢٥.  است

حکمت، دانش و خوشی می بخشد، ولی به خطاکاران مشقِت کار و زحمِت اندوختن مال را می دهد تا خدا آن را از                          
 . اين نيز مانند دنبال باد دويدن، بيهوده است. آنها گرفته به کسانی عطا کند که از آنها راضی است

٣  
  هر چيز زمانی دارد

 . ر دنيا اّتفاق می افتد، زمان معّينی وجود داردبرای هر چيزی که د١
 ، زمانی برای توّلد، زمانی برای مردن٢

 ، زمانی برای کاشتن، زمانی برای درو کردن
 ، زمانی برای کشتن، زمانی برای شفا دادن٣

 ، زمانی برای خراب کردن، زمانی برای ساختن
 ، زمانی برای گريه، زمانی برای خنده٤

 ، زمانی برای رقص، زمانی برای ماتم
 ، زمانی برای دور ريختن سنگها، زمانی برای جمع کردن سنگها٥

 ، زمانی برای در آغوش گرفتن، زمانی برای اجتناب از آن
 ، زمانی برای سود، زمانی برای زيان٦
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 ، زمانی برای اندوختن، زمانی برای دور انداختن
 ، زمانی برای بريدن، زمانی برای دوختن٧

  سکوت، زمانی برای گفتن، زمانی برای
 ، زمانی برای دوستی، زمانی برای دشمنی٨

 . زمانی برای جنگ و زمانی برای صلح
او ١١.  زحماتی را که خدا بر دوش انسان گذاشته است، ديدم              ١٠  يک کارگر چه سودی از زحمت خود می برد؟           ٩

ت را در دلهای انسان نهاده است، اّما          همچنين او شوق دانستن ابديّ     .  برای هر چيز زمان مناسبی تعيين نموده است          
پس به اين نتيجه رسيدم که بهتر است خوش              ١٢.  انسان نمی تواند مفهوم کارهای خدا را از ابتدا تا انتها درک کند                  

بخوريم و بنوشيم و از حاصل زحمت خود        ١٣.  باشيم و تا زمانی که زنده هستيم، از زندگی حداکثر استفاده را بنماييم             
 .  زيرا همٔه اينها بخشش و نعمت خداستلّذت ببريم،

. کسی نمی تواند به آنها چيزی بيافزايد و يا چيزی از آنها کم کند            .  می دانم که کارهای خدا پايدار و تغيير ناپذيرند       ١٤
هر چيزی که اکنون هست و يا در آينده ديده             ١٥.  منظور خدا از انجام اين کارها فقط اينست که انسان از او بترسد                 

 . خدا آنچه را که در گذشته انجام داده است، تکرار می کند. در گذشته وجود داشته است، شود

  بی عدالتی در جهان
به خود  ١٧.  عالوه بر اين، ديدم که در اين دنيا بی عدالتی و بی انصافی جای عدالت و انصاف را گرفته است                            ١٦
دانستم که خدا انسان را می آزمايد       ١٨»  .اهد کرد خدا در وقت مناسب هر کار خوب يا بد انسان را داوری خو              «:  گفتم

مانند هم می ميرند و مثل      .  زيرا سرنوشت انسان و حيوان يکسان است        ١٩.  تا به او بفهماند که بهتر از حيوان نيست           
انسان و حيوان، هر دو به يک  جا             ٢٠.  هم نفس می کشند و انسان بر حيوان برتری ندارد، همه چيز بيهوده است                       

چه کسی می تواند ثابت کند که روح انسان به           ٢١.  ر دو از خاک به وجود آمده اند و به خاک بر می گردند              ه.  می روند
. پس فهميدم که بهتر است انسان از کاری که می کند، لّذت ببرد                ٢٢عالم باال می رود و روح حيوان به زير زمين؟               

ازگرداند تا ببيند که چه وقايعی بعد از او           زيرا سرنوشتش همين است و کسی نيست که بتواند او را پس از مرگ ب                  
 . در دنيا اّتفاق می افتد

٤  
مردم مظلوم را ديدم که اشک         .  آنگاه دوباره در مورد ظلم و ستمی که در اين جهان جريان دارد، فکر کردم                       ١

ا می کنند، دارای   کسی به دادشان نمی رسد، چون کسانی که بر آنها جف          .  می ريزند، اّما هيچ کس آنها را تسّلی نمی دهد        
وضع آنها بهتر از کسانی       .  من حسرت کسانی را می خوردم که ُمردند و از اين دنيا رفتند                 ٢.  زور و قدرت هستند    

اّما کسانی که تا به حال به دنيا نيامده اند خوشبخت ترند، زيرا ظلمی را که در جهان                         ٣.  است که هنوز زنده هستند       
 . می شود، نديده اند

اين کار هم    .  م که موفقّيت و پيشرفت يک شخص نتيجٔه حسادت و رقابت او با ديگران است                       بعد مشاهده کرد   ٤
مرد احمق دست روی دست گذاشته کار نمی کند و به اين ترتيب از                             ٥.  مانند دويدن به دنبال باد بيهوده است              

اين .   با مشقت  يک دست پر ولی راحت، بهتر است از دو دست پر، اّما               ٦.  گرسنگی، گوشت بدن خود را می خورد       
 . بيهوده و دنبال باد دويدن است

و اين در مورد مردی است که تنها زندگی می کند، نه پسری              ٨  همچنين نمونٔه بيهودٔه ديگری را در اين دنيا ديدم         ٧
او برای  .  دارد و نه برادری، اّما زحمت زياد می کشد تا پول و دارايی جمع کند و چشمش از ثروت سير نمی شود                          

 . حمت می کشد و خود را از لّذتهای زندگی محروم می کند؟ او زندگی بيهوده و مشّقت باری داردچه کسی ز
هرگاه يکی از آنها بيفتد، ديگری      ١٠.  دو نفر از يک نفر بهترند، زيرا نتيجٔه بهتری از کارشان به دست می آورند               ٩

اگر دو نفر در    ١١.   کسی را ندارد که او را بلند کند        اّما وای به حال کسی که تنها باشد و بيفتد، زيرا          .  او را بلند می کند   
اگر کسی تنها باشد و به او حمله            ١٢کنار هم بخوابند گرم می شوند، اّما کسی که تنهاست چگونه خود را گرم کند؟                     

 ريسمان سه ال به راحتی پاره       .  شود، زود از پای در می آيد، اّما اگر دو نفر باشند، می توانند از خود دفاع کنند                              
 . نمی شود

اين چنين جوانی   ١٤.  جوان فقير اّما دانا، بهتر از پادشاه پير و احمق است که به مشورت ديگران توّجه نمی کند                    ١٣
ديدم که مردم اين جهان مايلند از اين جوانی که جانشين           ١٥.  ممکن است که از زندان آزاد شده به مقام پادشاهی برسد          

اّما نسل بعدی به او رغبتی نشان نخواهد        .   بر عّدٔه بی شماری حکومت می کند     او١٦.  آن پادشاه شده است، پيروی کنند     
 . به راستی اين نيز بيهوده و در پی باد دويدن است. داد
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٥  
  با عجله قول ندهيد

وقتی به معبد بزرگ می رويد مواظب رفتار خود باشيد، زيرا گوش دادن و ياد گرفتن بهتر از آن قربانی ای است           ١
پيش از آنکه حرفی بزنيد خوب فکر کنيد،          ٢.  احمق می گذرانند، ولی خوب را از بد تشخيص نمی دهند             که اشخاص 

در سخنی که می گوييد عجله ننماييد و در حضور خدا حرف نسنجيده نگوييد، زيرا او در عالم باال است و تو بر                                 
ار، خواب را پريشان می سازد و      زحمت و مشّقت زياد در ک     ٣.  پس سخنانت خالصه و کوتاه باشد     .  روی زمين هستی  

هرگاه برای خدا نذری داريد، در ادای آن تأخير ننماييد، زيرا او از مردم احمق بيزار                 ٤.  ُپرگويی نشانٔه حماقت است   
نگذاريد که سخنان    ٦.  بهتر است اصًال نذر نکنيد تا اينکه نذر نموده، ادا ننماييد                ٥.  به قول خود وفادار باشيد      .  است

چرا خدا بر تو خشمگين      .   را به گناه وادار کند و به خادم خدا بگويی که نذر تو اشتباهی بوده است                     دهان شما، شما  
 . انسان بايد از خدا بترسد. خياالت زياد و سخنان بی معنی بيهوده است٧شود و تمام حاصل کار تو را از بين ببرد؟ 

  زندگی بيهوده است
و عدالت و انصاف اجرا نمی شود، تعّجب نکن، زيرا بر هر مأمور              اگر می بينی که بر مردم مسکين ظلم می شود       ٨

 . يک مأمور باالتر نظارت می کند و يک مأمور ديگر و عالی تر همگی را تحت نظر خود دارد
 . هرکسی از زمين بهره می گيرد، حّتی پادشاه هم در آن سهمی  دارد٩
 ثروت است هرگز به آنچه دلش می خواهد            شخص پول دوست، هرگز از پول سير نمی شود و کسی که طالب                ١٠

چه چيزی  .  هرقدر ثروت زياد شود به همان اندازه خورندگان آن زياد می شوند                ١١.  اين نيز بيهوده است    .  نمی رسد
خواب کارگر، شيرين است، چه کم خورده باشد،         ١٢عايد صاحب آن می شود جز اينکه آن را به چشمان خود ببيند؟                

 .  دولتمند نمی گذارد که او شبها خواب راحت داشته باشدچه زياد، اّما ثروت شخص
، مشکل بزرگ ديگری که در اين دنيا ديدم اين است که شخصی پول ذخيره می کند تا در آينده از آن استفاده کند                 ١٣
از   برهنه١٥.  بعد همٔه اندوختٔه خود را در يک حادثه از دست می دهد و حّتی چيزی برای فرزندانش بجا نمی ماند                     ١٤

واقعًا جای  ١٦.  مادر به دنيا آمده اند و همان طور برهنه از دنيا می روند و از ثروت خود چيزی را با خود نمی برند                          
افسوس است که مردم رنج و زحمت بيهوده می کشند، دست خالی آمده اند و دست خالی هم می روند و نتيجٔه                                         

 . ريکی و با درد و رنج و خشم سپری می شودتمام زندگی آنها در تا١٧. زحمتشان در پی باد دويدن است
به نظر من بهتر است که انسان بخورد و بنوشد و از دوران کوتاه زندگی خود که خدا به او داده و از آنچه که                             ١٨

اگر خدا به کسی ثروت و          ١٩.  با کار و زحمت خود به دست آورده است لّذت ببرد، چونکه قسمتش همين است                          
چنين شخصی به دوران     ٢٠.  د اين بخشش خدا را با شکرگزاری بپذيرد و از آن لّذت ببرد                   دارايی می بخشد، او باي     

 . کوتاه عمر خود فکر نمی کند، چونکه خدا دل او را از شادی لبريز کرده است

٦  
  بيهودگی ثروت

 و  خدا به بعضی ثروت، دارايی      ٢.  مصيبت بزرگی را در زير آسمان ديده ام که برای بشر بسيار سنگين است                   ١
در عوض  .  عّزت می دهد به طوری که در زندگی کمبودی ندارند، اّما قدرت استفاده از آن را به آنها نداده است                             

طفل مرده بهتر است از      ٣.  اين نيز بيهوده و مصيبت بزرگی است        .  بيگانه ای می آيد و از ثروت آنها استفاده می کند          
کند، اّما از خوشيهای دنيا بهره ای نگيرد و جنازه اش             شخصی که صد فرزند داشته باشد و سالهای زيادی زندگی                 

روشنی آفتاب  ٥.  در تاريکی از بين رفت و فراموش شد         .  زيرا توّلد طفل مرده بيهوده است      ٤.  آبرومندانه دفن نگردد  
اگر کسی دو هزار سال هم زندگی کند، ولی در           ٦.  را هرگز نديد و از وجود آن باخبر نشد، اّما حداقل آسودگی يافت             

 . زندگی خوش و راضی نباشد چه فايده ای دارد؟ سرانجام همگی به يک  جا می روند
برتری شخص حکيم بر شخص نادان         ٨.  تمامی زحمت انسان برای شکمش می باشد، ولی هرگز سير نمی شود              ٧

م خود  بهتر است به آنچه که داريد و با چش            ٩  چيست؟ همچنين فقيری که می داند چگونه زندگی خود را اداره کند؟               
می بينيد قانع باشيد، تا اينکه هميشه در آرزوی داشتن چيزهای باشيد که نداريد، زيرا اين نيز بيهوده و به دنبال باد                           

 . دويدن است
هرچه که هست از قبل معّين شده و سرنوشت انسان نيز معلوم است و کسی نمی تواند با آن که از او تواناتر                               ١٠

انسان چگونه بداند که برای      ١٢پس چه چيز بهتر است؟        .  يشتر، بيهودگی بيشتر  هرچه حرف ب  ١١.  است، مجادله کند  
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اين عمر کوتاهی که همچون سايه، کوتاه و درگذر است، چه چيز خوب است؟ و يا چگونه بداند که پس از مرگش،                         
 در دنيا چه اّتفاقی خواهد افتاد؟ 

٧  
  انديشه های زندگی

 . وز مرگ از روز توّلدنام نيک از عطر گرانبها بهتر است و ر١
 . همه بايد اين را بدانيم که مرگ در انتظار ماست. رفتن به خانٔه عزا بهتر از رفتن جشن به است٢
 . اندوه بهتر از خنده است، زيرا غم، آينٔه دل را صفا می دهد٣
 . شخص دانا دربارٔه مرگ می انديشد، ولی مرد احمق در پی عيش و نوش است٤
 .  شخص دانا بهتر از شنيدن تعريف از احمقان استشنيدن انتقاد از٥
 . خندٔه احمقان مانند صدای َتَرق َتَرق خار در آتِش زير ديگ، بی معنی است٦
 . ظلم مرد حکيم را احمق می گرداند و رشوه دل را فاسد می سازد٧
 . انتهای کار از شروع آن بهتر است و صبر و شکيبايی از غرور نيکوتر می باشد٨
 . خشمگين نشويد، زيرا کسی که زود خشمگين می شود، احمق است زود٩
 . زيرا اين گونه سؤال، عاقالنه نيست» چرا دوران گذشته بهتر از حاال بود؟«: هيچ گاه نپرسيد١٠
حکمت و ثروت    ١٢.  حکمت زيادتر از ارث ارزش دارد و هرکسی در اين دنيا بايد از حکمت برخودار باشد                       ١١

 .  هستند، ولی برتری حکمت اين است که به انسان زندگی می بخشدپناهگاهی برای انسان
در وقت خوشبختی    ١٤  کارهای خدا را ببينيد، چه کسی می تواند آنچه را که او کج ساخته است راست نمايد؟                         ١٣

قی خوش باشيد و هنگام سختی به ياد آوريد که خوبی و بدی از جانب خداست و شما نمی دانيد که بعد از آن چه اّتفا                            
 . رخ خواهد داد

يک شخص نيک در جوانی می ميرد، اّما يک فرد شرير با                  .  در اين زندگی بيهودٔه خود بسيار چيزها ديده ام            ١٥
. پس بيش از حد نيک و با حکمت نباشيد، مبادا خود را نابود کنيد                ١٦.  وجود بديهايش سالهای درازی زندگی می کند      

اگر خدا را تکريم     .  در هيچ کدام آنها افراط نکنيد     ١٨.  گتان زود فرا رسد    بسيار شرير و احمق هم نباشيد، مبادا مر          ١٧
 . نماييد در هر حال موّفق خواهيد شد

 . حکمت، انسان را از ده فرمانده که در يک شهر زندگی می کنند، تواناتر می سازد١٩
 . در دنيا هيچ کسی نيست که کامًال نيک کردار باشد و گناه نکند٢٠
خودتان ٢٢.  را که می شنوی به دل نگير، حّتی وقتی می شنوی که خدمتکارت به تو ناسزا می گويد                 همٔه حرفهايی ٢١

 . می دانيد که شما هم بارها به ديگران ناسزا گفته ايد
مفهوم زندگی را    ٢٤.  من با حکمت خود تمام اينها را آزمودم و سعی کردم که دانا باشم، اّما به جايی نرسيدم                           ٢٣

پس وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق نمودم و           ٢٥.  ا خيلی عميق است و باالتر از عقل ماست         کسی نمی داند، زير  
تصميم گرفتم که حکمت را بياموزم تا جواب سؤاالت خود را پيدا کنم و برايم ثابت شد که شرارت و حماقت کار                              

 . مردم احمق و ديوانه است
کسی که .  چون دام و تله و بازوانش مانند کمند است            فهميدم که زن حيله گر از مرگ تلخ تر است، عشق او هم               ٢٦

: حکيم می گويد ٢٨-٢٧.  خدا از او راضی باشد می تواند از دام او نجات يابد، اّما شخص گناهکار گرفتارش می شود                       
پس از تحقيقات بسيار، درحالی که هنوز به نتيجه ای نرسيده بودم، دريافتم که می توان از بين هزار مرد يک مرد                            

پس به اين نتيجه رسيدم که خدا انسان را نيک و درستکار آفريد، اّما               ٢٩.   يافت، اّما يک زن نيکو هم پيدا نکردم        نيکو
 . او خود را به مسائل پيچيده گرفتار کرده است

٨  
 . چه کسی داناست تا معنی هر چيز را بداند؟ حکمت، لبها را خندان می کند و غم را از دل می زدايد١

 اه اطاعت از پادش
برای رفتن از حضور او شتاب مکنيد       ٣.  از پادشاه اطاعت کنيد، زيرا در پيشگاه خدا سوگند وفاداری ياد کرده ايد            ٢

فرمان پادشاه قدرت دارد و کسی            ٤.  و از فرمانش سر پيچی منماييد، زيرا او هرچه بخواهد انجام خواهد داد                           
اعت می کند در امان است و مرد عاقل می داند که چه زمان            کسی که از او اط   ٥»  چه می  کنی؟ «:  نمی تواند به او بگويد   
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زيرا برای انجام هر امری، هرچند مشکالت زيادی برای انسان داشته باشد، وقت              ٦.  و چگونه اوامر او را بجا آورد      
هيچ کس از آينده خبر ندارد و کسی هم نمی تواند به او بگويد که در آينده چه رخ                              ٧.  و موقع مناسبی وجود دارد       

کسی نمی داند که چه روزی مرگ او فرا می رسد و نمی تواند مرگ خود را به تعويق بيندازد و يا از اجل                         ٨.  می دهد
مرگ، جنگی است که از آن گريزی نيست و هيچ کسی نمی تواند با فريب و حيله، خود را از آن                              .  خود فرار کند   

 . برهاند

  درستکاران و گناهکاران
١٠.  هان رخ می دهد، فکر کردم و ديدم که چطور يک انسان بر انسان ديگر ظلم می کند                من دربارٔه آنچه که در ج     ٩

آنگاه ديدم که مردم شرير مردند و زير خاک رفتند، اّما مردمی که پس از مراسم خاکسپاری آنها برگشتند، در همان                      
 .  پوچ و بيهوده استاين هم يک کار. شهری که آنها در آن ظلم می کردند، از آنها تعريف و تمجيد نمودند

گرچه ممکن است يک     ١٢.  چون گناهکاران فورًا مجازات نمی شوند، مردم فکر می کنند که می توانند گناه کنند                ١١
گناهکار صد بار گناه کند و باز هم زنده بماند، اّما در واقع کسانی سعادتمند خواهند بود که از خدا می ترسند و به او                         

عمر او مانند سايه زودگذر و کوتاه است،           .   گناه می کند، روی سعادت را نخواهد ديد          کسی که١٣.  احترام می گذارند 
بيهودگی ديگری را هم در دنيا ديدم که گاهی اوقات مجازات گناهکاران به مردم                            ١٤.  چونکه از خدا نمی ترسد      

 . اين نيز بيهوده است. درستکار و پاداش درستکاران به مردم بدکار می رسد
را ستودم چونکه برای انسان در دنيا چيزی بهتر از اين نيست که بخورد و بنوشد و لّذت ببرد تا                          پس شادمانی ١٥

 . در ميان زحمات اين زندگی که خدا در دنيا به او داده است لّذت ببرد
. در زندگی خود شب و روز سعی و تالش کردم تا هر چيزی را که در دنيا رخ می دهد بدانم و حکمت بياموزم                       ١٦
ا تالش من به جايی نرسيد و دانستم که انسان نمی تواند کارهای خدا را درک کند و هرقدر زيادتر بکوشد، باز                          اّم١٧

 . حکيمان اّدعا می کنند که همه چيز را می دانند، ولی فکر آنها بيهوده است. هم از درک کارهای او عاجز می ماند

٩  
ردم عادل و حکيم همه در دست خداست، خواه محّبت و               پس از مطالعه و تحقيقات زياد پی بردم که کارهای م              ١

همه با اين حوادث روبه رو می شوند، فرقی نمی کند که درستکار باشد يا                  ٢.  خواه نفرت، اّما انسان اين را نمی داند         
بدکار، خوب باشد يا بد، پاک باشد يا ناپاک، قربانی کند يا نکند، شخص نيک باشد يا گناهکار، قسم بخورد يا                                       

انسان . از تمام حوادثی که در جهان رخ می دهند بدترين آنها اين است که اين اّتفاقات برای همه رخ می دهد  ٣.  ردنخو
. اّما برای هرکسی که زنده است اميدی باقی است          ٤.  تا روزی که زنده است، از شرارت و ديوانگی دست نمی کشد             

ند که يک وقت می ميرد، اّما ُمرده   ها هيچ چيز                  کسی که زنده است، می دا      ٥.  سگ زنده بهتر از شير ُمرده است             
دوستی، دشمنی و احساساتشان     ٦.  ُمرده   ها پاداش نمی گيرند و حّتی ياد آنها از خاطره ها فراموش می شود               .  نمی دانند

 . همگی با خودشان از بين می روند و ديگر در آنچه که در اين جهان رخ می دهد، سهمی نخواهند داشت
. ان خود را با لّذت بخوريد و شرابتان را با دل خوشی بنوشيد و شاد باشيد، زيرا اين خواست خداست                   پس برويد ن  ٧
در تمام روزهای بيهوده اين زندگی که خدا در دنيا به              ٩.  تا می توانيد از زندگی لّذت ببريد و خوش و خندان باشيد             ٨

چيزی که از اين همه زحمت نصيب تو              شما داده است با زنی که دوستش می داری خوش بگذران، زيرا تنها                           
هر کاری که می کنيد آن را به خوبی انجام بدهيد، زيرا در دنيای مردگان، که روزی شما هم ١٠. می شود، همين است

 . به آنجا می  رويد نه کار است، نه انديشه، نه علم و نه حکمت
 دونده هميشه در مسابقه برنده نمی شود و         در اين دنيا متوّجه مطلب ديگری هم شدم و آن اين است که تيزترين                ١١

اشخاص با هوش هميشه    .  مردم دانا هم گاهی گرسنه می مانند      .  شجاع ترين سرباز هميشه در جنگ پيروز نمی گردد        
همه چيز مربوط به    .  پولدار و ثروتمند نمی شوند و مردان با تجربه و کاردان نيز هميشه به جاه و مقام نمی رسند                            

همان گونه که ماهی ناگهان در تور گرفتار می شود و          .  کسی نمی داند که چه بر سرش می آيد       ١٢  .شانس و زمان است   
 . پرنده در دام می افتد، انسان هم در وقتی که انتظارش را ندارد، گرفتار بالی ناگهانی می گردد

  برتری حکمت بر حماقت
در يک شهر کوچک، مردم کمی زندگی        ١٤.  ددر اين دنيا يک نمونٔه حکمت را ديدم که برای من بسيار مهم بو                ١٣

١٥.  پادشاه بزرگی به آن شهر حمله کرد و آن را محاصره کرد و قوای او به دور آن سنگر گرفتند                                    .  می کردند

او در عين حال مرد دانا و عاقلی بود که می توانست آن شهر را                  .  شخصی فقير و بينوا در آن شهر سکونت داشت           
من هميشه به اين عقيده بودم که حکمت بهتر از قدرت است، اّما ديدم که                    ١٦.   او نبود  نجات بدهد، اّما کسی به فکر       
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گوش دادن به    ١٧.  اگر يک شخص دانا و عاقل فقير باشد، مردم او را خوار شمرده به حرف او توّجهی نمی کنند                             
ح جنگی است، اّما    حکمت بهتر از هر سال    ١٨.  سخنان آرام يک شخص دانا بهتر است از شنيدن فرياد رهبر احمقان             

 . کار يک احمق خرابی های زيادی به بار می آورد

١٠  
همان طور که مگسهای ُمرده شيشه عطر را متعّفن می سازند، يک عمل کوچک احمقانه نيز می تواند حکمت و                      ١

 . عّزت يک شخص را از بين ببرد
.  او را به کارهای بد وادار می سازد       دل مرد دانا او را مايل به کارهای نيک می سازد، اّما دل يک شخص احمق               ٢
 . آدم احمق حّتی در راه رفتن هم حماقت خود را به هرکس نشان می دهد٣

اگر در برابر خشم او خونسرد باشيد،            .  وقتی رئيس شما بر شما خشمگين می شود، کار خود را ترک نکنيد                     ٤
 . بسياری از مشکالت حل می شوند

به اشخاص نادان مقام و منصب         ٦.  در اثر اشتباه حاکمان به وجود می آيد            بدی ديگر هم در اين جهان ديدم که           ٥
غالمان را ديدم که بر اسب سوار هستند و اشخاص نجيب و            ٧.  عالی داده می شود، اّما به ثروتمندان اهمّيتی نمی دهند       

 . بزرگ مثل غالمان پياده می روند
کسی که در  ٩.  را سوراخ می کند، مار او را می گزد            کسی که چاه می کند، خودش در آن می افتد و آن که ديوار                 ٨

١٠.  معدِن سنگ کار می کند با سنگ زخمی می شود و کسی که درختی را می برد، به وسيلٔه درخت زخمی می شود                       

قبل از  ١١.  اگر لبٔه تبر تيز نباشد قّوت بيشتری الزم دارد و شخص عاقل پيش از شروع کار لبٔه آن را تيز می کند                              
کالم شخص دانا فيض بخش است، اّما سخنان آدم نادان خودش             ١٢.  کسی را بگزد، بايد آن را افسون کرد          اينکه مار 

 . شخص احمق زياد حرف می زند١٤. ابتدای کالمش حماقت است و پايان آن ديوانگی محض١٣. را تباه می کند
کار، ١٥.  د بعد از مرگ چه خواهد شد        هيچ کس نمی داند که بعدًا چه اّتفاقی خواهد افتاد؟ و هيچ کس نمی تواند بگوي               

 . آدم نادان را فرسوده می کند، به طوری که حّتی نمی توانند راه خانٔه خود را پيدا کنند
افسوس به حال کشوری که پادشاه آن اختياری از خود نداشته باشد و رهبرانش سحرگاهان بخورند و بنوشند و                     ١٦

ش نجيب زاده باشد و رهبران آن به موقع و به اندازه بخورند و                   خوشا به حال سرزمينی که پادشاه       ١٧!  مست شوند 
 ! بنوشند و مست نکنند

 . در اثر تنبلی سقف خانه ِچکه می کند و فرو می ريزد١٨
 . جشن، خوشی می آورد و شراب سرمستی، اّما بدون پول هيچ کدام را نمی توانی داشته باشی١٩
د و حّتی در بستر خود هم شخص ثروتمند را لعنت نکنيد، زيرا                      به پادشاه حّتی در فکر خود هم دشنام ندهي              ٢٠

 . ممکن است پرنده ای سخنان تو را به گوش آنها برساند

١١  
  مرد حکيم چه می کند؟

چيزی را که می بخشيد آن را به هفت يا هشت نفر تقسيم               ٢.  به ديگران نيکی کنيد، زيرا نيکی کردن پاداش دارد          ١
 .  پيش می آيدکنيد، چونکه نمی دانيد چه

درخت از هر طرف که بيفتد در همان جا که افتاده است، باقی             .  وقتی ابر از آب پر شود، باران بر زمين می بارد          ٣
کارهای خدا را که      ٥.  دهقانی که منتظر هوای مناسب باشد، نه چيزی می کارد و نه چيزی درو می کند                      ٤.  می ماند

ين کسی نمی داند که باد چگونه می وزد و يا طفل چگونه در رحم همچن. خالق همه چيز است، کسی درک نکرده است      
روز و شب به کشت و کار بپردازيد، زيرا نمی دانيد که کشت، کدام وقت ثمر می دهد، ممکن                      ٦.  مادر حيات می يابد  

 . است همٔه آنها ثمر بياورند
، شکرگزار باشيد و از آن لّذت         پس برای هر سالی که زندگی می کنيد        ٨  زندگی شيرين و نور آفتاب دلپذير است        ٧
بدانيد که روزهای تاريکی در پيش رو خواهيد داشت و سرانجام خواهيد مرد و اميدی برايتان باقی نخواهد                        .  ببريد
 . ماند

  نصيحت به جوانان
هرچه چشمت می بيند و دلت می خواهد انجام        .  ای جوان، روزهای جوانّيت را خوش بگذران و از آنها لّذت ببر              ٩
 . ، اّما فراموش مکن که برای هر کاری بايد به خدا جواب بدهیبده
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 . غم و درد را در دلت راه مده، زيرا دوران جوانی کوتاه و زودگذر است١٠

١٢  
من «:  آفرينندٔه خود را در روزهای جوانّيت به يادآور، پيش از آن که روزها و سالهای سخت برسند و بگويی                          ١

آفرينندٔه خود را به يادآور، قبل از آن که آفتاب و ماه و ستارگان ديگر بر زندگی                     ٢»  .ديگر از زندگی لّذتی نمی برم     
دستهايت که از تو محافظت می کنند بلرزند و پاهايت          ٣،  تو ندرخشند و ابرهای تيره، آسمان زندگيت را تاريک کنند           

و نتوانند سر   ٤ايت سنگين شوند    سست گردند، دندانهايت بيفتند و ديگر نتوانی غذا بخوری، چشمانت کم نور و گوشه             
از بلندی  ٥و صدای کوچه و آواز آسياب و نوای موسيقی را بشنوند، اّما صدای پرندگان از خواب بيدارت کند،                                
 . بترسی، و با هراس راه بروی، موهای سرت سفيد شوند، نيرويت از بين برود و اشتهايت را از دست بدهی

پيش از آنکه رشتٔه نقره ای عمر گسسته شود         ٦ه ها نوحه گری خواهد بود،      ما رهسپار ابدّيت خواهيم شد و در کوچ        
بدن ما که از خاک ساخته       ٧.  و جام طال بشکند و کوزه در کنار چشمه ُخرد گردد و چرخ بر سر چاه شکسته شود                       
 . شده است به خاک برمی گردد و روح نزد خدا برمی گردد که آن را به ما بخشيده بود

 » !همه چيز بيهوده است! بيهودگی است! بيهودگی است«: حکيم می گويد٨

  سخن آخر
حکيم چون شخص دانايی بود، آنچه را که می دانست به مردم تعليم داد و پس از تحقيق و تفّکر امثال زيادی را                           ٩

 . حکيم کوشش زيادی کرد تا حقايق را با زبان ساده و عبارات شيرين بيان کند١٠. نوشت
 . ند ُسک گاورانان است و همچون ميخهايی است که محکم به زمين کوبيده شده باشندکالم شخص دانا مان١١
 . اّما فرزندم، عالوه بر اينها، برحذر باش؛ نوشتن کتابها پايانی ندارد و مطالعٔه زياد انسان را خسته می سازد١٢
چون ١٤ه اين تمام وظيفٔه اوست؛       خالصه کالم اينکه، انسان بايد از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد، زيرا ک                  ١٣

 . خدا هر کار خوب يا بد انسان را، حّتی اگر در خفا هم انجام شده باشد، داوری خواهد کرد
 



 غزل غزلها
 

  غزل غزلهای سليمان
  معّرفی کتاب

غزل غزلها شامل اشعار و غزلّيات شاعرانه ای است که از طرف مرد به زن، و از طرف زن به مرد خطاب                              
 . شده است
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١  
 . زيباترين غزلهای سليمان١

  غزل اول

  محبوبه
 ت ببوس، مرا با لبان٢

 . زيرا عشق تو گواراتر از شراب است
 . تو خوشبو هستی٣

  نام تو رايحه مطبوع عطرهاست
 . و دختران عاشق تو می شوند

 . بيا مرا بردار تا با هم از اينجا فرار کنيم٤
 ، پادشاه من باش و مرا به اتاقت ببر

 ، تا با هم خوش باشيم
 . زيرا محّبت تو خوشتر از شراب است

 . يست که همٔه دختران شيدای تو هستندعجيب ن
 ، ای دختران اورشليم، من سيه چرده، اّما زيبا هستم٥

  همچون چادر های قيدار
 . و پرده های زّرين بارگاه سليمان

 ، به خاطر رنگ پوستم اين چنين به من نگاه نکنيد٦
 . زيرا آفتاب مرا سوزانده

  برادرانم بر من خشمگين بودند
 . نی تاکستانها گماشتندو مرا به نگهبا

 . ولی من نتوانستم حّتی از تاکستان بدن خود مراقبت کنم
  ای عشق من، به من بگو٧

  که گّله ات را کجا می چرانی؟
  هنگام ظهر گوسفندانت را کجا می خوابانی؟
  چرا در بين گّله های دوستانت به دنبال تو بگردم؟



 غزل غزلها
 

  محبوب
 ، ای زيباتر از تمام زنها٨

  دانی، رد گّله ها را دنبال کن اگر نمی
 . و ُبزغاله هايت را در کنار چادر های چوپانها بچران

 
 . محبوبٔه من، تو همچون ماديانهای ارابٔه فرعون زيبا هستی٩
 ، گيسوان سياه تو چهره ات را می آرايند١٠

 . و مانند جواهر گردنت را زينت می دهند
 ، ما برايت گوشواره های طال١١

 . ای نقره می سازيمبا گيره ه

  محبوبه
  پادشاه من بر بستر خود آرميده١٢

 . و رايحه عطر من همه جا را پر کرده
 ، محبوب من در آغوشم١٣

 . همچون ُمر، عطر خوشبو دارد
  محبوب من مانند ُگلهای وحشی است١٤

 . می رويند» عين جدی«که در باغهای 

  محبوب
 . ای محبوبٔه من، تو چقدر زيبا هستی١٥

 . چشمان تو همانند چشمهای کبوتر است

  محبوبه
 . عزيز من، تو واقعًا شيرين و دوست داشتنی هستی١٦

 ، چمن سبز، بستر ما
 . و درختان سرو و صنوبر، سايبان ما هستند١٧

٢  
  من گل نرگس شارون١

 . و سوسن دشتها هستم

  محبوب
 ، محبوبٔه من در بين دختران٢

 . هامانند سوسنی است در ميان خار

  محبوبه
 ، محبوب من در ميان جوانان٣

 . همچون درخت سيبی است در بين درختان جنگل
  خوش و سرمست در زير سايه اش می نشينم
 . و ميوه اش در دهانم شيرين و گواراست

  او مرا به تاالر ضيافت خود آورد٤
 . و پرچم محّبتش را باالی سرم برافراشت

  مرا با کشمش نيرو بخشيد٥
 ! م را با سيب تازه کنيدو جان

 . زيرا من بيمار عشق او هستم
  دست چپ او زير سرم است٦



 غزل غزلها
 

 . و با دست راست خود مرا در آغوش می کشد
 ، ای دختران اورشليم٧

  شما را به غزالها و آهوان صحرا قسم می دهم
 ! که عشق ما را برهم مزنيد

  غزل دوم

  محبوبه
  من صدای محبوبم را می شنوم٨

 . و خيز کنان از روی کوهها و تّپه ها به سوی من می آيدکه جست 
 . محبوب من همچون غزال و بّچه آهوست٩

 . او در پشت ديوار ايستاده و از پنجره نگاه می کند
 : محبوبم به من می گويد١٠

  محبوب
 . ای دلبر من، ای زيبای من، برخيز و بيا«

 . رسيده است زيرا زمستان گذشته است و موسم باران به پايان١١
  ُگلها از زمين روييده اند١٢

 . و زمان نغمه سرايی رسيده است
 . آواز فاخته در مزرعٔه ما گوشها را نوازش می دهد

 ، درختان انجير ميوه به بار آورده١٣
 . و رايحٔه شکوفه های تاکها، هوا را عطرآگين ساخته است

 » !ای عزيز من، ای زيبای من، برخيز و با من بيا
  کبوتر من که در شکاف صخره ها ای١٤

 ، و در پشت سنگها پنهان شده ای
 ، بگذار که روی تو را ببينم و صدايت را بشنوم

 . زيرا صدايت سحرانگيز و روی تو قشنگ است
 

 ، روباه ها را بگيريد، روباهای کوچک را بگيريد که تاکستانها را خراب می کنند١٥
 . زيرا تاکستانهای ما شکوفه کرده اند

  محبوبه
 . محبوب من از آن من است و من از آن او١٦

 . او گّله خود را در بين سوسن ها می چراند
  ای محبوب من، پيش از آنکه نسيم سحرگاهی بوزد١٧

 ، و سايه ها بگريزند
 . پيش من بيا

 . به سوی من بيا» باتر«مانند غزال و بّچه آهو بر کوههای 

٣  
  خواب شب هنگام در بستر خود در عالم١

 ، او را که محبوِب جان من است جستجو کردم
 . اّما نيافتم

 ، برخاستم و در کوچه ها و ميدانهای شهر به سراغش رفتم٢
 . گشتم و گشتم، اّما نيافتم

 : پاسبانان شهر مرا ديدند و من از آنها پرسيدم٣
 » آيا آن کسی را که محبوب جان من است، ديده ايد؟«



 غزل غزلها
 

 . ور نشده بودم که محبوِب جانم را ديدمهنوز از آنها چندان د٤
 . او را محکم گرفتم و نگذاشتم که برود
 ، سپس او را به خانٔه مادرم آوردم

 . در همان اتاقی که به دنيا آمده بودم
 

 ، ای دختران اورشليم٥
  شما را به غزالها و آهوان صحرا قسم می دهم

 ! که عشق ما را بر هم مزنيد

  غزل سوم

  محبوبه
 ن چيست که مانند ستون دود از بيابان برمی خيزد اي٦

  و فضا را با بوی ُمر و عطرهای تاجران معّطر ساخته است؟
  ببينيد، اين تخت روان سليمان است٧

 . که با شصت نفر از نيرومندترين مردان اسرائيل می آيد
  همٔه آنها جنگ آوران آزموده٨

 . و با شمشير مسّلح هستند
  کمر بسته اند هر يک شمشيری به

 . تا در برابر حمله شبانه آماده باشند
 . سليمان پادشاه برای خود يک تخت روان از چوب لبنان ساخته است٩
 . ستونهايش از نقره و سقفش از طالست١٠

  کرسی آن با پارچٔه ارغوانی
 ، که دختران اورشليم آن را با عشق و محّبت بافته اند

 . پوشيده شده است
  صهيون، بيرون بياييد ای دختران١١

 . و سليمان پادشاه را ببينيد
 . او را با تاجی که مادرش در روز خوِش عروسی اش بر سر او نهاد، تماشا کنيد

٤  
  محبوب

 ! ای عشق من، تو چقدر زيبايی١
 . چشمان تو از پشت روبند به زيبايی کبوتران است

 . ن می آيند، موج می زندگيسوان تو همچون گّلٔه ُبزهايی که از کوه جلعاد پايي
  دندانهای رديف و صاف تو به سفيدی گوسفندانی هستند٢

 . که تازه پشمشان چيده و شسته شده باشد
 . همگی جفت جفت و مرّتب هستند

 . لبهای تو همچون رشتٔه قرمز و دهانت زيباست٣
 . گونه هايت از پشت روبندت مانند دو نيمه انار است

 د صاف و گرد است گردنت همچون ُبرج داوو٤
  و گلوبندت مانند سپر هزار سرباز است

 . که ُبرج را محاصره کرده اند
  سينه هايت مانند غزالهای دوقلويی است٥

 . که ميان سوسن ها می چرند
 ، پيش از آنکه نسيم سحرگاهی بوزد و هوا روشن شود٦

 . من به کوه ُمر و تّپٔه ُکنُدر می روم



 غزل غزلها
 

 ! ای عشق من، تو چه زيبايی٧
 . در جمال کامل هستی و عيبی نداری

 
 . ای عروس من، با من از لبنان بيا٨

  از فراز کوه لبنان و امانه
 ، و از قّلٔه کوههای سنير و حرمون

 . جايی که بيشه شير و پلنگ است، پايين بيا
 ، ای محبوبٔه من و ای عروس من٩

  با يک نگاه دلم را ربودی
 .  انداختیو با حلقه گردنبندت مرا به دام

 ، ای عزيز من و ای عروس من١٠
 ! چه شيرين است عشق تو
  محّبت تو گواراتر از شراب

 . و بوی عطر تو بهتر از هر ادويه ای است
  ای عروس من، از لبانت عسل می چکد١١

 . و در زير زبانت شير و عسل نهفته است
 . بوی لباست مانند عطر دالويز درختان لبنان است

 
  من و ای عروس من، ای محبوبٔه١٢

 . تو همچون باغ دربسته و همانند چشمه ای دست نيافتنی هستی
  تو مثل باغ ُپر ميؤه انار هستی١٣

 . که ميوه های لذيذ به بار می آورد
 ، در تو ُسنبل و ريحان

 ، زعفران و نيشکر، دارچين و بوته های خوشبو١٤
 . مانند ُمر و عود می رويند

  حيات هستی تو مانند چشمٔه آب١٥
 . که از کوههای لبنان جاری است و باغ را سيراب می سازد

  محبوبه
 ! ای نسيم شمال و ای باد جنوب برخيزيد١٦

 . بر باغ من بوزيد تا رايحٔه من فضا را معّطر سازد
  بگذاريد محبوب من به باغ خود بيايد

 . و از ميوه های لذيذ آن بخورد

٥  
  محبوب

 س من، ای دلبر من و ای عرو١
 . من به باغ خود آمده  ام
 . ُمر و ادويه جاتم را می چينم

  عسل و شانٔه عسل خود را می خورم
 . و شراب و شير خود را می نوشم

  دختران اورشليم
  ای دلدادگان بنوشيد

 . و از مستی عشق سرمست شويد

  غزل چهارم



 غزل غزلها
 

  محبوبه
 . من خواب هستم، اّما دلم بيدار است٢

 : دای محبوبم را می شنوم که در می زند و می گويددر عالم خواب ص

  محبوب
 ، در را بازکن ای عزيز من«

  ای عشق من، ای کبوتر من
 ، و ای آنکه در جمال و زيبايی کامل هستی

 » .زيرا سرم از شبنم سحرگاهی و حلقه های مويم از نم نم باران شب،  َتر است

  محبوبه
 ، لباسم را از تن بيرون کردم٣

 ه می توانم آن را دوباره بپوشم؟ چگون
 ، پاهايم را شستم

  چطور می توانم آنها را دوباره کثيف نمايم؟
 

 . محبوبم دست خود را از سوراخ در داخل کرد٤
 . تمام وجودم به لرزه درآمد

 . برخاستم تا در را برايش باز کنم٥
 . دستانم به ُمر آغشته بود

 ، از انگشتانم ُمر می چکيد
 .  قفل را به دست گرفتمهنگامی که

 ، اّما وقتی در را بازکردم٦
 . محبوبم رفته بود

 . چقدر دلم می خواست که صدايش را بشنوم
 . به جستجويش رفتم، اّما او را نيافتم
 . صدايش کردم، ولی جواب نداد

 
 ، پاسبانان شب مرا يافتند٧

 . مرا زدند و زخمی کردند
 . ودندنگهبانان ديوارهای شهر، قبای مرا رب

  ای دختران اورشليم، شما را قسم می دهم٨
 ، که اگر محبوب مرا يافتيد

 . به او بگوييد که من بيمار عشق او هستم

  دختران اورشليم
 ، ای زيباترين خوبرويان٩

  محبوب تو بر مردان ديگر چه برتری و فضيلتی دارد
  که ما را اين چنين قسم می دهی؟

  محبوبه
 وی است محبوب من زيبا و ق١٠

 . و در بين ده هزار جوان ممتاز می باشد
  چهره او درخشان و برنزی می باشد١١

  موهايش ُپرچين و شکن
 . و سياه مثل کالغ می باشد

  چشمانش به زيبايی کبوترانی است١٢
 . که در کنار چشمه آب نشسته و گويی خود را در شير شسته اند



 غزل غزلها
 

  گونه هايش مانند باغچه ای است١٣
 . ُگلهای خوشبو و معطر ُپر از

  لبانش همچون سوسن هايی است
 . که از آنها عطر ُمر می چکد

  دستهای خوش تراش  او مانند ميلٔه طاليی است١٤
 . که با جواهر آراسته شده باشد
  پيکرش همچون عاج شفافی است
 . که با ياقوت مزّين شده باشد

  ساقهايش مانند ستونهای مرمرند١٥
 . از طالی ناب قرار داشته باشند که بر پايه هايی

 . چهره اش همانند سروهای آزاد لبنان بی نظير است
 . کالم او شيرين و همه چيزش زيبا و دلکش است١٦

 . ای دختران اورشليم، دلدار من اين همه برتری دارد

٦  
  دختران اورشليم

 ، ای زيباترين زنها١
  محبوبت کجا رفته است؟

 ويم جايش را به ما بگو تا بر
 . و همراه تو پيدايش کنيم

  محبوبه
  محبوب من به باغ خود رفته است٢

  تا گّلٔه خود را در ميان ُگلهای خوشبو بچراند
 . و سوسن ها را بچيند

 . من به محبوبم تعّلق دارم و او از آن من است٣
 . او گّلٔه خود را در ميان ُگلهای سوسن می چراند

  غزل پنجم

  محبوب
  تو مانند شهر ِترصه زيبا، ای عشق من٤

 . و مانند اورشليم قشنگ هستی
 . تو همچون اين شهرهای بزرگ ُمهّيج هستی

 ، به سوی من نگاه مکن٥
 . زيرا چشمانت مرا جادو کرده اند

  موهای پريشانت مانند گّله ُبزهايی است
 . که از کوه جلعاد پايين می آيند

  دندانهای تو به سفيدی گوسفندانی هستند٦
 ه تازه شسته شده باشند ک

 . و همگی جفت جفت و مرتب هستند
  گونه های تو در پشت روبندت٧

 . مانند دو نيمه انار است
 ، در بين شصت ملکه و هشتاد صيغه و دختران بی شمار٩-٨

 . کسی مثل کبوتر من بی عيب و کامل پيدا نمی شود
 . او دختر دلبند و يگانه مادر خود است



 غزل غزلها
 

  او را می بينند، از او تعريف می کنند دختران جوان وقتی
 ، و ملکه ها و صيغه ها او را تحسين می کنند

 
 ، اين کيست که مثل سپيدٔه صبح تابان است: و می پرسند١٠

  مانند مهتاب قشنگ و همچون آفتاب درخشان
 . و همچون ستارگان پرشکوه است

 
  من در ميان درختان بادام رفتم١١

 ر وادی ببينم تا نهال های کوچک را د
  و ببينم که آيا تاکهای انگور شکوفا شده

 . و درختان انار گل کرده اند
  به خود می لرزم، تو مرا نسبت به عشق١٢

 . همانند اّرابه ای که برای جنگ می تازد مشتاق نموده ای

  دختران اورشليم
  برقص، برقص ای دختر شولمی١٣

 . متا ما تو را هنگامی که می رقصی تماشا کني

  محبوبه
  چرا می خواهيد مرا هنگامی که در ميان تماشاگران می رقصم، تماشا کنيد؟

٧  
  محبوب

 ، ای شاهدخت من١
 . پاهای تو در کفش چه زيباست
  ساقهايت همچون جواهری است

 . که هنرمندی آن را صيقل داده باشد
  ناف تو مانند پياله ای است٢

 . که هرگز از شراب خالی نخواهد بود
  کمرت همچون خرمن گندمی است

  در ميان سوسن ها
 . سينه هايت مثل دو غزال دوقلو هستند٣
  گردنت مثل ُبرجی از عاج است٤

  و چشمانت همانند حوض شهر حشبون
 . کنار دروازٔه بيت ربيم هستند
  بينی تو به قشنگی ُبرج لبنان است

 . که بر سر راه دمشق قرار دارد
 راشته سرت مثل کوه کرمل براف٥

 . و زلفانت همچون ارغوان معّطرند
 . پادشاهان اسير حلقه های گيسويت می باشند

 
  ای محبوبٔه من، تو چقدر زيبا و دلکش هستی٦

 . و عشق تو چقدر لّذت بخش است
  قامتی رعنا همچون نخل خرما٧

 . و سينه هايی همچون خوشه های خرما داری
  از اين درخت خرما باال می روم: گفتم٨

 . و ميوه هايش را می چينم



 غزل غزلها
 

  پستانهايت مانند خوشه های انگورند
 . و بوی َنَفس تو مثل بوی گوارای سيب است

 . دهان تو همچون بهترين شرابهاست٩

  محبوبه
  باشد که اين شراب مستقيمًا برای محبوبم ريخته شود

 . و از لب و دهانش جاری گردد
 .  استمن به محبوبم تعّلق دارم و او مشتاق من١٠
  بيا ای محبوب من تا به دشت و صحرا برويم١١

  و شب را در دهکده ای به سر بريم
  و صبح زود برخيزيم و به تاکستانها برويم١٢

  تا ببينيم که آيا تاکهای انگور گل کرده و ُگلهايشان شکفته اند؟
  ببينيم که آيا درختان انار شکوفه زده اند؟

 . م می کنمدر آنجا عشق خود را به تو تقدي
  ِمهرگياهها، عطر خود را می افشانند١٣

 . و نزديک دروازه های ما انواع ميوه های گوارا وجود دارند
  من همٔه چيزهای لذيِذ تازه

 . و کهنه را برای تو ای محبوبم، فراهم کرده ام

٨  
 ، ای کاش تو برادر من  بودی که مادرم تو را شير  داده بود١

 يابان می ديدم می توانستم تو را  ببوسم آنگاه اگر تو را در خ
 . و کسی ايرادی نمی گرفت

  بعد تو را به خانه مادرم می بردم٢
 . تا عشق را به من بياموزی

  آنگاه در آنجا شراب ناب
 . و شيرٔه انار خود را به تو می دادم

 
  کاشکه دست چپش زير سِر من می بود٣

  .و با دست راست خود مرا در آغوش می کشيد
 

  ای دختران اورشليم، شما را قسم می دهم٤
 . که عشق ما را برهم مزنيد

  غزل ششم

  دختران اورشليم
  اين کيست که بازو به بازوی دلدار خود از صحرا می آيد؟٥

  محبوبه
 ، در زير آن درخت سيب

 . جايی که مادرت تو را به دنيا آورد، بيدارت کردم
 ن عشق مرا مثل خاَتم در دلت ُمهر ک٦

 ، و همچون بازوبند طال بر بازويت ببند
  زيرا عشق مانند مرگ نيرومند
  و مثل گور ترسناک است

  و شعله هايش همانند شعله های ُپرقدرت آتش
 . با بی رحمی می سوزاند



 غزل غزلها
 

 . آبها نمی توانند آتش محّبت را خاموش سازند٧
 . حّتی سيالبها قادر نيستند که آن را فرونشانند

 واهد که عشق را با دارايی و ثروت خود به دست آورد، هرگاه کسی بخ
 . آن را خوار و حقير می شمارد

  برادران دختر
  ما خواهر کوچکی داريم٨

 . که سينه هايش هنوز بزرگ نشده اند
  اگر کسی به خواستگاری او بيايد، چه بگوييم؟

 ، اگر او ديوار می بود٩
 . بااليش يک ُبرج نقره بنا می کرديم

 روازه می بود، اگر د
 . با تخته هايی از سرو او را می پوشانديم

  محبوبه
  من ديوارم١٠

 . و سينه هايم ُبرجهای آن
 . محبوب من می داند که در کنار او من آرامی و خرسندی می يابم

  محبوب
  سليمان در بعل هامون تاکستانی داشت١١

  و آن را به دهقانان اجاره داد
 ؤه باغ، تا هر کدام در مقابل مي

 . هزار سّکٔه نقره به او بدهند
  اّما ای سليمان، هزار سّکٔه آن مال تو باشد١٢

  و دويست سّکه هم مال دهقانان؛
 . من تاکستانی برای خودم دارم

 
 ، ای محبوبٔه من، بگذار که صدايت را از باغ بشنوم١٣

 . دوستان من نيز منتظر شنيدن صدای تو می باشند

  محبوبه
  من، عجله کن محبوب١٤

 ! و مانند غزال و آهوی جوان بر کوههای عطرآگين، به سوی من بيا
 



 اشعيا
 

  کتاب اشعيای نبی
 ب معّرفی کتا

اين .  اين آتاب به نام يكی از انبيای بزرگ است آه در نيمه قرن هشتم قبل از ميالد در اورشليم زندگی می آرد                           
 : آتاب را می توان به سه بخش عمده تقسيم نمود

 پيامی دارد برای مردم يهودا در پادشاهی جنوب اسرائيل، زمانی که مورد تهديد همسائه                            ٣٩-١فصلهای     -١
اشعيا مالحظه می آند آه تهديد اصلی، در واقع از جانب همسائه آنها،                .  عنی آشور قرار گرفته بودند     قدرتمند خود ي  

پس اشعيا  .  يعنی آشور نيست، بلكه مهمتر از آن، گناه قوم و بی اطاعتی و عدم اعتماد و اطمينان آنان به خدا می باشد                     
آرد و آنها را به زندگی در راه راستی و عدالت               با رفتار و گفتار واضح و روشن، قوم و رهبران آنها را خطاب                   

همچنين .  دعوت می آند و به آنها هشدار می دهد آه اگر به کلمات الهی توّجه نکنند، خرابی و نيستی در پيش دارند                        
 . به آنها از برقراری صلح جهانی و آمدن پادشاهی از نسل داوود خبر می دهد آه سلطنت ايده آل برپا خواهد نمود

 پيامی دارد برای مردم يهودا، در زمانی که عّدٔه زيادی از آنان بدون اميد در بابل اسير                               ٥٥-٤٠لهای  فص  -٢
اين نبی شرح می دهد آه خدا در صدد آزادی و رهايی بنی اسرائيل بوده و آنها را از اسارت، به اورشليم                                .  بودند

ع اين فصلها اين است آه خدا، خداوند تاريخ             مهمترين موضو .  بازخواهد گردانيد تا زندگی تازه ای را شروع آنند          
فصلهايی آه در    .  است و نقشٔه او برای بنی اسرائيل شامل رسالتی برای تمام مردم دنيا و عموم ملل و قبايل است                          

 . می باشد، بهترين فصلهای عهد عتيق شناخته شده است» خادم خداوند«خصوص 
ت رهايی يافته به اورشليم برگشته بودند و آنها را                   خطاب به مردمی است آه از اسار             ٦٦-  ٥٦فصلهای    -٣

در اين قسمت توّجه خاّصی برای عدالت و            .  مطمئن می سازد آه خداوند به تمام وعده های خود عمل خواهد نمود                
 می باشد  ٢و١ آيات   ٦١قسمت برجسته اين فصلها، فصل       .  راستی، نگه داری سبت و قربانی ها و دعاها گرديده  است         

 . يح خداوند در ابتدای خدمات خود به آنها اشاره می آندآه عيسی مس

  تقسيم بندی آتاب
  ٦:١٢-١:١هشدارها و وعده ها 

  ١٨:٢٣-١:١٣مجازات اّمتها 
  ١٣:٢٧-١:٢٤داوری خدا بر جهان 

  ١٠:٣٥-١:٢٨هشدارها و وعده های ديگر 
  ٨:٣٩-١:٣٦حزقيا پادشاه يهودا و آشوری ها 

  ١٣:٥٥-١:٤٠پيامهای وعده و اميد 
  ٢٤:٦٦-١:٥٦هشدارها و وعده ها 

١  
اين است مکاشفاتی که خداوند دربارٔه يهودا و اورشليم در زمان سلطنت عزيا، يوتام، آحاز و حزقيا به اشعيا                             ١

 : پسر آموس آشکار ساخت

  خداوند قوم خود را سرزنش می کند
فرزندان پروردم و بزرگ کردم، اّما آنها       «:  ای آسمان بشنو و ای زمين گوش فرا ده زيرا خداوند سخن می گويد              ٢

قوم من  فهم   .  گاو مالک خويش و االغ آخور صاحب خود را می شناسد، اّما اسرائيل نمی شناسد                ٣.  بر من شوريده اند  
 » .ندارند

 را ترک و به او پشت            - خدای قّدوس اسرائيل   - ، ای قوم پر خطا و نسل فاسد، شما خداوند                   ای مّلت گناهکار   ٤
 ؟ هم اکنون    چرا به سرکشی خود ادامه می دهی ای اسرائيل؟ آيا می خواهی بيش از اين مجازات شوی                         ٥.  دکرده اي

 پوشيده از تاول و زخم و جراحت است و              - از سر تا به پا     -تمام بدنت   ٦.  سرت زخمی و قلب و فکرت بيمار است          
 .  نگذاشته اندزخمهای تو هنوز پاک نشده و مرهم و دارويی بر آن. جای سالمی در آن نيست

کشور شما ويران و شهرهايتان در آتش سوخته شده، و در برابر چشمهايتان بيگانگان سرزمين شما را تصّرف                     ٧
 مثل نگاهبانی بی دفاع در آلونک يک تاکستان        - شهر محاصره شده  -اورشليم  ٨.  می کنند و آن را به ويرانی می کشانند      

اگر خداوند متعال عّده ای را زنده نگه نمی داشت، تمام قوم مثل سدوم و                  ٩  .يا سايه بانی در جاليزار باقی  مانده است        



 اشعيا
 

 . غموره کامًال از بين می رفت
به آنچه خداوند می گويد گوش بده و به        .  ای اورشليم، مردم و حّکام تو مانند مردم و حّکام سدوم و غموره هستند             ١٠

نيد من مشتاق قربانی های سوختنی شما هستم؟ نه، من از                آيا فکر می ک   «:  خداوند می فرمايد ١١.  تعاليم او توّجه کن     
گوسفندانی که به عنوان قربانی سوختنی می گذرانيد و از چربی پرواريهای شما بيزارم و عالقه ای به خون گاو يا                         

چه کسی از شما خواسته است وقتی برای عبادت من می آييد، چنين چيزهايی با خود                        ١٢.  گوسفند و ُبز شما ندارم      
از بوی  .  اهدای چنين قربانی هايی بی فايده است      ١٣وريد؟ چه کسی از شما خواسته خانٔه مرا چنين لگدمال کنيد؟                  بيا

ديگر نمی توانم اجتماع شريرانٔه شما را برای جشن های ماه نو و سبت ها تحّمل                 .  ُبخورهايی که می سوزانيد، بيزارم    
 .  و از تحّمل آنها خسته شده اماز جشن های ماه نو و اعياد ديگر شما متنّفرم١٤. کنم

هرقدر دعا کنيد، به دعاهای شما توّجه . وقتی دستهای خود را برای دعا بلند می کنيد، به شما نگاه نخواهم کرد      «١٥
آری، . از شرارت دست برداريد. خود را بشوييد و پاک شويد  ١٦.  نخواهم کرد، چون دستهای شما به خون آلوده  است        

به ستمديدگان کمک   .  نيکوکاری را بياموزيد و طالب اجرای عدالت باشيد        ١٧.  ز دست برداريد  از کارهای شرارت آمي  
 » .کنيد، به داد يتيمان برسيد و از بيوه زنان حمايت کنيد

لکه های گناه، تمام وجودتان را قرمز ساخته، اّما من شما را می شويم و                  :  بياييد بحث کنيم  «:  خداوند می فرمايد ١٨
اگر از من اطاعت    ١٩.  اهيد شد، اگرچه گناهان شما بشّدت سرخ باشد، مانند پشم سفيد خواهيد شد               مثل برف سفيد خو   

اين است  .  اّما اگر نافرمانی کنيد، همٔه شما به  َدم شمشير کشته خواهيد شد                 ٢٠.  کنيد از ثمرات زمين خواهيد خورد        
 » .آنچه خداوند گفته است

  شهر گناهکار
زن زانيه شده و شهری که پر از انسانهای نيکوکار بود، امروز جای قاتالن شده  شهری که وفادار بود مثل يک٢١
تو مثل شراب ناب بودی ولی       .  ای اورشليم، تو روزی مثل نقرٔه خالص بودی، اّما اکنون بی ارزش شده ای              ٢٢.  است

وقت در دادگاه از    آنها هيچ  .  رهبران شما ياغی و دوست دزدان و رشوه خواران هستند         ٢٣.  حاال چيزی جز آب نيستی    
 . يتيمان دفاع نمی کنند، و به فرياد بيوه زنان گوش نمی دهند

 انتقام  - دشمنان خودم -من از شما     «:   می گويد گوش دهيد    - خدای قادر اسرائيل  -پس حاال به آنچه خداوند متعال         ٢٤
ی را تصفيه می کنند،    همان طور که فلز  .  بضد تو عمل خواهم کرد    ٢٥.  خواهم گرفت و از دست شما راحت خواهم شد        

حّکام و ُمشاورينی مثل کسانی که در گذشته         ٢٦.  من تو را پاک خواهم کرد و تمام ناخالصی های تو را خواهم زدود                 
 » .آن وقت اورشليم دوباره شهر نيکوکاران و وفاداران خوانده خواهد شد. داشتيد، به شما خواهم داد

اّما او تمام گناهکاران و       ٢٨.  ان توبه کار آن را نجات خواهد داد         خداوند به خاطر عدالت خود، اورشليم و مردم         ٢٧
 . ياغيان را از بين خواهد برد، و متمّردين را خواهد ُکشت

مثل درخت چنار پوسيده و مثل باغی           ٣٠.  از پرستش درختان و کاشتن باغچه های مقّدس متأسف خواهيد شد                ٢٩
 جرّقه ای آتش می گيرد، همان طور مردان قوی با شرارت             مثل کاهی که با    ٣١.  بی آب، پژمرده و خشک خواهيد شد       

 . خود نابود می شوند و هيچ کس نمی تواند جلوی نابودی آنها را بگيرد

٢  
  صلح ابدی

 ) ٣-١:٤ميکا (
 : اين است پيام خداوند به اشعيا فرزند آموص، دربارٔه يهودا و اورشليم١

 ، در روزهای آخر٢
 ، آن بنا شده کوهی که معبد بزرگ خداوند بر

  بلندترين کوه دنيا می شود
 ، و مّلتهای مختلف به آنجا می آيند

 : و اقوام بسيار خواهند گفت٣
 ، بياييد به کوه خداوند و معبد بزرگ خدای اسرائيل برويم«

 . او آنچه را که می خواهد ما انجام دهيم به ما خواهد آموخت
 . ما در راهی که او برگزيده است گام برمی داريم

  زيرا خداوند در صهيون با قوم خود سخن می گويد



 اشعيا
 

 » .و تعاليم او از اورشليم اعالم می شوند
 

 . خداوند در بين اقوام جهان داوری می کند٤
 . اختالفات قدرتهای بزرگ را در دور و نزديک جهان حل می کند

  مردم از شمشيرهای خود گاوآهن
 . و از نيزه های خود اّره می سازند

 ه روی قوم ديگر شمشير نمی کشد قومی ب
 . و برای جنگ و خونريزی آماده نمی شود

 . ای فرزندان يعقوب اکنون بياييد و در نوری که خداوند به ما می دهد گام برداريم٥

  غرور و خود ستايی از بين می رود
لسطينی پر شده و مردم     زمين از جادوگريهای شرقی و ف     .   را ترک کرده ای   - خاندان يعقوب -ای خدا، تو قوم خود      ٦

سرزمين آنها  .  سرزمين آنها از طال و نقره پر است و خزائن آنها نهايت ندارد               ٧.  از رسوم بيگانگان پيروی می کنند     
 . ديار آنها از ُبتها پر شده است و ساخته های دست خود را می پرستند٨. پر از اسب و اّرابه هايشان بی شمار است

 . خدايا آنها را نبخش. ه اندمردم همه حقير و شرمسار شد٩
آنها برای فرار از خشم و قدرت و جالل خداوند، خود را در غارهای کوههای سنگی و يا در حفره هايی که در                       ١٠

روزی خواهد آمد که غرور و تکّبر مردمان از بين می رود و فقط خداوند جالل                          ١١.  زمين کنده اند پنهان می کنند     
او ١٣.  متعال تمام زورمندان و مغروران و متکّبران را پست و حقير خواهد ساخت                    در آن روز خداوند    ١٢.  می يابد

و ُبرج ها و حصارهای      ١٥،  او کوهها و تل های بلند      ١٤.  درختان سرو لبنان و کاجهای باشان را از بين خواهد برد                 
غرور بشر  ١٨-١٧.  کنداو حّتی بزرگترين و زيباترين کشتی ها را غرق می          ١٦.  قلعه های رفيع را هموار خواهد ساخت      

 . در آن روز تنها خداوند جالل خواهد يافت. پايان می يابد و تکّبرش از بين خواهد رفت و ُبتها کامًال محو خواهند شد
وقتی او برای لرزاندن زمين بيايد، مردم برای فرار از خشم و قدرت و جالل خدا، خود را در غارهای                                        ١٩

وقتی آن روز فرا رسد، آنها ُبتهای طاليی ٢٠. زمين کنده اند پنهان خواهند کرد کوههای سنگی يا در حفره هايی که در
وقتی خداوند بيايد تا زمين را به         ٢١.  و نقره ای را که خود ساخته بودند به جلوی موشهای کور و خّفاشها می ريزند                  

مين و يا در غارهای       لرزه درآورد، مردم برای فرار از خشم خداوند و قدرت و جاللش، خود را در حفره های ز                        
 آنها چه ارزشی دارند؟ . ديگر به انسانهای فانی توّکل نکن٢٢. کوههای سنگی پنهان می کنند

٣  
  بی نظمی در اورشليم

 چيزها و کسانی را  که مردم اورشليم و يهودا به آنها مّتکی هستند از آنها                                - خداوند متعال  -و اينک خداوند       ١
خداوند ٣.  ن و سربازان، داوران و انبيا، فالگيران و دولتمندان آنها را می گيرد                       قهرمانا٢  او آب و نان      .  می گيرد

افراد بی تجربه و کودکان بر آنها      ٤.  فرماندهان نظامی، رهبران اجتماعی، سياستمداران و جادوگران آنها را می گيرد         
امی می کنند و فرومايگان      همه به حقوق يکديگر تجاوز می کنند جوانان به پيران بی احتر                ٥.  حکومت خواهند کرد   

 . نسبت به بزرگان خود بی ادب می شوند
تو اقًال  «:  زمانی خواهد آمد که اعضای يک خاندان کسی را از بين خود انتخاب می کنند و به او خواهند گفت                          ٦

 » .چيزی برای پوشيدن داری، بيا و در اين روزهای سخت، رهبری ما را به عهده گير
مرا برای رهبری . من هم خوراک و پوشاکی ندارم. نه من نمی توانم به شما کمک کنم «يد،  اّما او در پاسخ می گو    ٧

 » .خود انتخاب نکنيد
آری، اورشليم محکوم به ويرانی است و يهودا در حال فرو ريختن است، هرچه آنها می گويند و هرچه می کنند                        ٨

آنها مانند مردم   .  ب آنها گواهی است بضد خودشان     تعّص٩.  بضد خداوند است، آنها آشکارا به خود خدا توهين می کنند         
 . سدوم آشکارا گناه می کنند؛ آنها محکوم شده اند و مقّصر خودشان می باشند

آنها از ثمرٔه کارهای خود خشنود خواهند       .  خوشا به  حال نيکوکاران، چون همه چيز بروفق مرادشان خواهد بود          ١٠
 . نچه آنها به ديگران کردند همان بر سرشان خواهد آمداّما شريران مکافات خواهند شد و آ١١. شد

 . نزول خواران بر قوم ظلم می کنند و طلبکارانشان آنها را فريب می دهند١٢
 . ای قوم من، رهبرانتان شما را گمراه می کنند به  طوری که نمی دانيد به کدام جهت برويد



 اشعيا
 

  خداوند قوم خود را داوری می کند
خداوند ١٤.  دعوی خود را در دادگاه مطرح کند، و او حاضر است قوم خود را داوری کند                        خداوند آماده است   ١٣

شما تاکستانها را تاراج کرديد و خانه های شما پر «: بزرگان و رهبران قوم خود را برای محاکمه می طلبد و می گويد  
. سازيد و از بينوايان سوء استفاده کنيد         شما حق نداريد قوم مرا اين چنين ذليل        ١٥.  است از آنچه از بينوايان گرفته ايد      

 » .من خداوند، خدای متعال سخن می گويم

  اخطار به زنان اورشليم
آنها با  .  با دماغهای سرباال و با ناز و غمزه راه می روند           .  ببينيد، زنان اورشليم چه مغرورند    «:  خداوند می گويد ١٦

من آنها را تنبيه خواهم کرد، ١٧.  خود را به صدا در می آورندقدمهای کوتاه می خرامند و زنگوله های تزئينی پابندهای      
 » .موی سرشان را می تراشم و آنها طاس خواهند شد

روزی خواهد آمد که خداوند تمام جواهراتی را که اين زنان به مچ پا يا به سر و گردن خود آويزان می کنند و                            ١٨
ای زينتی آنها را خواهد گرفت و روسری هايشان را برخواهد            او دستبنده ١٩.  به آنها می نازند از آنان خواهند گرفت        

و حلقه هايی که برای زينت به انگشت می کنند و يا از بينی                       ٢١طلسم هايی  که به بازوی خود می بندند             ٢٠.  داشت
و لباس نازک بدن نما،           ٢٣تمام جامه های نفيس شان را با رداها، شالها، کيفها                             ٢٢.  خودشان آويزان می کنند       

 . ال گردن، روسری و پوشش بلندی که بر سر می کنند، همه را از آنها خواهد گرفتدستم
به جای عطرهای خوشبو، آنها بوی َگند خواهند داد، به جای استفاده از کمربندهای زينتی، ريسمان ضخيم بر                       ٢٤

يبا، پالس بر تن    کمر آنها بسته خواهد شد، به جای موهای زيبا سرهای طاس خواهند داشت، و به جای لباسهای ز                      
 . خواهند کرد، و زيبايی آنها به ننگ تبديل می شود

دروازه های شهر گريان و سوگوارند و       ٢٦.  اّما دربارٔه مردان شهر، آری، قويترين آنها در جنگ کشته می شوند            ٢٥
 . تمام شهر مانند زنی برهنه خواهد بود که در ُکنجی روی زمين نشسته است

٤  
ما می توانيم غذا، خوراک و پوشاک      «:  فت زن يک مرد را می گيرند و به او خواهند گفت          وقتی آن روز برسد، ه    ١

خواهش می کنيم به ما اجازه بده تا بگوييم تو شوهر ما هستی تا بيش از اين از بی شوهری                              .  خود را فراهم کنيم     
 » .شرمنده نباشيم

  اورشليم بازسازی خواهد شد
تمام مردم اسرائيل که     .  ن و درختان اين زمين را بلند و زيبا خواهد رويانيد              زمانی می آيد که خداوند تمام گياها       ٢

تمام آنها که در اورشليم می مانند، يعنی آنهايی که          ٣.  زنده می مانند از محصوالت زمين خشنود و سربلند خواهند شد          
د را داوری و پاک         خداوند با قدرت خود قوم خو           ٤.  خداوند برای بقا برگزيده است، مقّدس خوانده خواهند شد                  

آنگاه خداوند، کوه صهيون و تمام        ٥.  او گناه اورشليم و خونهايی را که در آن ريخته شده است، می ُشويد                 .  می سازد
جالل خداوند تمام   .  کسانی را که آنجا گرد آمده اند، در روز با ابر و در شب با دود و شعلٔه نورانی خواهد پوشانيد                          

جالل او چون سايبانی شهر را از گرمای روز حفظ می کند و        ٦.  محافظت خواهد کرد  شهر را دربر می گيرد و از آن        
 . آن را در برابر باران و توفان امن و محفوظ نگاه خواهد داشت

٥  
  سرود تاکستان بی ميوه

 . به سرودی که می سرايم گوش دهيد١
 : اين سرودی است دربارٔه دوستم و تاکستانش

 . لخيز تاکستانی داشتدوستم در تّپه ای بسيار حاص
 . او زمين را َکند و از سنگالخ ها پاک ساخت٢

 . مرغوبترين تاک ها را در آن کاشت
  ُبرجی برای نگاهبانی آن بنا کرد

 . و چرخشتی برای فشردن انگورهای آن ساخت
 ، و برای رسيدن فصل برداشت انگورها به انتظار نشست



 اشعيا
 

 . اّما تمام انگورها ترش بودند
شما، ای مردمی که در اورشليم و يهوديه زندگی می کنيد، بين من و تاکستانم داوری                         «:  ستم می گويد آنگاه دو ٣
آيا کاری بود که برايش انجام ندادم؟ پس چرا بايد انگور ترش به بار آورد و نه انگور مرغوبی که انتظار                             ٤.  کنيد

 داشتم؟ 
می دارم، ديوارهای آن را خراب می کنم، و              حصار آن را بر      :  اين کاری است که با تاکستانم خواهم کرد                «٥

تاکها را ديگر   .  می گذارم علفهای هرز آن را بپوشانند       ٦.  می گذارم تا حيوانات وحشی آن را بخورند و لگدمال کنند             
من حّتی به ابرها دستور     .  می گذارم خار و خس همٔه آن را فرا گيرند          .  هرس نمی کنم و زمين را وجين نخواهم کرد        

 » . بارانی بر آن نبارندمی دهم ديگر
 . اسرائيل، تاکستان خداوند متعال است٧

 . مردم يهوديه تاکهايی هستند که او کاشته است
 ، او از آنها انتظار نيکی داشت

 . اّما در عوض، آنها مرتکب قتل شدند
 ، او از آنها انتظار داشت در راستی و عدالت زندگی کنند

 .  استولی فرياد مظلومان برای داوری بلند

  گناهان مردم
بزودی جايی برای زندگی       .  وای بر شما که خانه ها و مزارع بيشتری می خريد و به آنچه داريد می افزاييد                            ٨

تمام اين  «:  من شنيده ام که خداوند متعال می گويد         ٩.  ديگران باقی نمی ماند و شما در اين زمين تنها خواهيد ماند                   
تاکستان بيست هزار متری کمتر از بيست بطری شراب             ١٠.   خواهد ماند   خانه های بزرگ و زيبا، مخروبه و خالی         

 » .می دهد و از ده پيمانه بذر فقط يک پيمانه محصول برداشت می کنند
در بزم هايتان  ١٢.  وای بر شما که صبح زود برای نوشيدن برمی خيزيد و شبهای درازی را در مستی می گذرانيد               ١١

شما را مثل اسيران    ١٣.   شراب خواری می کنيد، اّما نمی فهميد خداوند چه می کند        چنگ و دايره زنگی و نی می زنيد و        
دنيای مردگان مشتاق گرفتن آنهاست ١٤. رهبران شما از گرسنگی و مردم عادی از تشنگی خواهند مرد  .  خواهند برد 

ی پر سر و صدا، با هم       مرگ رهبران اورشليم را همراه با مردمان عاد        .  و دهان خود را برای بلعيدن آنها باز کرده         
 . خواهد بلعيد

اّما خداوند متعال، بزرگی خود را با اجرای عدالت و              ١٦.  همه شرمسار و متکّبران پست و تحقير خواهند شد            ١٥
گوسفندان در شهرهای ويران شده، علف می خورند        ١٧.  قّدوسّيت خويش را با داوری قوم خود آشکار خواهد ساخت           

 . آن می چرند و ُبزغاله ها در علفزارهای
بگذاريد خداوند آنچه را که           «:  شما می گوييد  ١٩.  وای بر شما که نمی توانيد از دست گناهانتان آزاد شويد                      ١٨

بگذاريد خدای قّدوس اسرائيل به موقع کار خود را انجام دهد،            .  می خواهد زودتر انجام دهد تا ما بتوانيم آن را ببينيم          
 » . چيستصبر کنيد تا ببينيم اراده و نقشٔه او

شما تاريکی را به نور و نور را به تيرگی تبديل            .  وای بر شما که شرارت را نيک و نيکی را شرارت می ناميد            ٢٠
 . شما آنچه را شيرين است تلخ و آنچه را تلخ است شيرين می کنيد. می کنيد

 . وای بر شما که خود را دانا و زرنگ می دانيد٢١
. شما فقط در وقتی که مشروبات را مخلوط می کنيد شجاع و نترس هستيد            !  بوای بر شما ای قهرمانان جام شرا      ٢٢
-چون به آنچه خداوند متعال      ٢٤.  اّما با گرفتن رشوه، آدمهای خاطی را آزاد می کنيد و به داد ستمديدگان نمی رسيد               ٢٣

ر آتش پژمرده شده    اکنون همان طور که کاه و علف خشک د         .   به شما آموخت، گوش نداده ايد      - خدای قّدوس اسرائيل  
خداوند خشمگين است و    ٢٥.  می سوزند، ريشه های شما هم می پوسند و شکوفه های شما می خشکند و پراکنده می شوند            

کوهها به لرزه می افتند و اجساد مردگان مثل زباله در خيابانها ريخته              .  دست خود را برای تنبيه آنها بلند کرده است         
 . خداوند پايان نخواهد يافت و باز هم دست او برای تنبيه بلند استحّتی در آن وقت هم غضب . می شود

. او آنها را از سرزمينی بسيار دور با سوت فرا خواهد خواند             .  خداوند به مّلتی از مملکتی دور عالمت می دهد        ٢٦
ی خوابند و  آنها هيچ وقت نم   .  هيچ کس از آنها خسته نمی شود و لغزش نمی خورد           ٢٧.  آنها با سرعت و شتاب می آيند        

تيرهای آنها تيز و کمانهای      ٢٨.  کمربند هيچ يک از آنها ُشل نيست و بند کفشهايشان پاره نشده است               .  چرت نمی زنند 
. سم اسبهای آنها مثل سنگ خارا محکم و چرخهای اّرابه هايشان مثل گردباد می چرخند               .  آنها آمادٔه نشانه گيری است   

 کشته و جسد او را به جايی می برد که کسی نتواند آن را از او بگيرد،                        سربازان آنها مثل شيری که حيوانی را         ٢٩
 . می غّرند و حرکت می کنند

همه جا تيرگی و   !  به اين سرزمين بنگريد   .  وقتی آن روز برسد، آنها مثل دريای خروشان بر اسرائيل می شورند           ٣٠



 اشعيا
 

 . تاريکی و ظلمت، بر نور پيروز شده است. فالکت است

٦  
  را به نبّوت برمی گزيند خداوند اشعيا

دامن .  او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود             .  در همان سالی که عزيای پادشاه ُمرد، من خداوند را ديدم                ١
هريک از آنها شش    .  اطراف او موجوداتی نورانی ايستاده بودند     ٢.  ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانيده بود         

 و با دو بال ديگر بدن خويش را می پوشانيدند، و با دوبال آخر پرواز                               با دو بال صورت خود را           .  بال داشت  
 : آنها به يکديگر می گفتند٣. می کردند

 ! قّدوس، قّدوس، قّدوس«
 » .خداوند متعال که جاللش جهان را پر ساخته است

 . صدای آواز آنها بنيان معبد بزرگ را به لرزه درآورد و معبد بزرگ پر از دود شد٤
هر حرفی که از لبانم بيرون می  آيد به گناه آلوده است، و در ميان قومی ناپاک                   .  ديگر برايم اميدی نيست   «:  گفتم٥

 » . را با چشمان خود ديده ام- خدای متعال-با وجود اين من پادشاه . لب زندگی می کنم
او لبهای ٧. من پرواز کرد آنگاه يکی از آن موجودات، زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی      ٦

اين لبهای تو را لمس نموده پس گناهانت پاک و خطاهايت آمرزيده شده              «:  مرا با آن زغال گداخته لمس کرد و گفت         
 » . است
: من جواب دادم  »  چه کسی را بفرستم؟ چه کسی از جانب ما خواهد رفت؟            «:  آن وقت شنيدم که خداوند می گفت      ٨

 » .مرا بفرست، من خواهم رفت«
برو و به مردم بگو ديگر هرچقدر گوش کنيد، درک نخواهيد کرد و هرقدر نگاه کنيد،                 «:  پس خداوند به من گفت    ٩

ذهنهای آنها را ُکند، گوشهايشان را َکر و چشمانشان          «:  آنگاه خداوند به من گفت    ١٠»  .نخواهيد فهميد که چه می گذرد    
 » .ه  سوی من برگردند و شفا يابندرا کور کن، تا نتوانند ببينند، بشنوند يا بفهمند، تا ب

 » خداوندا، تا کی چنين خواهد بود؟«: من پرسيدم١١
تا آن وقت که شهرها ويران، از سکنه خالی، و خانه هايشان متروک شوند تا زمانی که زمين خودش                        «:  او گفت 
اگر ١٣.   خواهم ساخت  من مردمانش را به مکانهای دوردست خواهم فرستاد و تمام سرزمين را ويران              ١٢.  باير گردد 

شاخٔه (»  .از هر ده نفر يک نفر باقی بماند، او هم مثل تنٔه خشکيده درخت چنار که بريده شد، از بين خواهد رفت                             
 .) خشک نشانٔه شروع تازٔه قوم خداست

٧  
  پيامی از جانب خداوند برای آحاز پادشاه

رصين، پادشاه  .  روايی می کرد، جنگ شروع شد       وقتی آحاز پادشاه، پسر يوتام و نؤه عزيا، در يهوديه فرمان                  ١
 .  به اورشليم حمله کردند ولی نتوانستند آن را فتح کنند- پادشاه اسرائيل-سوريه و فقح، فرزند رمليا 

وقتی اين خبر که سربازان سوری وارد قلمرو اسرائيل شده اند به پادشاه يهودا رسيد، او و تمام مردم از ترس                            ٢
 . رابر باد برخود می لرزيدندمثل درختان بيد در ب

تو او را در کوچٔه پارچه         .   به ديدن آحاز پادشاه برو       - شارياشوب-تو به همراه پسرت       «:  خداوند به اشعيا گفت    ٣
هوشيار و آرام باش، نترس     :  به او بگو  ٤.  بافان، در انتهای جوی آبی که از استخر بااليی جاری است خواهی يافت               

سوريه به اّتفاق   ٥.  سربازان سوری و فقح پادشاه از دود ُکندٔه نيم سوخته بيشتر نيست              و نگران نباش، خشم رصين و     
آنها می خواهند با ايجاد ترس مردم را نسبت به خود متحّير و يهوديه را                      ٦  اسرائيل و پادشاهان آن توطئه کرده  اند        

 . اشغال کنند، و آن وقت پسر طبئيل را به تخت سلطنت بنشانند
 - دمشق-چرا؟ چون سوريه از پايتختش      ٨.  وند اعالم می کنم که چنين چيزی هرگز واقع نخواهد شد          اّما من، خدا  «٧

در ظرف شصت و    :  اّما در مورد اسرائيل   .  قويتر نيست و قدرت دمشق هم از قدرت رصين پادشاه بيشتر نمی باشد              
اسرائيل از سامره پايتخت آن     ٩.  پنج سال چنان ُخرد خواهد شد که ديگر چيزی به عنوان يک مّلت از آن باقی نماند                    

 . قويتر نيست، سامره هم از فقح پادشاه قويتر نيست
 » .اگر ايمان شما ناپايدار باشد، شما هم پايدار نخواهيد بود«



 اشعيا
 

  عالمت عمانوئيل
،  بخواه تا به تو عالمتی بدهد       - خدای خود -از خداوند   «١١:  خداوند پيام ديگری برای آحاز فرستاد و به او گفت            ١٠

 » .خواه آن عالمت از دنيای مردگان باشد و خواه از اوج آسمانها
 » .من خدا را آزمايش نمی کنم و عالمتی نخواهم خواست«: آحاز گفت١٢
بشنويد ای خاندان داوود، صبر و تحّمل مردم را از بين برديد، آن کافی نبود؟ و حاال                      «:  اشعيا در جواب گفت    ١٣

پس در اين صورت خداوند خودش به شما عالمتی خواهد داد و آن                ١٤ين ببريد؟   می خواهيد شکيبايی خدا را هم از ب       
تا ١٥.  خواهد بود  »  خدا با ماست    « حامله شده پسری خواهد زاييد که نامش عمانوئيل يعنی                      *اين است که باکره      

يدن آن  قبل از فرا رس    ١٦وقتی که به سن بلوغ برسد و فرق نيکی و بدی را بداند غذای او شير و عسل خواهد بود                             
 . روز، سرزمينهای آن دو پادشاهی که شما از آنها می ترسيد، متروک خواهد شد

خداوند روزهايی را نصيب شما و قومتان و تمام خاندان سلطنتی خواهد کرد که بمراتب بدتر از زمان جدايی                    «١٧
 . او پادشاه آشور را می آورد. اسرائيل از يهودا خواهد بود

اوند با سوت به مصريان عالمتی خواهد داد و آنها مثل مگس از دورترين سواحل                      وقتی آن روز برسد، خد      «١٨
آنها تمام واديهای صعب العبور، غارها و            ١٩.  رود نيل خواهند آمد و آشوريان مثل زنبور سرازير خواهند شد                       
 . صخره ها را پر می کنند و تمام خارزارها و چمنزارها را می پوشانند

 فرا می خواند و او با         - يعنی امپراتور آشور   -اوند کسی را از آن طرف رود فرات             وقتی آن روز برسد، خد      «٢٠
 .  موی سر و بدن و ريش شما را از ته خواهد تراشيد-  مثل يک سلمانی-تيغش 
آنها آن قدر شير می دهند که     ٢٢،  در آن روز اگر يک زارع بتواند حّتی يک گوساله يا دو ُبز خود را نجات دهد                 «٢١

تعداد کمی که در سرزمين زنده می مانند، شير و عسل کافی برای خوردن خواهند               .  ا برطرف خواهند کرد   نياز او ر  
 . داشت
 از بوته های خار و خلنگ پوشيده          -به ارزش هزار تّکٔه نقره      -در آن زمان تاکستانی، با هزار درخت انگور          «٢٣

ن تمام سرزمين پوشيده از بوته های خار و              مردم با تير و کمان برای شکار به آنجا می روند، چو                  ٢٤.  خواهد شد 
فقط گاوها و   .  تمام تّپه هايی که محل ِکشت گياهان و محصوالت بود اکنون پوشيده از خار است              ٢٥.  خلنگ خواهد بود  

 » .گوسفندان می توانند در آن بچرند

٨  
  پسر اشعيا، نشانٔه آن روز است

غارت با شتاب و چپاول با         ':  رشت روی آن بنويس     لوحی بزرگ بردار و با حروف د          «:  خداوند به من گفت     ١
 را با خود بياور تا       - يکی اوريای کاهن و ديگری زکريا پسر يبرکيا        -دو شخص مورد اعتماد     ٢'  .شتاب واقع می شود  

 » .شاهد من باشند
ل با  اسم او را غارت سريع و چپاو         «:  وقتی پسرمان به دنيا آمد، خداوند گفت         .  همسرم بعد از مّدتی حامله شد        ٣

قبل از اينکه اين کودک بتواند پدر و مادر خود را صدا کند، پادشاه آشور تمام ثروت دمشق و تمام                        ٤.  شتاب، بگذار 
 » .غنايم سامره را با خود خواهد برد

چون اين مردم آبهای آرام شيلوه را ترک کردند و در حضور                       «٦:  خداوند مرا بار ديگر خطاب کرده گفت            ٥
من خداوند متعال، امپراتور آشور و تمام قوم او را برای حمله به         ٧دشاه از ترس می لرزيدند،     رصين پادشاه و پکاه پا    

آنها مثل  ٨.  آنها مثل سيالبهای رود فرات پيشروی می کنند و تمام سواحل آن را زير آب می برند                 .  يهودا خواهم آورد  
ردن آدمی عميق تر است، غرق خواهند        سيل سرتاسر يهودا را می شويند و همه چيز را زير سيالبی که از سر و گ                    

 » .کرد
 . بالهای گستردٔه او زمين را محافظت خواهند کرد! خدا با ماست

برای .  ای کسانی که در دورترين نقاط دنيا زندگی می کنيد، بشنويد            .  ای تمامی مّلتها، با ترس با هم مّتحد شويد            ٩
گرچه آنها باعث موّفقّيت شما       -نقشه های خود را بکشيد،        ١٠!  اّما با ترس آماده شويد       !  بترسيد.  کارزار آماده شويد   

 .  چون خدا با ماست-هرچه می خواهيد حرف بزنيد، ولی همه بی فايده اند. نخواهند شد

                                                 
اين واژه در عبری اشاره دارد به . می باشد» دختر جوانی«واژٔه عبری که در اينجا بکار برده شده است، معادل *

از متن يونانی عهد عتيق که  ٢٣:١ مذکور در انجيل مّتی» باکره«عبارت . هر دختری که آمادٔه ازوداج می باشد
 . سال بعد از اشعيای نبی ترجمه شده، گرفته شده است٥٠٠



 اشعيا
 

  هشدار خداوند به نبی
در «١٢  او گفت .  خداوند با قدرت عظيم خودش مرا آگاه ساخت که نبايد به همان راه که قوم او رفته اند، بروم                         ١١
به خاطر داشته باشيد که من،         ١٣.  ه های قوم، شريک مشو، و از چيزهايی که آنها می ترسند، ترسان مباش                       توطئ

به خاطر قّدوسّيتم مانند دامی هستم که مردم روی آن           ١٤.  خداوند متعال، خداوند قّدوس هستم، بايد فقط از من بترسيد           
 » .آنها به دام خواهند افتاد. اهند شدبسياری می افتند، آنها می افتند و ِله خو١٥. لغزش می خورند

  پرهيز از مشورت با ارواح مردگان
خداوند خودش  ١٧.  شما، ای شاگردان من، بايد هوشيار باشيد و پيامی را که خداوند به من داده است حفظ کنيد                       ١٦

 . را از قومش پنهان کرده، اّما من به او اعتماد دارم و اميد من در اوست
خداوند متعال، که بر تختش بر کوه صهيون استوار است، ما را            .  ستم که خدا به من داده است      من با فرزندانی ه   ١٨

 . به صورت پيامهای زنده ای برای قوم اسرائيل فرستاده است
اّما مردم به شما خواهند گفت از فالگيرها و جادوگران، و از کسانی که مثل گنجشکان و گنگان سخن نامفهوم                         ١٩

بعد از همٔه اينها، ما بايد طالب پيامهايی از ارواح باشيم و از             «:  آنها خواهند گفت  .  پيامی بخواهيد   می گويند، برايشان 
 » .جانب زندگان، نظر مردگان را بخواهيم

آنچه آنها می گويند   .  به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهيد، نه به واسطه ها           «:  شما در پاسخ به آنها بگوييد      ٢٠
 » .دبرايتان سودی ندار

آنها در حال گرسنگی و از روی عصبانّيت هم به          .  مردم نااميد و گرسنه در تمام اين سرزمين آواره خواهند شد          ٢١
و چه بر زمين، جز زحمت و تيرگی             ٢٢  آنها چه به آسمان نگاه کنند        .  پادشاه و هم به خدای خود بد خواهند گفت              

 . ترسناکی که در آن افتاده اند، چيز ديگری نمی بينند

٩  
 . برای آنانی که در غم و اندوه بودند تاريکی نخواهد بود١

  پادشاه آينده
طايفه های زبولون و نفتالی که روزگاری خوار و خفيف بودند، در آينده موجب افتخار مردم کرانه های شرقی                           

 . هند بود خوا- جايی که بيگانگان زندگی می کنند-مديترانه تا نواحی آن به سوی رود اردن تا ايالت جليل 
 ، قومی که در تاريکی سالک بودند٢

 ، نور عظيمی ديدند
  به آنها که در سائه موت زندگی می کردند

 . نوری درخشان تابيد
 ! ای خداوند، چه شادی بزرگی به آنها داده ای و چه خوشحالی عظيمی به آنها بخشيده ای٣

 . آنها از آنچه تو کرده ای بسيار شادمانند
 ت محصول فراوان مثل زمان برداش

 . يا مانند هنگامی که غنايم جنگی را بين خود تقسيم می کنند
 ، چون يوغی که بر گردنشان سنگينی می کرد٤

 ، و چوبی را که بر پشتشان زده می شد شکستی
 ، چوب سرکوب کننده ايشان را شکستی

 . درست همان گونه که مّدتها پيش ارتش مديان را شکست دادی
 زان اشغالگر چکمه های سربا٥

 ، و لباسهای خون آلودشان
 . در آتش سوخته خواهد شد

 ، برای ما فرزندی زاييده٦
  پسری به ما داده شده است

 . و او بر ما سلطنت خواهد کرد
  مشاور عجيب، خدای قدير، پدر سرمدی«اسم او 

 . خواهد بود» و شاهزادٔه صلح و سالمتی



 اشعيا
 

 ، قدرت شاهانه اش روز افزون٧
 . هميشه در صلح خواهد بود و مملکتش

  او مثل خاندانش داوود سلطنت می کند
 . و قدرتش از حال تا ابد بر نيکی و عدالت مّتکی خواهد بود

 . خدای متعال با اشتياق اين کار را به کمال خواهد رسانيد

  خداوند اسرائيل را مجازات می کند
تمام مردم اسرائيل و تمام        ٩.  ب اعالم کرده است     خداوند حکم خودش را عليه مملکت اسرائيل و خاندان يعقو                ٨

ساختمانهای «١٠:  آنها می گويند .  کسانی که در شهر سامره با غرور و نخوت زندگی می کنند، اين را خواهند دانست                 
تيرهای چوبی چنار ُخرد شدند، اّما به جای         .  خشتی فرو ريختند، اّما به جای آنها ساختمانهای سنگی خواهيم ساخت            

 » .نه های خود را با تيرهای چوبی سرو آزاد خواهيم ساختآنها خا
سوريه از شرق و فلسطين از غرب دهان خود را برای           ١٢.  خداوند دشمنانشان را برانگيخته تا به آنها حمله کنند        ١١

 . با وجود اين، خشم خدا هنوز پايان نيافته و دستش برای تنبيه آنها دراز است. بلعيدن اسرائيل باز کرده اند
١٤. با اينکه خدای متعال قوم اسرائيل را تنبيه کرده است، اّما آنها هنوز توبه نکرده اند و به سوی او برنگشته اند                   ١٣

بزرگان و ُنجبا سر، و انبيای        ١٥.  پس خداوند در يک روز رهبران و مردم اسرائيل را به جزايشان خواهد رسانيد                   
پس خداوند نمی گذارد جوانان فرار کنند و       ١٧.   و کامًال گيج کرده اند    رهبران قوم، آنها را گمراه    ١٦.  دروغين ُدم هستند  

چون تمام قوم بی خدا و بدکار هستند و هرچه بگويند شرارت آميز                   .  بر بيوه زنان و يتيمان هم رحم نخواهد کرد               
 . می باشد، پس خشم خدا تمام نخواهد شد و دستش برای تنبيه آنها دراز است

مثل شرارتی است که تمام جنگل را می سوزاند         .  ست که خار و خس را هم می سوزاند        شرارت قوم مثل آتشی ا     ١٨
چون خداوند متعال خشمگين است، مجازات او مثل آتش سرتاسر اين                   ١٩.  و ستونهای دود آن فضا را ُپر می کند            

 جا چيزی   مردم در اين مملکت هر     ٢٠.  سرزمين را می سوزاند و قوم هالک می شوند و کسی به کسی رحم نمی کند                 
آنها حّتی فرزندان خود را        .  برای خوردن پيدا می کنند، آن را می قاپند و می خورند ولی هيچ وقت سير نمی شوند                       

با وجود  .  طايفٔه منسی و طايفٔه افرايم به يکديگر حمله می کنند و بعد، آنها متفقًا به يهودا يورش می برند                ٢١.  می خورند
 .  و دستش هنوز برای تنبيه دراز استتمام اينها، خشم خدا پايان نيافته

١٠  
و به اين طريق نمی گذاريد فقرا حق خود را           ٢  وای بر شما که با وضع قوانين ناعادالنه بر قوم من ظلم می کنيد                ١

در ٣.  به اين ترتيب شما امالک بيوه زنان و يتيمان را صاحب می شويد               .  بگيرند و عدالت در مورد آنها اجرا بشود          
اهيد کرد؟ وقتی خداوند به وسيلٔه کشوری دور از اينجا، باليی بر شما نازل کند شما چه خواهيد                          روز جزا چه خو    

شما يا در جنگ کشته می شويد و يا شما          ٤کرد؟ برای کمک به کجا می گريزيد؟ گنجهای خود را کجا پنهان می کنيد؟              
 . و برای مجازات شما دراز استباز هم خشم خداوند پايان نيافته است و دست ا. را به اسارت خواهند برد

  امپراتور آشور، وسيله ای در دست خدا
من آشور را مانند چماقی برای مجازات کسانی که از آنها خشمگين هستم به کار                           !  اّما آشور  «:  خداوند گفت  ٥

ن آشور را   م.  من آشور را می فرستم تا به مّلت بی خدا، به مردمی که مرا خشمگين کرده اند، حمله کند                  ٦.  خواهم برد 
 » .فرستادم تا قوم را غارت و آنها را مثل خاک لگدمال کند

او با غرور   ٨.  او می خواهد مّلتهای زيادی را از بين ببرد        .  اّما امپراتور آشور افکار خشونت آميزی در سر دارد        ٧
اد را فتح   من شهرهای َکلنو، کرکميش، حمات و ارف        ٩.  هريک از فرماندهان ارتش من يک پادشاه است          «:  می گويد

ممالکی که  .  من برای مجازات ممالکی که ُبتها را می پرستند برخاسته ام             ١٠.  کردم و سامره و دمشق را هم گرفتم           
من سامره و تمام ُبتهای آنها را از بين بردم، همين طور اورشليم             ١١.  تعداد ُبتهايشان بيشتر از اورشليم و سامره است        

 » .ردرا خراب و شمايل آن را از بين خواهم ب
وقتی من آنچه را در کوه صهيون و اورشليم شروع کردم به اتمام برسانم، آن وقت به                         «:  اّما خداوند می گويد   ١٢

 » .حساب امپراتور آشور می رسم و او را برای تمام غرور و تکّبرش مجازات خواهم کرد
من آدمی قوی، حکيم و زرنگ          .تمام اين کارها را خودم به تنهايی کردم          «:  امپراتور آشور با غرور می گويد      ١٣
من مرزهای بين مّلتها را برداشتم، خزائن آنها را به غنيمت بردم و مثل يک گاو نر مردمشان را زير پا ِله                            .  هستم
مّلتهای جهان مثل آشيانٔه پرنده ای بودند و من خزائن آنها را به همان آسانی که تخم پرنده ای را                                             ١٤.      کردم



 اشعيا
 

 » .رای ترساندن من بالی تکان نخورد و جيکی شنيده نشدب. برمی دارند، برداشتم
آيا تبر می تواند بگويد که از شخصی که آن را به کار می برد بزرگتر است؟ آيا اّره از                         «:  اّما خداوند می گويد  ١٥

 » .اّره کش مهمتر است؟ يک چماق، چماقدار را بلند نمی کند، آن چماقدار است که چماق را بلند می کند
آتشی که خاموشی ندارد، بدنهای آنها را خواهد        .  ند متعال برای مجازات فربهان، بيماری مهلکی می فرستد       خداو١٦

 مثل آتش، و خدای قّدوس اسرائيل مثل شعلٔه آتش در يک روز همه چيز، حّتی خار و                 - نور اسرائيل -خدا  ١٧.  سوزانيد
ينهای زراعتی کامًال از بين خواهند رفت، به               جنگلهای سرشار و زم      ١٨.  خاشاکها را می سوزاند و نابود می کند          

تعداد درختان جنگل آن قدر کم می شود که حّتی يک کودک              ١٩.  همان گونه  که يک بيماری مهلک ايشان را می ُکشد          
 . می تواند آنها را بشمارد

  تعداد کمی برمی گردند
. ا تقريبًا از بين برده است، توّکل نکنند          روزی خواهد آمد که بازماندگان قوم اسرائيل ديگر به مّلتی که آنها ر                  ٢٠

تعداد کمی از قوم اسرائيل به سوی خدای متعال             ٢١.   مّتکی خواهند بود    - خدای قّدوس اسرائيل   -آنها فقط به خداوند       
. گرچه قوم اسرائيل اآلن به اندازٔه دانه های شن کنار درياست اّما تعداد کمی برخواهند گشت                       ٢٢.  خود برمی گردند 

آری، خداوند، خدای متعال، همان طور که گفته بود،        ٢٣.  بودی در انتظار قوم است و آنها سزاوار آن بودند         مرگ و نا  
 . ويرانی و خرابی را بر سرتاسر اين مملکت خواهد آورد

  خداوند آشور را تنبيه می کند
ی اگر آنها مثل       از آشوريان نترسيد، حتّ      «:  پس خداوند متعال به قوم خودش که در صهيون هستند می گويد                    ٢٤

-من  ٢٦.  چون مجازات شما بزودی پايان می يابد و آن وقت آنها را خرد خواهم کرد                 ٢٥.  مصری ها بر شما ظلم کنند     
من همان طور که    .   آنها را با شّالق خواهم زد، همان طور که قوم مديان را در صخرٔه ُغراب زدم                        - خداوند متعال 

وقتی زمانش برسد، من شما را از سلطٔه            ٢٧.  ايش خواهم رسانيد   مصر را مجازات کردم آشور را به جزای کاره             
 » .آشور آزاد خواهم کرد و ديگر يوغ آنها بر دوش شما سنگينی نخواهد کرد

  حملٔه
ارتش دشمن شهر عيات را گرفته و از مجرون گذشته اند، و ساز و برگ جنگی خود را در مکماش آماده                                    ٢٨

 شهر -مردم شهر رامه هراسانند و مردم جبعه            .  د و شب را در جبع می گذرانند          آنها از معبر رد شده ان      ٢٩.  کرده اند
شما مردم َعناتوت پاسخ    .  ای مردم جليم فرياد برآوريد، و ای مردم ليشه گوش دهيد            ٣٠.   فرار کرده اند  -شائول پادشاه 

 است و مشتهای خود      امروز دشمن در شهر نوب     ٣٢.  مردم مدمينه و جيبيم از ترس جان خود فرار می کنند            ٣١.  دهيد
 . را به سوی کوه صهيون در شهر اورشليم دراز می کند

بلندترين و سرکشيده ترين آنها      .  خداوند متعال آنها را مثل شاخه های بريده شده، فرو می ريزد و ُخرد می کند                      ٣٣
 با تبر قطع می کند،      خداوند آنها را مثل درختانی که در قلب جنگل قرار دارند              ٣٤.  بريده و به زير انداخته می شوند       

 . حّتی درختان سرو لبنان را به زير می اندازد

١١  
  پادشاهی صلح آميز

خاندان سلطنتی داوود مثل درختی است که از تنه قطع شده باشد، اّما از کُندٔه خشک شدٔه آن، شاخه های تازه ای                         ١
 . جوانه می زند

 
  روح خداوند به او حکمت٢

 . خواهد داد و دانش و مهارت برای حکومت
 ، او ارادٔه خداوند را می داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت

 ، از اطاعت او خرسند است٣
 . و از روی ظاهر و شايعات داوری نخواهد کرد

  او فقيران را با انصاف داوری می کند٤
 . و به داد درماندگان خواهد رسيد

  به دستور او مردم مجازات



 اشعيا
 

  .و خطاکاران کشته می شوند
 . او با عدالت و راستی بر قوم حکومت خواهد کرد٥

 
 ، گرگ و بّره با هم در صلح و آرامش زندگی می کنند٦

 . پلنگها در کنار ُبزغاله ها می خوابند
 ، گوساله ها و شير بچگان با هم غذا می خورند

 . و بّچه های ُخرد سال از آنها نگه داری می کنند
 کنند، گاوها و خرسها با هم تغذيه می ٧

 . و بّچه های آنها با صلح و آرامش در کنار هم می خوابند
 . شيرها مثل گاوها، کاه خواهند خورد

 ، حّتی اگر طفلی دست خود را در سوراخ مار سّمی فرو کند٨
 . آسيبی نخواهد ديد

  ديگر چيز مضّری نخواهد بود٩
 .  وجود نخواهد داشت- کوه مقّدس خداوند-و شريری در صهيون 

 ن طور که درياها از آب ُپر هستند، هما
 . اين سرزمين نيز از دانش و حکمت خدا ُپر خواهد بود

  اسيران بازمی گردند
همه در کاخ شاهانه جمع         .  روزی می آيد که پادشاه جديد از خاندان داوود، نمونه ای برای مّلتها خواهد بود                        ١٠

ز فرا رسد، خداوند بار ديگر با قدرت، تمام کسانی را که              وقتی آن رو  ١١.  می شوند و به او ادای احترام خواهند کرد        
از قوم اسرائيل در آشور، مصر و سرزمينهای فتروس، حبشه، عيالم، شنعار و حمات و در سواحل و جزاير                                   

خداوند با عالمتی به مّلتهای ديگر نشان خواهد داد که او می خواهد بار             ١٢.  پراکنده اند، به وطن خودشان برمی گرداند    
ديگر خاندان اسرائيل به يهودا حسادت      ١٣.  گر قوم اسرائيل را که در چهار گوشٔه دنيا پراکنده اند، دور هم جمع کند              دي

آنها با هم به فلسطينی ها در غرب حمله می کنند و در شرق،                   ١٤.  نخواهد کرد و يهودا دشمن اسرائيل نخواهد بود            
وم و موآب را شکست می دهند و مردم آمون را زير سلطٔه خود                آنها مردم َاد  .  اموال ديگران را به يغما خواهند برد       

خداوند آب خليج سوئز را خشک می کند و با يک باد داغ رود فرات را می سوزاند و آن را به هفت                          ١٥.  درمی آورند
ن از آشور شاهراهی برای عبور بازماندگا       ١٦.  نهر کوچکتر تبديل می کند تا هرکس بتواند به آسانی از آن  رد شود                 

 . قوم اسرائيل باز خواهد شد، همان طور که برای اجدادشان وقتی از مصر بيرون آمدند، چنين راهی باز شد

١٢  
  سرود شکرگزاری

 : روزی می آيد که مردم می سرايند و می گويند١
 ! تو از من خشمگين بودی. خداوندا تو را ستايش می کنم«

 . اّما ديگر خشمگين نيستی و مرا تسّلی می دهی
 . خداوند، نجات دهندٔه من است٢

 . من به او توّکل می کنم و ديگر ترسان نيستم
 ، خداوند به من قّدرت و توانايی می بخشد

 . او نجات دهندٔه من است
 ، همان قدر که آب گوارا به جانهای تشنه صفا می بخشد٣

 » .همان اندازه قوم خدا از نجاتی که او به آنها می دهد، خشنودند
 

 :  می آيد که مردم می سرايند و می گويندروزی٤
 ! خداوند را سپاس گوييد، از او مدد بخواهيد«

 ! به همٔه مّلتها بگوييد او چه کرده است
 ! به آنها بگوييد او چقدر بزرگ است

 ، برای کارهای بزرگ خداوند سرودی تازه بسراييد٥
 ، به تمام مردم دنيا اين خبر را برسانيد



 اشعيا
 

 ! ر صهيون هستند، با فرياد بسرايندهمٔه کسانی که د٦
 ، خدای قّدوس اسرائيل عظيم است
 » .و در ميان قوم خود زندگی می کند

١٣  
  خداوند بابل را مجازات می کند

 : اين پيامی است که اشعيا پسر آموص، دربارٔه بابل از خدا دريافت کرد١
د، اسلحٔه خود را در دست بگيريد، تا اين برای                 فرياد برآوري !  پرچم جنگ را بر فراز تّپه ای باير برافرازيد             ٢

خداوند، سربازان دلير و مورد اعتماد خود را              ٣.  سربازان نشانٔه شروع حمله به دروزاه های شهر مغرور باشند               
 . خواهد خواند تا برای جهاد مقّدسی بجنگند و کسانی را که موجب خشم او شده اند، مجازات کند

ن ها بلند است، به صدای مردمی که ازدحام کرده اند و صدای ممالکی که جمع                          به فريادهايی که در کوهستا        ٤
آنها از دورترين کشورهای جهان      ٥.  خداوند متعال سربازان خود را برای جنگ آماده می سازد          .  شده اند، گوش دهيد  

 . تمام کشور را ويران می سازد. خدا به خشم می آيد. به اينجا می آيند
دستهای همه بی رمق و   ٧.   نزديک است  - روزی که خداوند متعال ويرانی می آورد     -وز خداوند   ر!  از درد ناله کنيد   ٦

آنها .   مغلوب خواهند شد   - دردی مثل درد زنی در حال زايمان       -آنها همه با ترس و درد        ٨.  شهامتشان از بين می رود   
 آن روز سخت و روز خشم و        -روز خداوند   ٩.  به يکديگر نگاه می کنند و صورتهايشان از خجالت سرخ خواهد بود             

ستارگان و افالک،    ١٠زمين به بيابان تبديل خواهد شد و گناهکاران از بين خواهند رفت                    .   فرا می رسد   -غضب او 
 . خورشيد در وقت طلوع، تاريک و ماه نوری نخواهد داد. ديگر بر زمين نخواهند تابيد

 مردمان شرير را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم         من باليی بر زمين نازل می کنم و تمام        «:  خداوند می گويد ١١
تعداد بازماندگان از طالی خالص کمياب تر ١٢. من مغروران را حقير و متکّبران و ظالمان را تنبيه خواهم کرد.  کرد

  خشم خود را نشان دهم، آسمانها به لرزه می افتند و زمين از مدار خود               - خداوند متعال -روزی که من    ١٣.  خواهد بود 
 . خارج خواهد شد

مثل آهويی از دست شکارچيان      .  بيگانگانی که در بابل زندگی می کنند، به سرزمينهای خود خواهند گريخت              «١٤
هرکس که گرفته شود، با خنجر        ١٥.  فرار می کنند، يا مثل گوسفند بدون  شبان هر کدام به سويی پراکنده خواهند شد                  

گاه می کنند، در برابر چشمانشان اطفال آنها تا پای مرگ مورد ظلم و                 وقتی آنها با درماندگی ن     ١٦.  کشته خواهد شد  
 » .خانه هايشان غارت، و به زنانشان تجاوز می شود. ستم قرار می گيرند

آنها برای نقره اهمّيتی قايل نيستند و طال         .  من دولت ماد را برمی انگيزم تا به بابل حمله کند           «:  خداوند می گويد ١٧
آنها نه به نوزادان رحم می کنند و نه به             .  با تير و کمان خود، مردان جوان را می کشند            ١٨.  کندآنها را وسوسه نمی     

 همان طور که سدوم و      - خداوند-ولی من   .  بابل از زيباترين کشورهاست و مردمش به آن افتخار می کنند           ١٩.  کودکان
هيچ عرب چادرنشينی   .  ندگی نخواهد کرد  ديگر کسی در آن ز    ٢٠.  غموره را از بين بردم، بابل را از بين خواهم برد           

فقط حيوانات وحشی در آنجا     ٢١.  در آنجا چادر نخواهد زد و هيچ شبانی گوسفندان برای چريدن به آنجا نخواهد برد                 
شترمرغها در آن زندگی خواهند کرد و ُبزهای وحشی           .  زندگی خواهند کرد و جغدها در آنجا آشيانه خواهند داشت           

زمان .  در ُبرجها و کاخهای آن زوزٔه کفتارها و شغالها طنين انداز خواهد بود               ٢٢.  هند  خراميد در ويرانه های آن خوا    
 » .بابل به آخر رسيده، و روزهايش تقريبًا تمام شده است

١٤  
  برگشت از تبعيد

 او می گذارد باز هم آنها به سرزمين خود             .  خداوند يک  بار ديگر به قوم خودش اسرائيل، ترّحم خواهد کرد                    ١
مّلتهای زيادی به قوم اسرائيل کمک می کنند تا آنها به سرزمينی             ٢.  بازگردند تا بيگانگان بيايند و با آنها زندگی کنند          

آنها که روزی    .  که خدا به آنها داده بود برگردند و در آنجا ملل ديگر مثل برده در خدمت اسرائيل خواهند بود                                 
 شده اند و مردم اسرائيل بر کسانی حکومت می کنند که روزی تحت              اسرائيل را گرفته بودند، اکنون مغلوب اسرائيل       

 . ستم آنها بودند

  سقوط پادشاه بابل



 اشعيا
 

وقتی چنين بشود، آنها ٤. خداوند قوم اسرائيل را از درد و زحمتشان و از بيگاری های سخت، خالص خواهد کرد  ٣
 : با تمسخر به پادشاه بابل خواهند گفت

که با  ٦  خداوند به قدرت حکمرانان شرير       ٥»  .به کسی ظلم و ستم نخواهد کرد             پادشاه سرنگون شده و ديگر        «
٧.  خشونت بر مردم ظلم و ستم کردند و هيچ وقت از جور و جفای مردم مغلوب دست بر نداشتند، پايان داده است                            

نوبر و   درختان ص  ٨.  اکنون، باالخره تمام جهان از آرامش و صلح بهره مند می شوند و همه با شادی می سرايند                            
سروهای آزاد لبنان از سقوط پادشاه بابل شادی می کنند، چون اکنون که او رفته، ديگر کسی نيست که آنها را قطع                          

 . کند
ارواح . ارواح زورمندان پيشين در تب و تابند. دنيای مردگان خود را برای استقبال از پادشاه بابل آماده می سازد         ٩

تو هم مثل يکی از     !  اکنون تو مثل ما ضعيف هستی      «:  مٔه آنها به او می گويند     ه١٠.  شاهان از تختهايشان برمی خيزند   
در گذشته، همه با نواختن چنگ و سرود به تو احترام می گذاشتند، اّما اآلن تو در دنيای مردگان                                 ١١!  ما شده ای 

 » .بر تختی انباشته از حشرات خوابيده ای و با پتويی از کرمها پوشيده شده ای. هستی
در گذشته تو مّلتها را شکست دادی، اّما         !  پادشاه بابل، ای ستارٔه درخشان صبحگاهان، تو از آسمان افتادی             ای١٢

تو می خواستی به آسمانها صعود کنی و تختت را بر فراز بلندترين ستاره  ها                           ١٣.  اآلن خودت به خاک افتاده ای        
شمال، جايی که خدايان جمع می شوند، سلطنت           تو فکر می کردی که مثل يک پادشاه بر فراز آن کوه در                .  بگذاری

اّما در عوض، تو به     ١٥.  تو می گفتی که بر فراز ابرها صعود می کنی و مثل قادر متعال خواهی بود               ١٤.  خواهی کرد 
 . قعر دنيای مردگان کشانده شده ای

ان کسی نيست که زمين را        آيا اين هم   «:  آنها می پرسند .  مردگان با تعّجب تو را می بينند و به تو خيره شده اند               ١٦
آيا اين همان کسی نيست که شهرها را ويران و دنيا را به                    ١٧می لرزاند و ممالک از ترسش به خود می لرزيدند؟              

بيابان تبديل کرده بود؟ آيا اين همان کسی نيست که هيچ وقت اسيران را آزاد نکرد و نگذاشت آنها به وطن خود                                  
 » برگردند؟

اّما تو قبری نداری و جسد تو را دور انداخته اند تا               ١٩.  در گورهای با شکوه خود خفته اند         تمام پادشاهان زمين  ١٨
جسد سربازانت که در جنگ کشته شده اند روی جسد توست و همٔه آنها را به يک دخمٔه سنگين انداخته اند و                        .  بگندد

شتی، تو مثل ساير پادشاهان دفن        چون تو کشور خود را به ويرانی کشاندی و مردم خود را ک                 ٢٠.  لگدمال می شوند 
پسران اين  .  کشت و کشتار شروع می شود    ٢١.  نخواهی شد و هيچ يک از اعضای خانوادٔه شريرت زنده نخواهند ماند           

هيچ يک از آنها ديگر بر دنيا حکومت نخواهد کرد و شهر ديگری                   .  پادشاه به خاطر گناه پدرانشان کشته می شوند        
 . نخواهد ساخت

 ا شکست خواهد داد خداوند بابل ر
هيچ چيز از آن باقی نخواهم          .  من به بابل حمله خواهم کرد و آن را ويران می کنم                   «:  خدای متعال می گويد    ٢٢

من بابل را به باتالقی مبّدل       ٢٣.   چنين گفته ام  - خداوند-من  .  گذاشت، نه کودکی به جای می گذارم و نه موجود زنده ای          
من بابل را با جارويی پاک می کنم که همه چيز را می روبد و دور                     .  ند گرفت می کنم و جغدها در آن آشيانه خواه          

 » . اين را گفته ام- خدای متعال-من . می ريزد

  خدا آشور را شکست خواهد داد
آنچه می خواستم انجام شود، به      .  آنچه ارادٔه من بود همان واقع خواهد شد         «:  خداوند متعال قسم خورده می گويد     ٢٤

 درهم خواهم شکست و آنها را در                - اسرائيل-من نيروهای آشور را در سرزمين خودم                ٢٥.  رسيد  انجام خواهد  
من قوم خود را از زير يوغ آشور و از سختی هايی که متحّمل می شوند، آزاد                        .  کوههای خودم پايمال خواهم کرد      

خدای متعال چنين   ٢٧»  .ند است اين است برنامٔه من برای دنيا، و بازوی من برای مجازات مّلتها بل                  ٢٦.  خواهم کرد 
 . خواسته، بازويش برای مجازات بلند است و کسی نمی تواند جلوی آن  را بگيرد

  خداوند فلسطين را شکست خواهد داد
 : اين پيام در سالی که آحاز پادشاه درگذشت، داده شد٢٨
وقتی يک  .  لی برای شادی نداريد    ای مردم فلسطين، چوبی که شما را با  آن می زدند، شکسته شده، اّما شما دلي                    ٢٩

خداوند، شبان مسکينان  ٣٠.  تخم يک مار، اژدهای پرنده توليد می کند      .  مار بميرد، مار سهمگين تری به جای آن می آيد       
 - ای فلسطينيان -اّما او قحطی وحشتناکی برای شما        .  قوم خود خواهد بود و آنها در جاهای امن زندگی خواهند کرد              

 .  از شما زنده نخواهيد ماندخواهد فرستاد و يکی
ابری از گرد و خاک و          !  همٔه شما بترسيد   !  ای مردمان شهرهای فلسطين، برای کمک گريه و زاری کنيد                 ٣١



 اشعيا
 

 . ارتشی که در آن آدم ترسويی وجود ندارد از شمال می آيد
 صهيون را برای     جواب ما به قاصدانی که از فلسطين می آيند چيست؟ ما به آنها خواهيم گفت که خداوند کوه                        ٣٢

 . قوم ستمديدٔه خود تعيين کرده و آنها در آنجا امن خواهد بود

١٥  
  خداوند موآب را شکست خواهد داد

 : اين است پيامی درباره موآب١
اهالی ديبون تا   ٢.  شهرهای عار و قير، يک شبه ويران شده اند و سکوت تمام سرزمين موآب را فرو گرفته است                     

. در پرستشگاه خود گريه می کنند و مردم موآب به خاطر شهرهای َنبو و ميدبا در شيون هستند                    باالی تّپه می روند و   
مردم در کوچه و خيابانها پالس پوشيده اند و در                 ٣.  آنها موهای سر و ريش خود را برای عزاداری تراشيده اند                  

 فرياد می زنند و فريادهای آنها تا       ساکنان حشبون و العاله   ٤.  ميدانهای شهر و بر پشت بام خود گريه و زاری می کنند           
جانم برای  ٥.  حّتی سربازها از ترس، بر خود می لرزند و جرأت خود را از دست داده اند             .  شهر ياهص شنيده می شود   

بعضی گريه  کنان از جاده لوحيت باال           .  مردم به شهر صوغر و عجلت شليشيا گريخته اند              :  موآب در فغان است      
نهر نمريم خشک شده و علفهای اطراف آن         ٦.   کنان به طرف حورونايم فرار می کنند      می روند و بعضی ديگر زاری     

مردم از وادی بيد رد می شوند و می کوشند با تمام دار و ندار خود                     ٧.  پژمرده و ديگر سبزينه ای به جا نمانده است         
در شهر ديبون،   ٩.  ده می شود از تمام مرزهای موآب و از شهرهای اجاليم و بئرايليم، گريه و زاری شني              ٨.  فرار کنند 

آری، کشتار و     .  آب رودخانه از خون سرخ شده و خداوند برای مردم آن حّتی مجازاتی شديدتر در نظر دارد                                
 . خونريزی شديدی در انتظار کسانی خواهد بود که در موآب می مانند

١٦  
  نااميدی در موآب

آنها در سواحل وادی ارنون       ٢.  م اورشليم می فرستند   مردم موآب از شهر سالع بّره ای به عنوان هديه برای حاک               ١
 . بی هدف جلو و عقب می روند و مانند پرندگانی که از النه هايشان رانده شده باشند، سرگردان هستند

مثل درختی که با سائه خود گرمای نيم روز را خنک              .  به ما بگوييد که چه کنيم      «:  آنها به مردم يهودا می گويند     ٣
ما به اين جا پناه آورده ايم، ما آواره هستيم، ما را               .   حمايت کنيد تا ما در زير سائه شما راحت باشيم              می کند، از ما  

اجازه بدهيد در سرزمين شما بمانيم، از ما در مقابل کسانی که                   ٤.  جايی مخفی کنيد تا کسی نتواند ما را پيدا کند                 
 » .می خواهند ما را از بين ببرند حمايت کنيد

در آن زمان   ٥.   و ستم به پايان می رسد و آنها که سرزمينها را ويران می کنند، از بين خواهند رفت                     خرابی و ظلم  
او در  .  يک نفر از خاندان داوود به پادشاهی خواهد رسيد که با وفاداری و محّبت بر مردم حکومت خواهد کرد                             

 . انجام کارهای راست و درست تأخير نمی کند و عدالت اجرا می شود
ما می دانيم که آنها مغرور و خودخواه         .  ما شنيده ايم که چقدر مردم موآب مغرور هستند         «:  يهودا می گويند   مردم٦

 » .هستند و الف زدنهايشان توخالی است
آنها وقتی به ياد می آورند چه غذاهای خوبی در             .  مردم موآب به خاطر زحماتی که تحّمل کردند، گريه می کنند            ٧

مزارع حشبون و تاکستانهای     ٨.  همه به گريه می افتند و اميدشان را از دست می دهند              ،  شهر قيرحارس می خوردند   
زمانی تاکهای آن از يک      .  سبمه که شراب آنها فرمانروايان مّلتهای ديگر را سرمست می کرد، همه خراب شده اند                  

ن اکنون برای تاکهای    م٩.  طرف تا يعزيز، از شرق تا کوير، و از غرب تا به آن سوی دريای مرده پخش شده بودند                   
اشکهای من برای حشبون و برای العاله است، چون ديگر فصل برداشت محصول                  .  سمبه و برای يعزير می گريم      

ديگر کسی در اين      .  اکنون ديگر کسی در اين مزارِع حاصلخيز نيست            ١٠.  نخواهد بود که مردم را خوشحال کند          
يگر کسی انگورها را برای شراب له نمی کند و آوازهای شادی             د.  تاکستانها نمی خواند و آواز شادمانی سر نمی دهد       

مردم موآب با رفتن به          ١٢.  از غم برای موآب و با غّصه برای قيرخارس می نالم                     ١١.  ديگر به گوش نمی رسد       
 . پرستشگاههای خود در باالی کوهها و عبادت در آنها خود را خسته می کنند ولی از آن فايده ای نمی برند

دقيقًا در مّدت سه سال، ثروت      «:  اکنون خداوند می گويد  ١٤.  ی بود که خداوند قبًال دربارٔه موآب داده بود         اين پيام ١٣
 » .از جمعّيت زياد آن، تعداد کمی زنده می مانند و آنها ناتوان خواهند بود. عظيم موآب از بين خواهد رفت



 اشعيا
 

١٧  
  خداوند سوريه و اسرائيل را مجازات خواهد کرد

شهرهای سوريه برای   ٢.  آن به توده ای ويران، بدل خواهد شد      .  دمشق ديگر يک شهر نخواهد بود     «:  خداوند گفت ١
٣.  آنها چراگاههای گاوان و گوسفندان می شوند و کسی نيست که آنها را بيرون کند                     .  هميشه متروک خواهند ماند    

که در سوريه زنده می مانند، مانند        آنهايی  .  اسرائيل، بی دفاع خواهد بود و دمشق استقالل خود را از دست می دهد                 
 » .من، خدای متعال چنين گفته ام. مردم اسرائيل شرمسار خواهند بود

٥.  روزی می آيد که عظمت اسرائيل به انتها خواهد رسيد و ثروتش به فقر مبّدل خواهد شد                              «:  خداوند گفت  ٤

شت رفائيم بعد از برداشت محصول، لخت       اسرائيل مثل مزرعه ای خواهد شد که غّله اش را درو کرده باشند و مثل د              
فقط تعداد کمی زنده می مانند، و اسرائيل مانند درخت زيتونی خواهد بود که زيتونهای آن را چيده                             ٦.  خواهد بود 

من، .  باشند و فقط دو يا سه تا زيتون در شاخه های باال، و چند عدد در شاخه های پايينی آن، هنوز باقيمانده باشد                                
 » .اسرائيل اين را گفته امخداوند، خدای 

ديگر آنها  ٨.  وقتی آن روز برسد، مردم برای کمک به سوی آفريدگار خود، خدای قّدوس اسرائيل روی می آورند                ٧
 مثل شمايل الهٔه   -به قربانگاههايی که به دست خود ساخته اند توّکل نخواهند کرد و اعتمادی به ساخته های دست خود                  

 .  نخواهند داشت-رهااشره و جايگاه سوزاندن بخو
وقتی آن روز برسد، شهرهای مستحکم ايشان متروک و ويران خواهند شد، مثل وقتی که مردم شهرهای حويان                    ٩

 . و اموريان در مقابل قوم اسرائيل شهرهای خود را ترک و فرار کردند
در .  د فراموش کرده ای  ای اسرائيل، خدايی را که تو را نجات می دهد و از تو مثل صخرٔه محکم حمايت می کن                    ١٠

اّما حّتی اگر گياهان جوانه        ١١.  عوض برای خود باغچه های مقّدس  ساخته ای تا خدايان بيگانگان را پرستش کنی                    
نصيب .  بزنند و شکوفه  بدهند، در همان صبحگاهی که آنها را کاشتی، هيچ محصولی برايت به بار نخواهند آورد                       

 . دتو فقط زحمت و درد بی درمان خواهد بو

  سرکوب دشمنان
مّلتها مانند امواج خروشان پيش      ١٣.  مّلتهای قوی در تب و تابند و با صدايی شبيه به امواج دريا نعره می کشند                   ١٢

آنها مثل گرد و خاکی در دامنٔه يک کوه يا کاهی           .  می روند، اّما خداوند آنها را تنبيه می کند و آنها عقب نشينی می کنند          
آنها هنگام غروب موجب وحشت هستند اّما در صبح اثری از آنها               ١٤.  راف پراکنده می شوند  در برابر گردباد به اط     

 . اين است سرنوشت کسانی که سرزمين ما را غارت می کند. نيست

١٨  
  خداوند حبشه را مجازات خواهد کرد

 آن سرزمين،    از٢.  در آن سوی رودهای حبشه، سرزمينی است که در آن صدای بالهای پرندگان شنيده می شود                   ١
. ای پيام آوران پرشتاب، به خانٔه خود برگرديد      .  سفيرانی با قايقهايی که از نی ساخته شده اند از رود نيل پايين می آيند             

 به مّلتهای قوی و پر توان خود و به مردمان بلند -اين پيغام را به سرزمين خودتان که به وسيلٔه رودها جدا شده  است         
 .  برسانيد-ه تمام دنيا از آنها می ترسندقد و تيره پوست خويش ک

به ! به پرچمی که برفراز کوهها به عنوان عالمتی برافراشته می شود، نگاه کنيد! ای تمام مردم جهان گوش دهيد     ٣
با همان آرامشی که شبنم در شبهای گرم            «:  خداوند به من گفت     ٤:  صدای شيپوری که نواخته می شود، گوش کنيد          

٥.  د و با همان وقاری که خورشيد در گرمای روز می تابد، من از آسمان به تو نگاه می کنم                    فصل درو شکل می گير   

قبل از آنکه محصول انگور چيده شود، در وقتی که شکوفه های انگور به زمين می ريزند و انگور می رسد، دشمن،                     
جسدهای ٦.  ا از بين خواهد برد     مردم حبشه را به همان آسانی که يک کارد شاخه های انگور را قطع می کند، آنها ر                   

آنها در تابستان، غذای الشخورها و در زمستان غذای                .  آنها برای الشخورها و حيوانات وحشی ريخته می شود             
 » .حيوانات وحشی خواهند شد

روزی می آيد که خداوند متعال، هدايای مردم اين سرزمين را خواهد پذيرفت؛ سرزمينی که به وسيلٔه رودها از                      ٧
آنها به کوه    .   شده اند و مردمش قوی و نيرومند، بلند قد و تيره پوست هستند و همٔه دنيا از آنها می ترسند                               هم جدا 

 . صهيون، محل پرستش خدای متعال، خواهند آمد



 اشعيا
 

١٩  
  خداوند مصر را مجازات خواهد کرد

 : اين است پيامی دربارٔه مصر١
تهای مصر در برابرش می لرزند و مردم آنجا شهامت              ُب.  خداوند سوار بر ابرها با شتاب به سوی مصر می آيد               

من در مصر يک جنگ داخلی ايجاد می کنم و برادر را بر برادر و                     «:  خداوند می گويد ٢.  خود را از دست داده اند      
شهرهای رقيب با يکديگر می جنگند و پادشاهان رقيب برای کسب               .  همسايه را بر همسائه خود خواهم برانگيخت         

آنها از ُبتهايشان    .  من نقشه های مصری ها را خنثی و روحئه آنها را تضعيف خواهم کرد                  ٣.  می کنندقدرت مبارزه    
من مصری ها را تسليم    ٤.  کمک می خواهند و طالب راهنمايی و نصيحت از جادوگران و ارواح مردگان خواهند بود              

 » . متعال، چنين گفته اممن، خداوند. پادشاهی زورگو و ظالم می کنم و او بر آنها حکومت خواهد کرد
نهرهای اطراف رود متعّفن و رو به          ٦.  سطح آب رود نيل پايين می رود و آن رود به تدريج خشک خواهد شد                   ٥

و تمام محصوالتی که در امتداد سواحل نيل           ٧،  خشک شدن هستند و بوته های نی و بوريای آن پژمرده خواهند شد               
ماهيگيران ناله و گريه می کنند، چون قالبها و تورهای آنها           ٨.  واهند شد کاشته شده، خشک و با باد به هوا پراکنده خ          

 . و بافندگان و کارکنان ماهر دل شکسته و افسرده خواهند شد١٠نساجان پارچه های نخی، نااميد ٩. بی فايده خواهند بود
می کنند به    داناترين مردان مصری، نصيحت احمقانه می دهند، چطور جرأت            !  رهبران شهر صوعن احمقند     ١١

ای فرعون کجا هستند مشاوران باهوش تو؟ شايد        ١٢  فرعون بگويند که آنها فرزندان حکما و پادشاهان پيشين هستند؟         
. رهبران صوعن و سروران ممفيس ابله هستند       ١٣.  آنها بتوانند به تو بگويند ارادٔه خداوند متعال برای مصر چيست             

خداوند باعث شد آنها مشورتهای گيج           ١٤.  ا باعث گمراهی آنها شدند        آنها می بايست مّلت را هدايت می کردند، امّ            
١٥.  در نتيجه، مصر هرچه می کند اشتباه است و مثل مستی است که روی استفراغ خود افتاده باشد                     .  کننده ای بدهند 

 . نه غنی و نه فقير، نه آدم مهم و نه آدم گمنام. هيچ کس در مصر نمی تواند کمکی کند

  ستايش خواهد کرد مصر خداوند را
وقتی ببينند که خداوند متعال دست خود را برای               .  زمانی می آيد که مردم مصر مثل زنان ترسو خواهند شد                ١٦

مردم مصر هر وقت به ياد آورند که خداوند            ١٧.  مجازات آنها بلند کرده است، آنها از ترس بر خود خواهند لرزيد                
 . دا در وحشت خواهند بودمتعال چه سرنوشتی نصيب آنها کرده از ترس يهو

مردم در آنجا به نام خداوند         .  وقتی آن زمان برسد، مردم پنج شهر مصر به زبان عبری سخن خواهند گفت                      ١٨
 . ناميده خواهد شد» شهِر خورشيد«يکی از شهرهای آن به نام . متعال سوگند ياد خواهند کرد

ر وجود خواهد داشت، و يک ستون سنگی به            وقتی آن روز برسد، قربانگاهی برای خداوند در سرزمين مص            ١٩
آنها نشانه هايی از حضور خداوند متعال در مصر خواهند             ٢٠.  نام او در مرز آن کشور اختصاص داده خواهد شد              

بود، وقتی مردم آنجا زير ستم هستند و برای کمک به درگاه خداوند فرياد برمی آورند، خداوند کسی را برای رهايی                    
خداوند، خود را به مردمان مصر آشکار خواهد ساخت، و آن وقت آنها او را خواهند  شناخت                   ٢١.  آنها خواهد فرستاد  

آنها به طور جّدی نذر می کنند و به نذر خود وفا              .  و پرستش خواهند کرد، قربانی ها و هدايای زياد تقديمش می کنند            
آنها به سوی او برمی گردند و او        .  واهد داد خداوند مردم مصر را مجازات می کند ولی بعد آنها را شفا خ              ٢٢.  می کنند

 . دعای ايشان را می شنود و آنها را شفا خواهد داد
مردمان اين دو کشور با هم رفت و        .  وقتی آن زمان فرا رسد، شاهراهی بين مصر و آشور به وجود خواهد آمد               ٢٣

 . آمد خواهند داشت و اين دو مّلت با هم عبادت خواهند کرد
برسد، اسرائيل با مصر و آشور برابر خواهد گشت و اين سه مّلت باعث برکت جهان خواهند                         وقتی آن زمان  ٢٤
ای مصر، ای قوم من؛ و تو ای آشور که تو را آفريده ام،             «:  خداوند متعال آنها را برکت می دهد و خواهد گفت        ٢٥.  شد

 » .و تو اسرائيل قوم برگزيده من، من همٔه شما را برکت می دهم

٢٠  
 بی عريان نشانٔه ن

سه سال قبل   ٢.  به فرمان سارگون امپراتور آشور، فرماندٔه قوای آن کشور به شهر اشدود در فلسطين حمله کرد                   ١
او اطاعت کرد و عريان و پا         .  از اين خداوند به اشعيا پسر آموص گفته بود که کفشها و پالس را از تنش درآورد                      

بندٔه من اشعيا سه سال عريان و پا برهنه به هر جا              «:  وند گفت وقتی اشدود فتح شد، خدا    ٣.  برهنه به هر جا می رفت    



 اشعيا
 

امپراتور آشور اسيرانی را که از اين        ٤.  اين نشانه ای است از آنچه برای مصر و حبشه روی خواهد داد             .  رفته است 
ای لخت  باسن ه.   لخت و پا برهنه راه خواهند رفت          - پير وجوان -همٔه آنها   .  دو کشور گرفته بود، برهنه خواهد برد        

آنها که به حبشه متوّکل شده اند و به مصر فخر می کنند، سرخورده و نااميد                      ٥.  آنها موجب شرمساری مصر است      
نگاه کنيد و ببينيد     ':  وقتی آن روز برسد، مردمی که در سواحل فلسطين زندگی می کنند، خواهند گفت                ٦.  خواهند شد 

ما چگونه زنده خواهيم     !  پراتور آشور حمايت کنند، آمده است      چه بر سر کسانی که انتظار داشتيم از ما در مقابل ام             
 » 'ماند؟

٢١  
  رؤيای سقوط بابل

 : اين پيامی است برای بابل١
من در رؤيا صحنه های ظالمانه ای       ٢.  باليی مثل گردباد تند از آن سوی صحرا از سرزمينی مخوف خواهد آمد                   

 . رؤيای خيانت و ويرانی ديده ام. ديده ام
خداوند به ظلم و ستم بابل خاتمه خواهد           .  يالم حمله کنيد، ای قشون مادها، شهرها را محاصره کنيد             ای ارتش ع   

 . داد
چيزی که من در رؤيا ديدم و شنيدم، مرا به وحشت انداخته و دردی مثل درد زِن در حال زايمان، تمام وجودم                            ٣

انتظار غروب آفتاب بودم ولی آن هم برای من           در.  سرگيجه گرفته ام و از ترس بر خود می لرزم       ٤.  را پر کرده است   
 . چيزی جز وحشت به همراه نياورد

ناگهان .  همه می خورند و می نوشند    .  فرشهايی برای نشستن ميهمانان پهن بود       .  در رؤيا، ضيافتی را آماده ديدم       ٥
 » !سپرهای خود را آماده سازيد! افسران«: فرمانی شنيده می شود

او بايد با    ٧.  برو يک نگهبان بگمار و به او بگو از هر آنچه می بيند، گزارش دهد                      «:آنگاه خداوند به من گفت      ٦
دّقت نگاه کند و ببيند که آيا مردان سوار بر اسب هستند؟ آيا به ستون دو نفره حرکت می کنند و يا مردان سوار بر                               

 » االغ يا شتر هستند؟
 » .هبانی خود شب و روز مراقب بوده امآقايم، من در محل نگ«: نگهبان فرياد می زند و می گويد٨
تمام ُبتهايی که   !  مردان سوار بر اسب به ستون دو، بابل سقوط کرد            !  آنها آمده اند «:  ناگهان نگهبان خبر می دهد    ٩

 » .می پرستيد، ُخرد شده و به اطراف زمين ريخته اند
و خبر خوشی می دهم که من از خداوند         ای قوم من، ای اسرائيل، که مثل خرمن گندم کوبيده  شده ای اکنون به ت                ١٠

 !  شنيده ام- خدای اسرائيل-متعال 

  پيامی برای َادوم
 : اين پيامی است برای َادوم١١

ای ديده بان، شب کی به پايان می رسد؟ به من بگو آيا شب بزودی تمام                               «:  کسی از َادوم مرا صدا می زند            
 » می شود؟

 » .اگر باز هم سؤالی داری، برگرد و بپرس. باره شب خواهد شدصبح می آيد، ولی دو«: در پاسخ می گويم١٢

  پيامی برای قوم عرب
 : اين پيامی است برای قوم عرب١٣

به تشنگانی که پيش شما       ١٤،  ای مردمان ددان، شما که کاروانهايتان در سرزمين خشک عربستان چادر زده اند                  
مردم از َدم شمشيرهايی که برای کشتن آنها         ١٥.  ن غذا بدهيد  شما مردم سرزمين تيما، به پناهندگا      .  می آيند، آب بدهيد  

 . کشيده شده فرار می کنند و از تيرهايی که آمادٔه نشانه گيری است و از تمام خطرهای جنگ می گريزند
١٧.  دقيقًا تا يک سال ديگر، چيزی از عظمت قبايل قيدار باقی نخواهد ماند                            «:  آنگاه خداوند به من گفت         ١٦

 - خدای اسرائيل -من، خداوند   .  يدار از شجاع ترين مردان هستند، اّما تعداد کمی از آنها زنده خواهند ماند             تيراندازان ق 
 » .اين را گفته ام

٢٢  
  پيامی برای اورشليم



 اشعيا
 

 : اين پيامی است دربارٔه دّرٔه رؤياها١
ام شهر پر از همهمه، شور       تم٢  چه اّتفاقی افتاده است؟ چرا همٔه مردم شهر در پشت بامهای خود جشن گرفته اند؟                

 . و هيجان، و پر سر و صداست
تمام رهبران شما در حال فرار، قبل از اينکه           ٣.  مردان شما که کشته شده اند، در حال جنگ با دشمن کشته نشدند              

مرا تنها بگذاريد تا در مرگ تمام قوم خودم سخت            ٤.  حّتی يک تير از کمان رها کرده باشند، دستگير و اسير شدند              
اکنون زمان وحشت، شکست و آشفتگی در دّرٔه رؤياهاست و اين                     ٥.  يه کنم و برای تسّلی من کوشش نکنيد              گر

ديوارهای شهر ما فروريخته و فرياد مردم برای کمک در کوهها طنين              .  خواست خداوند، خدای متعال برای ماست      
 . انداخته است

ن آمده اند و سربازان سرزمين قير با سپرهای آمادٔه         سربازان سرزمين عيالم سوار بر اسب و مسّلح به تير و کما            ٦
. دشتهای حاصلخيز يهودا از اّرابه های جنگی پر شده اند و سواره نظام جلوی دروازه های اورشليم ايستاده اند                 ٧.  دفاع

 . تمام قدرت دفاعی يهودا از هم پاشيده شده است٨
قسمت هايی از ديوار اورشليم    ١٠-٩.  ادخانه بيرون آورديد  بعد از تمام اينها، آن وقت شما اسلحه های خود را از زرّ              

تمام خانه های اورشليم را بازديد کرديد، و بعضی از خانه ها را در اورشليم            .  را که احتياج به بازسازی داشت، يافتيد      
 در شهر   برای ذخيرٔه آب، آب انباری    ١١.  خراب کرديد تا سنگهای آنها را برای تعمير ديوارهای شهر به  کار ببريد                 

اّما شما به آن خدايی که همٔه اين چيزها را از             .  ساختيد که مازاد آب استخر قديمی به آن جاری و نگه داری می شود             
 . زمانهای قديم ُمقّدر کرده بود، توجهی نکرديد

آن وقت خداوند، خدای متعال از شما خواست گريه و سوگواری کنيد، سرهايتان را بتراشيد و پالس بر تن                                ١٢
در عوض، شما خنديديد و جشن گرفتيد، گاو و گوسفند خود را سر بريديد و  خورديد، و به نوشيدن شراب                          ١٣.  يدکن

 » .بهتر است اآلن بخوريم و بنوشيم، چون فردا خواهيم مرد«: شما گفتيد. پرداختيد
 آمرزيده نخواهند   آنها تا زنده هستند، هرگز برای اين شرارت        «:  خداوند، خدای متعال خودش به من چنين گفت        ١٤
 » . چنين گفته ام- خداوند، خدای متعال-من . شد

  اخطار به شبنا
تو فکر  «١٦:  خداوند، خدای متعال به من گفت به نزد شبنا، رئيس تشکيالت کاخ سلطنتی بروم و به او بگويم                         ١٥

ممکن است که تو     ١٧؟  می کنی کسی هستی؟ تو چه حّقی داشتی برای خود مقبره ای در دامنٔه تّپه های سنگی بسازی                    
او تو را مثل توپی بر می دارد و به سرزمين بسيار             ١٨.  آدم مهمی باشی، اّما خداوند تو را می گيرد و دور می اندازد              

تو . در آنجا تو در کنار اّرابه های جنگی که آن قدر به آنها افتخار می کردی، خواهی مرد. بزرگتری پرت خواهد کرد
خداوند اين کار را از تو خواهد گرفت و تو را از مقام بااليت به پايين                       ١٩.  د هستی موجب ننگ خاندان ارباب خو      

 » .خواهد انداخت
.  خواهم فرستاد  - الياقيم پسر حلقيا  -وقتی اين چيزها واقع شود، من به دنبال خادم خودم               «:  خداوند به شبنا گفت    ٢٠
او مثل يک   .   قدرتی را که تو داشتی، به او می دهم        من ردای رسمی و کمربند تو را به او خواهم داد و اختيارات و             ٢١

 - فرزند داوود -من به او اختيار کامل خواهم داد تا زير نظر پادشاه               ٢٢.  پدر برای مردم اورشليم و يهودا خواهد بود         
دری که او باز کند، کسی نمی تواند ببندد و دری که او                   .  او کليدهای امور را در دست خواهد داشت           .  خدمت کند 

من او را در مقامش مثل ميخی که محکم شده نگاه می دارم و او موجب                    ٢٣.  دد، هيچ کس نمی تواند آن را باز کند        ببن
 . افتخار برای تمام خانوادٔه خود خواهد بود

آنها مثل ديگها و    .  اّما بار تمام خويشاوندان او و کسانی که به او مّتکی هستند، بر دوش او سنگينی خواهد کرد                 «٢٤
. وقتی چنين شود، ميخی که محکم بود، شل می شود و می افتد            !  ی که از ميخی آويزان باشند به او آويخته اند         کاسه هاي

وقتی چنين شود ميخی که محکم بود، شل می شود         ٢٥.  اين، پايان کار تمام چيزهايی خواهد بود که به آن آويخته بودند           
 . خداوند متعال چنين گفته است» .به آن آويخته بودندو اين پايان کار تمام چيزهايی خواهد بود که . و می افتد

٢٣  
  پيامی دربارٔه فنيقيه

ای دريانوردانی که در اقيانوس هستيد، از غم فرياد بزنيد، چون صور، بندرگاه                 .  اين پيامی است دربارٔه صور     ١
 بازگردند، اين خبر را به      وقتی که کشتيهای شما از قبرس     .  کشور شما ويران، و خانه ها و لنگرگاه آن خراب شده اند          

به آن طرف دريا فرستاديد تا غّالتی را که در           ٣شما کسانی را    !  ای بازرگانان صيدون شيون کنيد    ٢.  شما خواهند داد  



 اشعيا
 

 . مصر می رويد بخرند و بفروشند، و با تمام مّلتها داد و ستد کنند
تو را ديگر از خودش نمی داند و           ،  دريا و اعماق اقيانوس بزرگ       !  ای شهر صيدون، تو ديگر آبرويی نداری          ٤

 » .من هرگز فرزندی نداشتم، و هيچ وقت پسر و دختری بزرگ نکردم«: می گويد
 . حّتی مردمان مصر هم وقتی بشنوند که صور ويران شده است، متحّير و متعّجب خواهند شد٥
 همان شهر شاد صور است که در           آيا اين ٧!  بکوشيد تا به اسپانيا فرار کنيد       !  ای مردم فنيقيه از غم فرياد بزنيد         ٦

زمان قديم بنا شد؟ آيا اين همان شهری است که مهاجرانی به آن سوی دريا می فرستاد تا مستعمرات تازه ای ايجاد                             
 شهری که بارزگانانش همه شاهزادگان و ُنجبا و            - پايتخت کشور -چه کسی چنين سرنوشتی را برای صور          ٨کنند؟  

او اين کار را کرد تا به غرور آنها،            .  خداوند متعال طّراح آن بود     ٩قّدر کرده است؟     مورد احترام جهانيان بودند، مُ     
 . برای آنچه که کرده بودند، پايان دهد و ُنجبای آنها را حقير سازد

ديگر کسی نيست که از شما حمايت        .  ای کسانی که در اسپانيا ساکن شده ايد، برويد و به زراعت زمين بپردازيد             ١٠
او دستور داده تا مراکز        .  د دست خود را بر فراز دريا دراز کرده و حکومتها را سرنگون می کند                        خداون١١.  کند

ای شهر صيدون، شادی و خوشی تو به پايان رسيده و مردمانت در رنج و                  ١٢.  بازرگانی فنيقيه، تمامًا از بين بروند      
 . هند بودحّتی اگر آنها به قبرس بگريزند، در آنجا نيز در امان نخوا. ستم هستند

بابلی ها بودند  .  بابلی ها، حيوانات وحشی را در صور رها کردند تا آن شهر را زير و رو کنند، نه آشوری  ها                       (١٣
که ُبرجهايی برای محاصرٔه صور به پا کردند و تمام استحکامات شهر را درهم کوبيدند و آن را به صورت                                        

 .) ويرانه ای در آوردند
 . شهری که به آن مّتکی بوديد، ويران شده است! انوس هستيد، با غم بناليدای دريانوردانی که در اقي١٤
وقتی آن سالها به    .   فراموش خواهد شد   - يعنی برابر زندگی يک پادشاه    -زمانی می آيد که صور برای هفتاد سال         ١٥

 : پايان برسد، صور مانند روسپی در اين سرود خواهد بود
 ، ای فاحشٔه فراموش شده١٦

 ! ر و دور شهر بگردچنگی بردا
 ، باز آهنگی بزن و آوازی بخوان

 . تا مردها يکبار ديگر جمع شوند
بعد از گذشت هفتاد سال، خداوند اجازه خواهد داد تا صور به کار گذشتٔه خود بر گردد و او در مقابل ُمزد،                                 ١٧

 به دست می آورد وقف خداوند       ولی پولی که از اين راه      ١٨  خود را در اختيار تمام حکومتهای جهان قرار خواهد داد           
او آن را ذخيره نخواهد کرد، بلکه آنها که خدا را می پرستند، از آن پول برای محتاجان، غذای زياد و                           .  خواهد شد 

 . لباس خوب خواهند خريد

٢٤  
  خداوند دنيا را مجازات خواهد کرد

اب می کند و مردِم آن را پراکنده          او سطح زمين را خر      .  خداوند زمين را ويران و خالی از سکنه خواهد کرد               ١
همٔه مردم، کاهنان و مردم عادی، بردگان و صاحبان غالمها، خريداران و فروشندگان، وام دهندگان و                          ٢.  می کند

. تمام زمين ُخرد و ويران شده است         ٣.  وام گيران، ثروتمندان و فقيران، هم با همان سرنوشت روبه رو خواهند شد                
 .  واقع خواهد شدخداوند اين را گفته و آن

مردم ٥.  زمين خشک و همه چيز پژمرده می شود و مردم دنيا ناتوان تر و زمين و آسمان رو به زوال خواهند بود                     ٤
پس زمين  ٦.  با شکستن قوانين خدا و با شکستن پيمانی که آنها با خداوند تا ابد بسته بودند، زمين را آلوده کرده اند                            

تاکستانها ٧.  ه را که خود کرده  اند می بينند و تعداد کمتر و کمتری زنده می مانند             لعنت شده است و مردم آن جزای آنچ        
٨.  حّتی کسانی که زمانی آدمهای شادی بودند، اکنون افسرده هستند                   .  خشک می شوند و شراب کمياب می شود            

 جام شراب   ديگر کسی آواز خوشی در کنار      ٩.  موسيقی های شادی که با چنگ و طبل می نواختند خاموش شده است             
در شهر هرج و مرج است و مردم برای امن بودن، درهای             ١٠.  نمی سرايد و ديگر کسی از مّزٔه شراب لّذت نمی برد         

شادی برای هميشه   .  مردم در کوچه ها فرياد می زنند چون ديگر شرابی وجود ندارد         ١١.  خانه های خود را قفل می کنند    
اين است آنچه    ١٣.  ر ويران شده و دروازه های آن شکسته است           شه١٢.  رفته و گويی از اين سرزمين رخت بربسته           

وقتی آخرين زيتون و آخرين        .  مثل آخر فصل برداشت محصول است         .  برای تمام مّلتهای جهان روی خواهد داد           
 . خوشٔه انگور را از تاکستان چيده باشند

و آنها که   ١٥،  گفت که خدا عظيم است      ساکنان غرب خواهند  .  آنها که زنده مانده اند از شادمانی سرود می خوانند        ١٤
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مردمی که در کنارٔه دريا زندگی می کنند، خداوند، خدای اسرائيل را حمد             .  در شرق هستند او را ستايش خواهندکرد       
 شنيده   - يعنی مّلت نيکوکار و عادل        -از دورترين نقاط جهان سرودهايی در حمد قوم اسرائيل                     ١٦.  خواهند گفت  

 . می شود
خائنين به خيانتهای خود ادامه می دهند و خيانتها هر          !  من در حال نابودی هستم     !  يگر اميدی نيست  اّما برای من د   

هر که  ١٨.  وحشت و حفره و دام در انتظار شماست         !  ای مردم، همٔه شما به من گوش دهيد         ١٧.  روز زيادتر می شود  
رگبار باران از   .  تار دام خواهد شد   بخواهد از وحشت بگريزد به حفره خواهد افتاد و هرکس از حفره فرار کند گرف                 

زمين مثل يک آدم مست ٢٠. زمين می لرزد، می ترکد، و می شکافد١٩. آسمان می بارد و بنياد زمين به لرزه خواهد آمد      
دنيا زير بار گناهانش خم شده         .  بی ثبات و مثل آلونکی در برابر توفان از يک سو به سوی ديگر حرکت می کند                        

 . و ديگر برنخواهد خاستاست؛ آن سقوط می کند 
خداوند، پادشاهان را مانند    ٢٢.  زمانی می آيد که خداوند قدرتهای آسمانی و حکام جهانی را مجازات خواهد کرد              ٢١

ماه نور  ٢٣.  او آنها را در زندان تا روز مجازاتشان نگاه خواهد داشت              .  زندانيان با هم در سياه چالی خواهد انداخت        
او در اورشليم از     .  رشيد ديگر نخواهد تابيد، چون خداوند متعال پادشاه خواهد بود              خود را از دست می دهد و خو         

 . فراز کوه صهيون حکومت خواهد کرد و رهبران قوم، جالل او را خواهند ديد

٢٥  
  سرود شکرگزاری

 . ای خداوند، تو خدای من هستی١
 . تو را جالل می دهم و حمد و ستايش می کنم

 .  کرده ایتو کارهای شگفت انگيزی
 ، تو با وفاداری آنچه را از ابتدا می خواستی

 . با اطمينان به انجام رسانيدی
  تو شهرها را به ويرانه ای تبديل٢

 . و ُبرج و باروهای آنها را خراب کردی
 ، کاخهايی که دشمنان ما ساخته بودند
 . برای هميشه از بين رفته  اند

 د گفت مردم کشورهای نيرومند تو را حمد خواهن٣
 . و شهرهای مردمان ظالم از تو خواهند ترسيد

  فقيران و بيچارگان به تو پناه آورده اند٤
 . و در روزگار سخت در امان بوده اند

 ، به آنها در برابر توفانها پناهگاه
 . و در برابر گرمای سوزان سايبان دادی

  مردان ظالم مثل کوالک زمستانی
 . ه می کنندو مثل قحطی در سرزمين خشک حمل٥

 ، اّما تو ای خداوند، دشمنان ما را ساکت کردی
 ، و فرياد مردان ظالم را خاموش نمودی

 . همان طور که ابرها به يک روز گرم، سردی می بخشند

  ضيافت خداوند
در اينجا، در کوه صهيون، خداوند متعال ضيافتی برای همٔه مّلتهای جهان آماده می کند؛ ضيافتی با بهترين                                ٦
خداوند قادر  ٨.  او ناگهان ابر غمی را که بر فراز شهرهای همٔه مّلتها بود، کنار می زند                    ٧.  اها و بهترين شرابها    غذ

او اشکها را از چشم همه پاک می کند و شرمی را که قومش در                  !  متعال، مرگ را برای هميشه از بين خواهد برد          
 . چنين گفته استخداوند خودش . سراسر دنيا متحّمل شدند، از بين خواهد برد

ما به او اعتماد داريم و او ما را نجات داده                !  او خدای ماست   «:  وقتی اين چيزها واقع شود، همه خواهند گفت          ٩
 » .ما به او ايمان داريم، و اکنون شاد و خوشحال هستيم چون او ما را نجات داده است! او خداوند است. است

  خدا موآب را مجازات خواهد کرد



 اشعيا
 

ه صهيون را محافظت خواهد کرد، اّما مردم موآب مثل کاهی در سرگين حيوانات، زير پای ديگران                  خداوند کو ١٠
آنها دستهای خود را دراز می کنند، گويی می خواهند شنا کنند، اّما خدا آنها را سرافکنده خواهد                 ١١.  پايمال خواهند شد  

ای جنگی موآب را خراب می کند و ديوارهای بلند او قلعه ه١٢. کرد و دستهايشان بی مقاومت به زير آب فرو می روند     
 . آنها را با خاک يکسان خواهد کرد

٢٦  
  سرود پيروزی يهودا

 : روزی می آيد که مردم يهودا اين سرود را خواهند سراييد١
 ! شهر ما مستحکم است

 . خدا خودش از ديوارهای آن دفاع می کند
  دروازه های شهر را باز کنيد٢

 ، وفادار مؤمن وارد شوند و بگذاريد قوم
 . قومی که هرچه می کنند راست و درست است

  ای خداوند، صلح و آرامش کامل٣
  به آنهايی که در انديشه های خود راسخ اند

 . و به تو توّکل دارند، عطا فرما
 ، توّکل شما تا ابد بر خداوند باشد٤

 . او هميشه حامی شما خواهد بود
 دند حقير نموده، او کسانی را که متکّبر بو٥

  او شهرهايی را که  آنها در آن زندگی می کردند، ويران نمود
 . و ديوارهای آن را با خاک يکسان نمود

  آنها که مورد ظلم و ستم بودند اکنون در آن، رفت و آمد نموده٦
 . و آن را زير پای خود لگدمال می کنند

 
  کنی ای خداوند، تو راه را جلوی پای نيکوکاران صاف می٧

 . و جاده ای که در آن سفر می کنند، هموار می سازی
  ما از ارادٔه تو پيروی می کنيم و اميدمان به توست؛٨

 . و خواسته ای جز تو نداريم
 . در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم٩

 ، وقتی تو تمام دنيا و مردم آن را داوری کنی
 . آن وقت آنها می آموزند که عدالت چيست

  تو حّتی در مورد شريرانی گرچه١٠
 . که هيچ وقت نيکی و راستی را نمی آموزند، مهربان هستی

  - در شهر نيکان-آنها حّتی در اينجا 
  مرتکب شرارت می شوند

 . و به بزرگی تو توّجهی ندارند
 . دشمنان تو نمی دانند که تو آنها را مجازات خواهی کرد١١

  ای خداوند آنها را شرمنده کن
 . ر به جزايشان برسند، بگذار به مجازاتی که برايشان در نظر داری برسندو بگذا

 . به آنها نشان بده، چقدر قوم خود را دوست داری
 

 . ای خداوند، تو ما را سعادت و برکت خواهی داد١٢
 . تمام موفقّيت های ما را تو امکان پذير ساختی

  ،ای خداوند خدای ما، ديگران بر ما حکومت کرده اند١٣
 . در حالی که تو تنها خداوند ما هستی

 ، اکنون آنها همگی مرده اند و ديگر زنده نخواهند شد١٤
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 ، ارواح آنها بلند نمی شود
 . چون تو آنها را مجازات کرده ای و درهم شکسته ای

 . ديگر کسی از آنها ياد نمی کند
 ، ای خداوند، تو باعث رشد مّلت ما بوده ای١٥

  هر سو وسعت داده ای و سرزمين ما را از
 . و به اين وسيله تو جالل يافته ای

  ای خداوند تو قوم خود را مجازات کردی١٦
 . و آنها در حالت پريشانی به حضور تو دعا کردند

 ، تو، ای خداوند، ما را مجبور کردی١٧
 . مثل زِن در حال زايمان، از درد فرياد برآوريم

 ، ما در درد و رنج بوديم١٨
  به دنيا نياورديم ولی چيزی

 ، پيروزی ای برای کشورمان نصيب ما نشد
 . و توفيقی نداشته ايم

 
 ، کسانی که از قوم ما مرده اند دوباره زنده خواهند شد١٩

 . و بدنهای بی جان آنها جان تازه خواهند يافت
  تمام آنها که در قبرهای خود خوابيده اند
 . بيدار شده و با شادی خواهند سراييد

  طور که شبنم های درخشان، همان
 . زمين را شاداب می کند، همان طور خداوند اميد تازه ای به  آنها که سالهای پيش مرده اند، خواهد داد

  داوری و استقرار مجدد
خود را برای زمانی کوتاه پنهان کنيد تا          .  ای قوم من، به خانه های خود برويد و درها را پشت سر خود ببنديد                  ٢٠

. خداوند از جايگاه آسمانی خود می  آيد تا مردم دنيا را به خاطر گناهانشان مجازات کند                       ٢١.  وکش کند خشم خدا فر   
قتلهايی که به طور مخفی روی زمين مرتکب شده بودند، آشکار خواهد شد و زمين ديگر کشته شدگان را پنهان                                

 . نخواهد کرد

٢٧  
ی مجازات هيوالی دريايی، آن اژدهای پرپيچ و خمی           در آن روز خداوند شمشير پرقدرت و کشندٔه خود را برا             ١

 . که دايمًا می لولد، و برای کشتن هيواليی که در دريا زندگی می کند، به  کار خواهد گرفت
من از آن نگه داری می کنم و به آن مرتبًا آب                «٣:  در آن روز خداوند دربارٔه تاکستان دلپذير خود خواهد گفت               ٢

من ديگر از اين تاکستان         ٤.  ن مراقبت می کنم تا کسی نتواند به آن آسيبی برساند                   من شب و روز از آ          .  می دهم
اّما اگر دشمنان قوم من،      ٥.  اگر در آن خار و خلنگ مزاحمی می بود، من آن را کامًال آتش می زدم                 .  خشمگين نيستم 

 » .آری آنها بايد با من صلح کنند. حمايت مرا می خواهند آنها بايد با من صلح کنند
تمام .   مثل درخت ريشه می دوانند و شکوفه و غنچه خواهند داد             - فرزندان يعقوب -در آيندٔه نزديک قوم اسرائيل       ٦

 . دنيا از ميوه ای که آنها به ثمر می آورند، پوشيده خواهد شد
خودش به تبعيد،     خداوند با فرستادن قوم   ٨.  اسرائيل به اندازٔه دشمنانش تنبيه نشده و به اندازٔه آنها کشته نداده است            ٧

اّما گناهان آنها فقط    ٩.  او آنها را همراه با تندبادی از مشرق، از سرزمين خودشان بيرون ُبرد              .  آنها را مجازات کرد   
وقتی بخشيده می شود که سنگهای قربانگاههای بت پرستان را مثل گچ بکوبند و ديگر اثری از شمايل الهٔه اشره و                          

 . نماند قربانگاههای ُبخورسوز آنها باقی
آن به چراگاهی برای چهارپايان مبّدل شده، و        .  شهر مستحکم مثل يک بيابان بی آب و علف، متروک مانده است          ١٠

شاخٔه درختان پژمرده و شکسته است، و زنها شاخه ها را برای                   ١١.  آهوان در آنجا استراحت می کنند و می چرند           
ا، آفريدگار آنها، به ايشان رحم نخواهد کرد و شفقتی نسبت               چون مردم اصًال نفهميده اند خد     .  سوزاندن جمع می کنند  
 . به آنان نشان نخواهد داد

در آن روز خداوند، مثل خرمنکوبی که گندم را از سبوس جدا می کند، تمام قوم خودش را از رود فرات تا                                 ١٢
 . مرز مصر يکی يکی جمع خواهد کرد



 اشعيا
 

مام قوم اسرائيل را که در آشور و مصر در تبعيد به سر                 وقتی آن روز فرا رسد، شيپوری نواخته می شود و ت            ١٣
 . آنها خواهند آمد و خداوند را در اورشليم، در کوه مقّدس او، پرستش خواهند کرد. می برند، فرا خواهد خواند

٢٨  
  اخطاری به اسرائيل

به .  نابود خواهد شد    جالل او مثل تاجهای ُگلی که بر سر رهبران مست آن است، محو و             !  وای بر کشور اسرائيل   ١
خداوند آدمی قوی   ٢.  سرهای مغرورشان عطرهای خالص زده اند، اّما آنها در حال مستی کامل مثل مردگان افتاده اند               

کسی که مثل توفان تگرگ، مانند باران سيل آسا، و مثل سيلی                     .  و زورمند و آماده برای حمله در اختيار دارد                  
جالل ٤.  غرور آن رهبران مست، زير پا ِله خواهد شد            ٣.  واهد پوشانيد خروشان و مخّرب، تمام اين سرزمين را خ          

زودگذر رهبران مغرور مثل انجيرهای زودرس است که به محض رسيدن، آنها را می چينند و می خورند و ناپديد                        
 . می شوند

 داورانی که زنده    او به ٦.  روزی می آيد که خداوند متعال مانند تاج ُگلی بر سر بازماندگان قوم خودش خواهد بود                ٥
مانده اند، حس عدالت خواهی و به کسانی که از دروازه های شهر در برابر حمالت دفاع می کنند، شهامت خواهد                              

 . بخشيد

  اشعيا و انبيای مست يهودا
ن و  آنها آن قدر شراب و مشروبات قوی نوشيده اند که افتا        .  حّتی انبيا و کاهنان آن قدر مست اند که تلو تلو می خورند        ٧

انبيا آن قدر مست اند که رؤياهايی را که خدا به آنها می دهد، درک نمی کنند و کاهنان هم آن قدر                            .  خيزان و گيج اند   
سفره ای که بر سر آن نشسته اند با استفراغ پوشيده شده و            ٨.  مست اند که نمی توانند در مورد اّدعای وی قضاوت کنند         

 . جای پاکی در آن نمانده است
اين شخص فکر می کند به چه کسی تعليم می دهد؟ چه کسی به پيامهای               «:  من شکايت می کنند و می گويند      آنها از ٩

او می کوشد ما را اول با           ١٠.  او احتياج دارد؟ آنها فقط برای اطفالی که تازه از شير گرفته شده اند، مفيد هستند                            
 » .دهد حروف، بعد با سطور و باالخره با دروس، يکی بعد از ديگری آموزش

اگر شما به من گوش ندهيد، آن وقت خدا از بيگانگانی که با لهجه های عجيب صحبت می کنند، استفاده خواهد                        ١١
به همين دليل   ١٣.  او برای شما صلح و آرامش آورد، اّما شما نخواستيد به او گوش بدهيد                ١٢.  کرد تا به شما بياموزند     

، سطری بعد از سطری ديگر، و درسی بعد از درسی ديگر به             است که خداوند می خواهد حرفی بعد از حرفی ديگر        
 . شما زخمی می شويد، به دام می افتيد و به اسارت برده خواهيد شد. شما بياموزد

  سنگ زاويه ای برای صهيون
١٥.  شما رهبران مغروری که بر اورشليم و بر اين مردم حکومت می کنيد، به آنچه خداوند می گويد گوش دهيد                    ١٤

شما مطمئن هستيد که وقتی     .   افتخار می گوييد که با مرگ پيمان بسته ايد و با دنيای مردگان به توافق رسيده ايد                شما با 
اکنون ١٦.  باليی برسد، شما در امان خواهيد بود، چون شما برای ايمنی به دروغها و فريب های خود ُمّتکی هستيد                        

سنگ زاوئه سختی در     .  يادی ثابت و مستحکم می گذارم      من در صهيون بن    «:  اين است آنچه خداوند متعال می گويد        
١٧'  .ايمانی که استوار است صبور نيز می باشد        ':  ميان آن قرار می دهم که بر روی آن اين کلمات نوشته شده است                 

 » .عدالت، ريسمان اندازه گيری آن بنياد و صداقت شاغول آن خواهد بود
ه برده ايد می شويد و می برد، و سيالبها مکانهای امن شما را ويران              توفان تگرگ تمام دروغهايی را که به آنها پنا         

وقتی بال  .  پيمانی که با مرگ بسته ايد فسخ خواهد شد، و توافق شما با دنيای مردگان باطل می شود                       ١٨.  خواهد کرد 
 بايد شب   شما.  ضربات آن پی درپی و روزهای متمادی ادامه خواهد داشت          ١٩.  نازل شود شما مغلوب آن خواهيد شد       

حالت شما مانند حالت      ٢٠.  هر پيام تازه ای از جانب خداوند، حاوی وحشت تازه ای است               .  و روز متحّمل آن شويد       
کسی در تخت خوابی کوتاه خوابيده که نمی تواند پاهای خود را دراز               :  کسی است که در اين ضرب المثل آمده است          

-خداوند برای اجرای نّيات و خواسته هايش       ٢١ .   دور خود بپيچد   کند و لحافش آن قدر باريک است که نمی  تواند آن را          
او کار  .   همان طور که در کوه فراصيم و در دشت جبعون جنگيد، باز هم می جنگد                   - هرچند عجيب به نظر می رسد    

 . خود و کارهای اسرارآميز خويش را به کمال خواهد رسانيد
من داوری خداوند، خدای .  شما از اين هم مشکل تر خواهد شد    به هشداری که به شما می دهم نخنديد وگرنه فرار        ٢٢

 . متعال را برای خرابی تمام اين سرزمين شنيده ام
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  حکمت خداوند
هيچ زارعی زمين خود را مرّتب شخم نمی زند و آن          ٢٤.  به آنچه می گويم گوش دهيد، و به سخنان من توّجه کنيد          ٢٣

او .  را آماده کرد آن وقت تخم سبزيجاتی مثل شويد و زيره در آن می کارد               يکبار که زمينی  ٢٥.  را آمادٔه کشت نمی کند   
زارع خوب می داند که     ٢٦.  همچنين رديفهايی از گندم و جو، و در کنار های مزرعه، غّالت ديگری خواهد داشت                    

 جدا کردن   او هيچ وقت از چوبهای سنگين برای کوبيدن و        ٢٧.  چه کار می کند، چون خداوند آن را به او آموخته است           
او گندم را با ٢٨. برعکس برای اين کار از چوبهای سبک و مناسب استفاده می کند      .  تخم شويد و زيره استفاده نمی کند     

تمام ٢٩.  کوبيدن های بی پايان ُخرد نمی کند و او می داند چقدر از خرمنکوب استفاده کند بدون آنکه گندمها را ُخرد کند                  
برنامه های خداوند همه از روی حکمت است و هميشه با موفقّيت همراه                .   است اين حکمت از جانب خداوند متعال       

 . است

٢٩  
  سرنوشت اورشليم

وای بر شهری که داوود در آن اردو زد، بگذاريد يکی دو             !  وای بر تو ای اورشليم، وای بر تو ای قربانگاه خدا           ١
. ناميده شده، مصيبت خواهد رسانيد    »  انگاه خدا قرب«آن وقت خدا به شهری که       ٢،  سالی از جشن ها و اعياد آن بگذرد      

خداوند به شهر حمله و از هر           ٣.  همه جا گريه و زاری خواهد بود و تمام شهر مثل قربانگاه خون آلود خواهد بود                     
اورشليم مثل روحی که تقّال می کند از اعماق زمين سخن بگويد، صدای گرفته اش                 ٤.  طرف آن را محاصره می کند     

 . ل به گوش می رسداز زير خاک و گ
ای اورشليم، همٔه بيگانگانی که به تو حمله می کنند مثل گرد و خاک به اطراف پاشيده خواهند شد و ارتش های                          ٥

خدای متعال با شّدِت     ٦.  هولناک آنها، به طور ناگهانی و بدون انتظار، مثل کاهی در برابر باد پراکنده خواهند شد                      
آن وقت، تمام ارتش       ٧.  او توفان و باد و آتِش سرکش خواهد فرستاد               .  داد  صاعقه و زلزله شما را نجات خواهد           

مّلتهايی که به شهری که قربانگاه خداوند در آن قرار دارد حمله می کنند مثل يک رؤيا و مثل چيزی که در شب به                            
ه اند، مثل مرد گرسنه ای    تمام مّلتهايی که برای حمله به اورشليم دور هم جمع شد          ٨.  خيال آدم می آيد، ناپديد خواهند شد     

هستند که در خواب می بيند که غذا می خورد اّما گرسنه بيدار می شود، يا مثل شخصی که از تشنگی در حال مرگ                         
 . است و در خواب می بيند که آب می نوشد، اّما وقتی بيدار می شود دهان و گلويش از تشنگی خشک است

  ناديده گرفتن هشدار
و بدون نوشيدن يک قطره         !  بدون شراب مست شويد      !  باز هم نابينا باقی بمانيد        !  بدهيد  به حماقت خود ادامه      ٩

انبيا بايد  .  خداوند شما را خواب آلود کرده و شما آماده ايد به خوابی عميق فرو رويد                 ١٠.  شراب، مستانه حرکت کنيد    
 پوشيده و مانند طوماِر ُمهر و موم          مفهوم نبّوتها از شما    ١١.  چشم مردم باشند، اّما خداوند چشمان آنها را بسته است            

اگر آن را به کسی که خواندن می داند، بدهيد و از او بخواهيد آن را بخواند او خواهد گفت که                                  .  شده خواهد بود   
و اگر آن را به آدمی بی سواد بدهيد و از او بخواهيد آن را برايتان                         ١٢.  نمی تواند، چون آن ُمهر و موم شده است            

 . اب خواهد گفت که نمی تواند بخواندبخواند، او در جو
دين آنها چيزی جز     .  اين مردم اّدعا می کنند که مرا می پرستند، اّما حرفهای آنها بی معنی است                «:  خداوند گفت ١٣

پس من با ضربات غيرقابل انتظار و پی درپی، آنها ١٤. قوانين و احاديث انسانی نيست چيزی که آنها از حفظ کرده اند
 » .خردمندان آنها آدمهايی جاهل و زرنگی های آنها بيهوده خواهند بود. خواهم کرد را شگفت زده

  اميد برای آينده
آنها نقشه های خود را مخفيانه اجرا می کنند و         .  وای بر کسانی که می کوشند نقشه های خود را از خدا پنهان کنند            ١٥

کدام .  آنها همه چيز را وارونه می کنند       ١٦.   چه می  کنند   می پندارند که کسی آنها را نمی بيند و هيچ کس نمی داند آنها                
: يا می تواند بگويد  »  تو مرا نساختی؟  «:  مهمتر است، کوزه يا کوزه گر؟ آيا ساختٔه دست انسان می تواند به او بگويد                

 » تو نمی دانی چه می کنی؟«
مينهای زراعتی دوباره جنگل    بزودی جنگلهای انبوه، کشتزار و ز     :  همان طور که ضرب المثل معروف می گويد    ١٧

 . می شوند
وقتی آن روز برسد، آدمهای َکر می توانند کتابی را که بلند خوانده می شود، بشنوند و نابينايانی که در تاريکی                        ١٨

فقيران و افتادگان بار ديگر خوشی ای را که خداوند، خدای                ١٩.  زندگی می کنند، چشمانشان باز شده و خواهند ديد           
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آنهايی که به ديگران ستم می کنند و به خدا ناسزا می گويند، از بين خواهند                 ٢٠.  ل، می دهد خواهند يافت   قّدوس اسرائي 
کسانی که به ديگران افترا و تهمت می زنند،       :  خدا اينها را نابود خواهد کرد     ٢١.  رفت و تمام گناهکاران نابود می شوند     

 . وغ نمی گذارند مردمان امين و صالح به حّق خود برسندآنهايی که مانع مجازات جنايتکاران می شوند و يا با در
ای قوم من، شما بيش از اين         «:  پس اکنون خداوند، خدای اسرائيل که ابراهيم را از سختی ها رهانيد، می گويد               ٢٢

وقتی فرزندانی را که من به شما         ٢٣.  بی آبرو نخواهيد شد، و صورتهای شما ديگر از شرم، رنگ پريده نخواهد بود               
شما با ترس و حرمت، احترام مرا نگاه          .   دهم ببينيد، آن وقت پی خواهيد برد که من خدای قّدوس اسرائيل هستم                می

مردمان احمق ياد می گيرند و می فهمند و آنهايی  که هميشه ِگله و شکايت می کنند، از يادگيری                           ٢٤.  خواهيد داشت 
 » .خوشحال خواهند بود

٣٠  
  پيمان بی ثمر با مصر

آنها از نقشه هايی    .  وای بر کسانی که بر يهودا حکومت می کنند، آنها بضد من شوريده اند                  «:   گفته است   خداوند١
٢.  پيروی می کنند که نقشٔه من نيست، و پيمانهايی را خالف ارادٔه من می بندند و گناهی بر گناه ديگر انباشته  می کنند                    

آنها می خواهند مصر از  آنها حمايت کند، پس           .   روندآنها بدون آنکه با من مشورت کنند، برای کمک به مصر می                
اّما فرعون  فاقد قدرت است و نمی تواند به آنها کمک کند و حمايت مصر                ٣.  تمام اميد و اطمينانشان بر فرعون است       

٥.   وارد شده اند  - صوعن و حانيس  -هرچند سفيران آنها، هم اکنون به شهرهای مصر           ٤.  با ناکامی پايان خواهد يافت     

 اعتماد کردند،   - به مّلتی که در وقت نياز آنها را نااميد می کند           -ردم يهودا از اينکه به چنين مّلِت غيرقابل  اعتمادی            م
 » .پشيمان خواهند شد

سفيران از سرزمين خطرناکی عبور می کنند، جايی که           «:  اين است پيام خدا دربارٔه حيوانات صحرای جنوبی            ٦
آنها هدايای گران قيمت خود را بر پشت االغها و شترها بار کرده              .   و پرنده است   محل زندگی شيرها، مارهای سّمی    

از اين رو من    .  کمكی که مصر می کند بی ارزش است      ٧.  و به پيش مّلتی می برند که نمی تواند به آنها هيچ کمکی کند             
 » .ناميده ام' بی آزار) هيوالی دريايی(راهاب 'مصر را 

  مردم سرکش
آنها هميشه  ٩.  در کتابی بنويسم که مردم چگونه اند، تا برای ابد ثبت شود که آنها چقدر شريرند                     خدا به من گفت    ٨

آنهايی که به انبيا     ١٠.  بضد خدا شورش می کنند، هميشه دروغ می گويند و هيچ وقت گوش به تعاليم خداوند نمی دهند                  
. آنچه را می خواهيم بشنويم به ما بگوييد         .  ددربارٔه درستکاری سخن نگويي    «:  آنها می گويند .  می گويند ساکت بمانند   

ما نمی خواهيم دربارٔه خدای     .  از سرراه ما دور شويد و راه ما را سّد نکنيد                ١١.  بگذاريد در توّهم خود باقی بمانيم        
 » .قّدوس اسرائيل که شما تعليم می دهيد چيزی بشنويم

يم توّجه نمی کنيد و به خشونت و فريب مّتکی              به آنچه می گو   «:  اين است آنچه خدای قّدوس اسرائيل می گويد          ١٢
شما مانند ديوار بلندی هستيد که از باال تا پايين ترک خورده و ناگهان فرو                    .  شما در عذاب وجدان هستيد     ١٣.  هستيد

مثل يک کوزٔه ِگلی خواهيد شکست و چنان ُخرد خواهيد شد که هيچ قطعٔه آن، آن قدر بزرگ                                ١٤.  خواهد ريخت 
 » .با آن يک زغال گداخته را برداشت يا با آن جرعه ای آب نوشيدنخواهد بود که 

بازگرديد و با سکوت به من اعتماد کنيد، آن وقت قوی و              «:  خداوند قادر و قّدوس اسرائيل به قوم خود می گويد         ١٥
يزپا از دست در عوض، در اين فکر هستيد که با اسبان ت١٦. اّما شما حرف او را رد می کنيد»  .در امنّيت خواهيد بود   

تصّور می کنيد که اسبان شما سريع می دوند، اّما اسبهای کسانی که            !  بايد فرار کنيد  !  درست است .  دشمنان فرار کنيد  
وقتی فقط يک سرباز دشمن را ببينيد، هزار نفر از شما پا به فرار                            ١٧.  شما را تعقيب می کنند، سريعتر هستند          

از سپاه شما چيزی جز چوب پرچم شما بر             .   همٔه شما را فراری دهد       می  گذاريد، و فقط پنج سرباز کافی است که          
او حاضر است بر شما شفقت کند،       .  با وجوداين خداوند آماده است که بر شما رحم کند         ١٨.  فراز تّپه  باقی نخواهد ماند    

 . دخوشا به  حال کسانی که به خداوند توّکل می کنن. چون هميشه آنچه را که درست است، انجام می دهد

  خداوند قوم خود را برکت می دهد
خداوند مهربان است، و وقتی با          .  ای مردمی که در اورشليم زندگی می کنيد، شما ديگر گريان نخواهيد بود                    ١٩

خداوند روزهای سختی را در پيش        ٢٠.  گريه و زاری به درگاه او برای کمک می رويد او به شما پاسخ خواهد داد                    
اگر ٢١.  به عنوان معّلمتان در آنجا با شما خواهد بود، و ديگر الزم نيست او را بجوييد                   شما گذاشته است، اّما خودش    

اين راه من است، به اين طرف  «:  به راست يا چپ منحرف شويد صدای او را از پشت سر خواهيد شنيد که می گويد               



 اشعيا
 

خواهيد برداشت و مثل چيزی        ،تمام شمايل و ُبتهای خودتان را که با روکش نقره و طال پوشيده شده اند                  ٢٢»  .برويد
هر وقت غّلٔه خود را می کاريد،       ٢٣»  .از نظرم دور شو   «:  کثيف دور خواهيد انداخت، و با صدای بلند خواهيد  گفت            

خداوند باران می فرستد تا آنها رشد کنند و محصول فراوانی بدهند، و گاو و گوسفند شما علف زيادی برای چريدن                        
در ٢٥.  غهای شما که زمين را شخم می زنند تازه ترين و بهترين علوفه را خواهند خورد              گاوها و اال  ٢٤.  خواهند داشت 

روزی که قلعه های دشمنان شما تسخير شوند و مردمش کشته شوند، نهرهای آب از هر کوه و تّلی جاری خواهد                             
 و در يک روز به      نور ماه مثل نور خورشيد روشنی می بخشد، و نور خورشيد هفت برابر بيشتر خواهد شد،                ٢٦.  شد

همٔه اينها وقتی واقع می شود که خداوند تمام زخمهايی را که به قوم خويش روا                     .  اندازٔه هفت روز نور خواهد داد       
 . داشت، مرهم بگذارد و شفا دهد

  مجازات آشور
 کالمش او سخن می گويد و. آتش و دود نشانٔه خشم اوست. قدرت و جالل خداوند از مسافتهای دور ديده می شود      ٢٧

. او باد را پيشاپيش خود مثل سيلی که همه چيز را می شويد و با خود می برد، خواهد فرستاد                    ٢٨.  مثل آتش می سوزاند  
اّما شما، قوم خداوند، خوشحال        ٢٩.  او مّلتها را به هالکت می رساند و به نقشه های شريرانٔه آنها پايان خواهد داد                        

شما مثل کسانی که با نواختن نی به سوی معبد بزرگ                   .  مثل شب عيد      -و با شادی خواهيد سراييد           -خواهيد بود  
 . خداوند، مدافع قوم اسرائيل می دوند، احساس شادی خواهيد کرد

در شعله های آتش، در      .  خداوند می گذارد همه صدای ُملوکانٔه او را بشنوند و قدرت خشم او را احساس کنند                       ٣٠
مردمان آشور وقتی صدای خداوند را بشنوند و قدرت                   ٣١.  يل آسارگبار باران، در توفان تگرگ و بارانهای س                

وقتی خداوند ضربات پی درپی خود را به آنها وارد می آورد،              ٣٢.  مجازات او را حس کنند به وحشت خواهند افتاد            
ی از قديم جايی با آتش     ٣٣.  خدا خودش با مردم آشور خواهد جنگيد       .  قوم او با نواختن طبل و چنگ، وقت می گذرانند          

خداوند .  آن، مکانی است عميق و عريض و پرشده از هيزم             .  عظيم برای سوزاندن امپراتور آشور فراهم شده بود          
 . می دمد و َنَفس او مثل شعله   ای، تمام آن مکان را به آتش می کشد

٣١  
  خداوند از اورشليم حمايت می کند

ارتش بزرگ و نيرومند مصر، به اسبان و                آنها به !  وای بر کسانی که برای گرفتن کمک به مصر می روند               ١
اّما آنها به خداوند، خدای قّدوس اسرائيل اعتمادی ندارند و از او                 .  اّرابه های جنگی و به سربازان آن مّتکی هستند          

او مجازات هايی را که برای شريران و            .  او بال و مصيبت می فرستد       !  او می داند چه می کند     ٢.  کمک نمی خواهند 
اسبان آنها هم فوق طبيعی        .  مردمان مصر انسان هستند، نه خدا        ٣.  عيين کرده بود، اجرا خواهد کرد         حاميان آنها ت   

. وقتی خدا وارد عمل شود، مّلتهای قوی فرو می پاشند و مّلتهای ضعيِف مورد حمايت آنها، سقوط می کنند                        .  نيستند
 . آنها همه با هم از بين خواهند رفت

نان داد و فرياد کنند، نمی توانند شيری که حيوانی را شکار کرده، بترسانند و                 هرقدر چوپا «:  خداوند به من گفت   ٤
به همين نحو، هيچ چيز نمی تواند مانع من، خداوند متعال شود که من نتوانم از کوه صهيون                    .  از طعمه اش دور کنند   

ل می زند، من، خداوند     همان طور که يک پرنده برای حفظ جوجه های خود، بر باالی آشيانه پر و با                    ٥.  حمايت کنم 
 » .متعال هم به همان نحو از اورشليم حمايت و از آن دفاع می کنم

ای مردم اسرائيل، شما نسبت به من مرتکب گناه شده ايد و با من مخالفت کرده ايد، اّما اکنون به سوی      «:  خدا گفت ٦
را که با دستان خود در گناه ساخته ايد،            زمانی فرا خواهد رسيد که همٔه شما ُبتهای نقره ای و طاليی             ٧.  من برگرديد 

نيروهای آشور از ميدان کارزار       .  آشور در جنگ از بين می رود، ولی نه با قدرت انسانی               ٨.  دور خواهيد انداخت   
امپراتور آنها از ترس فرار می کند و افسران آنها چنان در وحشت                       ٩.  می گريزند، و جوانان آنان اسير می شوند          

خداوند سخن گفته است، خداوندی که در اورشليم ستايش                »  .رچم های جنگ را ترک می کنند       می باشند که حّتی پ     
 . می شود و آتش او در آنجا برای قربانی ها می سوزد

٣٢  
  پادشاه نيکوکار

٢.  روزی می رسد که پادشاهی امين و درستکار و رهبرانی عادل و با انصاف، بر مردم حکومت خواهند کرد                       ١



 اشعيا
 

نند پناهگاهی در برابر باد، حفاظی در برابر توفان و مثل نهرهای آبی در کوير يا سائه صخرٔه                        هر يک از آنها ما     
چشمها و گوشهای آنها برای ديدن و شنيدن نيازهای مردم باز خواهد             ٣.  عظيمی در زمين بی آب و علف خواهند بود        

٥.   و حرف دلشان را با صداقت می گويند        با ادراک عمل می کنند   .  آنها ديگر ناشکيبا و بی حوصله نخواهند بود       ٤.  بود

آدم احمق، احمقانه سخن می گويد و در انديشٔه          ٦.  ديگر کسی احمق را، محترم، و آدم َرذل را، امين نخواهد دانست               
او هيچ وقت به گرسنگان غذا  .  آنچه می کند و آنچه می گويد توهينی است به خداوند        .  انجام کارهای شرارت آميز است   

او برای  .  آدم تبه کار، شرير است و کارهای شرارت آميز انجام می دهد         ٧.  يزی برای نوشيدن نمی دهد   و به تشنگان چ   
اّما انسان شريف با صداقت      ٨.  فالکت بيچارگان توطئه می کند و برای محروم کردن آنها از حّقشان دروغ می گويد                 

 . عمل می کند و برای دفاع از حق و راستی می ايستد

  داوری و بازسازی
ممکن ١٠.  شما ای زنانی که در راحتی و فارغ از تمام نگرانی ها زندگی می کنيد، به آنچه می گويم گوش دهيد                           ٩

است شما امروز راضی و خوشحال باشيد، اّما سال آينده در همين وقت نوميد خواهيد شد، چون ديگر انگوری                                 
. گرانی ها، اّما اکنون بايد از ترس بر خود بلرزيد        شما زندگی راحتی داشتيد، آزاد از همٔه ن        ١١.  نخواهد بود که بچينيد   

با غم و اندوه بر سينٔه خود بزنيد،         ١٢.  لباس خود را درآوريد، و با پارچه ای کهنه و مندرس عورت خود را بپوشانيد               
 برای.  و بوته های خار و خلنگ در زمين قوم من روييده اند            ١٣چون مزارع حاصلخيز و تاکستانها از بين رفته اند،            

حّتی کاخ سلطنتی    ١٤.  خانواده هايی که خوشحال بودند و برای شهری که روزی زنده و پر تحّرک بود گريه کنيد                         
ساختمانها و قلّعه هايی که آن را حفاظت می کرد، برای هميشه           .  متروک و پايتخت کامًال از جمعّيت خالی خواهد شد         

 . در آن می چرندگورخرها در آن پرسه می زنند و گوسفندان . ويران شده اند
زمين باير حاصلخيز می شود و مزراع، محصول فراوان           .  اّما خدا يک بار ديگر روح خود را خواهد فرستاد             ١٥

چون همه، آنچه را که راست و درست           ١٧.  راستی و عدالت در تمام اين سرزمين حاکم خواهد بود              ١٦.  خواهند داد 
قوم خداوند از تمام نگرانی ها در امان و خانه هايشان ١٨. هد بودصلح و امنّيت دايمی برقرار خوا  .  است انجام می دهند  

خوشا به   ٢٠.  هرچند تگرگ خواهد باريد و خانه هايشان را خراب خواهد کرد                   ١٩در صلح و امنّيت خواهد بود،             
 .  حالشان، چون همه آب فراوان برای ِکشت محصوالت و چراگاههای امن برای رمه و االغهای خود خواهند داشت

٣٣  
  دعا برای کمک

آنها دزديدند و خيانت کردند، هرچند هيچ کس اموال آنها را ندزديد و کسی به آنها خيانت !  وای به حال دشمنان ما    ١
 . اّما زمان چپاول و خيانت به آخر خواهد رسيد و آنها خودشان هدف چپاول و خيانت قرار خواهند گرفت. نکرد
ما را هميشه در حمايت خودت نگه دار و ما را از مشکالت                   .  به توست   اميد ما .  ای خداوند، بر ما رحم فرما        ٢

اموال آنها به تاراج رفته و به          ٤.  وقتی تو برای ما می جنگی، مّلتها از صدای مهيب جنگ می گريزند                ٣.  نجات بده 
 . يغما برده شده اند

 عدالت و درستکاری ُپر        او اورشليم را از     .  چه بزرگ است خداوند، او از باال بر همه چيز حکومت می کند                   ٥
. او هميشه قوم خود را حفظ و به آنها حکمت و دانش عطا می کند                   .  و به مّلت ثبات خواهد بخشيد       ٦.  خواهد ساخت 

 . ترس و حرمت خداوند بزرگترين گنجينٔه آنها خواهد بود
شاهراهها ٨.  نندسفيرانی که برای ايجاد صلح کوشيدند زار زار گريه می ک             .  شجاعان برای کمک فرياد می زنند      ٧

ديگر کسی احترام    .  پيمانها شکسته و قراردادها نقض شده اند       .  آن  قدر خطرناکند که کسی از آن راهها سفر نمی کند            
زمين، باير و متروک و جنگلهای لبنان پژمرده و دّرٔه حاصلخيز شارون مثل کوير شده است و در باشان و                      ٩.  ندارد

 . ريختن استدر کوهستان کرمل، برگ درختان در حال 

  اخطار خداوند به دشمنانش
نقشه های ١١.  من اکنون وارد عمل می شوم و قدرت خود را به شما نشان خواهم داد                 «:  خداوند به مّلتها می گويد    ١٠

شما مثل  ١٢.  روح من مثل آتش شما را می سوزاند و نابود می کند                 .  شما بی ارزش و هرچه می کنيد بی فايده است           
مردم ١٣.   به آهک سوخته می شود ُخرد، و مثل بوته های خار سوزانده و خاکستر خواهيد شد                    سنگی که برای تبديل    

 » . به آنچه کرده ام گوش دهند و به قدرت من پی ببرند- دور و نزديک-در همه جا 
داوری خدا مثل آتشی است که جاودانه می سوزد و              «:  مردم گناهکار صهيون از ترس می لرزند و می گويند            ١٤

شما می توانيد زنده بمانيد اگر آنچه می گوييد و انجام می دهيد،                  ١٥»  آيا کسی از ما زنده خواهد ماند؟            .  اندمی سوز



 اشعيا
 

با کسانی که نقشٔه قتل      .  از قدرت خودتان برای فريب فقيران استفاده نکنيد و رشوه نگيريد                .  راست و درست باشد     
آن وقت، گويی در پناه قلعه های         ١٦.   پيمان نشويد   ديگران را می کشند يا در فکر کارهای شرارت آميز هستند، هم                

 . مستحکم، در امن و امان خواهيد بود و غذا برای خوردن و آب برای آشاميدن خواهيد داشت

  آيندٔه باشکوه
. يک بار ديگر پادشاهی را خواهيد ديد که به سرزمينی حکومت می کند که کرانه های آن به هر سو امتداد دارد                      ١٧
. تٔه شما از مأموران جمع آوری ماليات و از جاسوسان بيگانه فقط به صورت يک خاطره خواهد بود                 ترسهای گذش ١٨
به صهيون، به شهری که ما اعياد         ٢٠.  ديگر يک خارجی متکّبر را که به زبانی بيگانه صحبت کند، نخواهيد ديد                ١٩

مانند .  جای امنی برای زندگی خواهد بود     چه  !  به اورشليم نگاه کنيد   .  مذهبی خود را در آن جشن می گيريم، نگاه کنيد        
خيمه ای خواهد بود که هرگز از جايش تکان نخورده و ميخهای آن از جايشان بيرون نيامده و ريسمانهايش پاره                              

ما در کنار رودها و نهرهای وسيع زندگی خواهيم کرد          .  خداوند جالل خود را به ما آشکار خواهد کرد        ٢١.  نشده است 
تمام بادبانها و ريسمانهای آن کشتی ها بی فايده اند، بادبانهای آنها          ٢٣-٢٢.  ن وارد آنها نخواهند شد    ولی کشتی های دشمنا  

اين ثروت آن قدر زياد است که حّتی يک آدم لنگ            .  تمام ثروت ارتش دشمن را تصاحب خواهيم کرد        !  باز نمی شوند 
٢٤.  بر ما حکومت و از ما حمايت می کند             او  .  خداوند خودش پادشاه ما خواهد بود         .  می تواند سهمی از آن ببرد        

کسانی که در سرزمين ما زندگی می کنند، ديگر هيچ وقت از بيماری شکايت نمی کنند، و تمام گناهانشان بخشيده                             
 . خواهد شد

٣٤  
  خداوند دشمنانش را مجازات می کند

روی زمين زندگی می کند،       تمام زمين و هرکس که در       .  جمع شويد و گوش دهيد     !  ای مردم تمامی جهان بياييد     ١
او آنها را به مرگ و نابودی محکوم           .  خداوند نسبت به تمام مّلتها و ارتش  های آنها خشمگين است             ٢.  بيايد و بشنود   

آن اجساد می مانند تا بپوسند و ُمتعّفن شوند، و کوهها از خون، سرخ فام               .  جسدهای آنها دفن نخواهد شد    ٣.  کرده است 
مثل طوماری که بپيچند، آسمان هم          .  ماه و ستارگان به گرد و خاک ُمبّدل خواهند شد                   خورشيد و  ٤.  خواهند بود  

 . همان طور ناپديد خواهد شد، و ستارگان مانند برگهای يک تاک يا درخت انجير بر زمين خواهند ريخت
 -بودی شده اند  به مردمی که محکوم به نا       -خداوند شمشير خود را در آسمان کشيده و آمادٔه ضربه زدن به َادوم                    ٥

شمشير خداوند به خون و چربی آنها، که مثل خون و چربی گوسفندان و ُبزهای قربانی شده می باشد،                             ٦.  می باشد
او کشت و کشتار بزرگی در سرزمين َادوم خواهد          .  خداوند در شهر ُبصره قربانی خواهد گذرانيد       .  آغشته شده است  

اين زمانی  ٨.  افتاد و زمين، از خون قرمز و از چربی پوشيده است              مردم مثل گاو و گوسالٔه قربانی خواهند          ٧.  کرد
 . است که خداوند صهيون را نجات و دشمنانش را شکست خواهد داد

روز و شب   ١٠.  تمام سرزمين مثل قير خواهد سوخت     .  واديهای َادوم به قير و خاک آن به گوگرد مبّدل خواهد شد            ٩
آن سرزمين برای زمان متمادی باير و بی مصرف خواهد بود و                 .  می سوزد و برای هميشه از آن دود برمی خيزد           

خداوند باز هم آن را باير و بی مصرف خواهد          .  و النٔه جغدها و کالغها خواهد شد       ١١کسی از آن عبور نخواهد کرد        
ديگر پادشاهی نخواهد بود که بر آن کشور حکومت کند، و                         ١٢.  کرد و به صورت قبل از خلقت در می آورد                 

خار و خلنگ در تمام کاخها و شهرهای حصاردارش خواهد روييد و جغد و شغال در                      ١٣.  ان همه رفته اند  رهبرانش
حيوانات وحشی در آنجا خواهند گشت و ُبزهای وحشی يکديگر را صدا می زنند و                            ١٤.  آن زندگی خواهند کرد      

خود را می سازند، تخم می گذارند،      جغدها النه های   ١٥.  هيوالی شب به آنجا می رود تا جايی برای استراحت پيدا کند             
 . الشخورها يکی پس از ديگری به  آنجا خواهند رفت. بّچه دار می شوند و در آنجا از بّچه های خود نگه داری می کنند

هيچ يک از اين مخلوقات ُگم      .  کتاب خداوند را دربارٔه موجودات زنده بجوييد و بخوانيد و ببينيد که چه می گويد                ١٦
خداوند ١٧.  او خودش آنها را جمع می کند        .   هيچ يک بدون جفت نخواهد بود، اين فرمان خداوند است               نخواهد شد و   

آنها برروی اين زمين زمانهای متمادی      .  است که زمين را بين آنها تقسيم می کند و به هر يک از آنها سهمی می دهد                 
 . زندگی می کنند و زمين، برای هميشه متعّلق به آنان خواهد بود

٣٥  
  طريق قّدوسّيت



 اشعيا
 

 ، کوير شادمان است١
 . و ُگلها در بيابان باير شکوفه می دهند

  کوير خواهد سراييد و از شادی فرياد بر می آورد؛٢
  چون مثل کوهستان لبنان زيبا

 . و مانند مزارع کرمل و شارون حاصلخيز خواهد بود
  همه شکوه و جالل خداوند

 . و بزرگی و قدرت او را خواهند ديد
 

  به دستهای خسته٣
 . و به زانوهايی که از ضعف می لرزند، توانايی می بخشد

 : به آنهايی که مأيوس شده اند، بگوييد٤
 ! قوی باشيد، نترسيد«

 ، خدا برای نجات شما می آيد
 » .او برای مجازات دشمنان شما می آيد

 
 ، کورها می توانند ببينند٥

 . و َکرها خواهند شنيد
 ، آهو جست و خيز می کنند، می رقصند آدمهای لنگ، مثل٦

 . و آنهايی که الل هستند، با شادی فرياد می زنند
 . نهرهای آب در بيابان خشک جاری خواهد شد

 ، شنهای سوزان مبّدل به درياچه می شوند٧
 . و زمين خشک، پر از چشمه  های آب خواهد شد

 ، جايی که منزلگاه شغاالن بود
 .  تبديل به ِنيستان شده استاکنون در آن خزه می رويد و

 
 ، در آنجا شاهراهی خواهد بود٨

 . »طريق قّدوسّيت«به نام 
 ، هيچ گناهکاری هرگز از آن عبور نخواهد کرد

 . و هيچ احمقی، عابرين آن را گمراه نخواهد کرد
  شيرها در آن مسکن نخواهند داشت؛٩

 . و حيوانات دّرنده از آن رد نخواهند شد
  وسيلٔه خداوند نجات يافته اند  آنهايی که به

 . از آن راه به خانه خواهند رفت
  يعنی آنهايی که با خوشی١٠

 . و با سراييدن سرودهای شاد به اورشليم می رسند
  آنها تا ابد خوشحال

 . و برای هميشه از درد و غم آزاد خواهند بود

٣٦  
  آشور، اورشليم را تهديد می کند

 ) ١٩-١:٣٢وم تواريخ ؛ د٢٧-١٣:١٨دوم پادشاهان (
در چهاردهمين سال سلطنت حزقيا، پادشاه يهودا، سنحاريب، امپراتور آشور به شهرهای مستحکم يهودا حمله                      ١

آن وقت به فرماندٔه نيروهای خود، دستور داد با سپاهی بزرگ، از الکيش به اورشليم برود و  ٢.  کرد و آنها را گرفت    
اين جاده  .  آن فرمانده جاده ای را که نّساجان در آن کار می کنند فتح کرد                     .  از حزقيای پادشاه بخواهد تسليم شود          

سه نفر از اهالی يهودا بيرون آمدند تا با او                ٣.  نزديک خندقی است که آب را از استخر فوقانی به پايين می آورد                  
وآخ پسر آساف که مسئول     الياقيم، پسر حلقيا رئيس دربار، شبنا منشی دربار و ي          :  آنها عبارت بودند از   .  مالقات کنند 

نمايندٔه دولت آشور به آنها گفت که امپراتور می خواهد بداند چه چيزی حزقيای پادشاه را اين قدر از                            ٤.  اسناد بود 



 اشعيا
 

آيا فکر می کنيد حرفهای شما می تواند جايگزين مهارت و                 «:  او به آنها گفت      ٥.  موّفقّيت خودش مطمئن می سازد      
شما انتظار داريد   ٦سی از شما حمايت می کند وقتی بضد آشور شورش می کنيد؟              قدرت نظامی شود؟ فکر می کنيد ک      

آن چوب می شکند و    .  اّما مثل اين است که از يک چوب بوريا به جای عصا استفاده کنيد                .  مصر به کمک شما بيايد     
 » .اين است موّفقّيت فرعون و هر که به او اعتماد می کند. دست شما را هم سوراخ می کند

آيا می خواهيد به من بگوييد که شما به خداوند، خدای خودتان ُمّتکی                     «:  ندٔه دولت آشور ادامه داد و گفت           نماي٧
او با اين کارش،    .  هستيد؟ وقتی حزقيا به مردم يهودا و اورشليم گفت که آنها بايد فقط در يک قربانگاه پرستش کنند                    

ز جانب امپراتور آشور با شما معامله ای می کنم؛ به شما             من ا ٨.  تمام مکانهای مقّدس و معابد خداوند را ويران کرد          
شما حريف کوچکترين فرد    ٩.  دو هزار اسب خواهم داد به شرط آنکه شما بتوانيد به همان تعداد اسب سوار پيدا کنيد                 

ارتش آشور هم نخواهيد شد، با وجود اين شما انتظار داريد مصری ها برای شما اّرابه های جنگی و سواره نظام                              
آيا فکر می کنيد من بدون کمک خداوند به کشور شما حمله و آن  را ويران کردم؟ خداوند خودش به من                        ١٠بفرستند؟  

 » .گفت به آن حمله کنم و آن را از بين ببرم
به زبان  .  با ما به زبان آرامی صحبت کنيد، آن را می فهميم          «:  آن وقت الياقيم، شبنا و يوآخ به سفير آشور گفتند          ١١

 » .حبت نکنيد چون کسانی که باالی ديوار هستند، می شنوندعبری ص
آيا فکر می کنيد که امپراتور مرا فرستاده تا فقط با شما و پادشاه دربارٔه اين چيزها صحبت                    «:  او در پاسخ گفت   ١٢

د  همان کسانی که مدفوع خود را خواهن        -من با مردمی هم که بر روی ديوار هستند، نيز سخن می گويم                      !  کنم؟ نه 
 » . همان کاری که شما نيز خواهيد کرد-خورد و ادرار خود را خواهند نوشيد

. به آنچه امپراتور آشور می گويد، گوش دهيد      «:  آن وقت سفير روی پا ايستاد و به زبان عبری فرياد زد و گفت              ١٣
و نگذاريد  ١٥.  ا نجات دهد  او نمی تواند شما ر   .  او به شما اخطار می کند و می گويد نگذاريد حزقيا شما را فريب دهد             ١٤

فکر نکنيد که خداوند شما را نجات خواهد داد، و او مانع                   .  که حزقيا شما را وادار کند تا به خداوند ُمّتکی باشيد                 
امپراتور آشور از شما        .  به حرفهای حزقيا گوش نکنيد         ١٦.  تصّرف شهرتان به وسيلٔه ارتش آشور خواهد شد                 

به شما اجازه داده می شود انگور تاکستانهای خودتان و انجير درختان           .  ليم شويد می خواهد از شهر بيرون بياييد و تس      
 تا زمانی که امپراتور شما را در سرزمينی شبيه وطن                 -١٧.  خويش را بخوريد و از چاههای آب خودتان بنوشيد              

نگذاريد حزقيا  ١٨.   جايی که تاکستانهای آن، شراب شما و غّالت آن، نان شما را تأمين می کند                    -خودتان اسکان دهد  
آيا خدايان ساير مّلتها توانسته اند سرزمين          .  شما را با اين حرفها فريب دهد که خداوند شما را نجات خواهد داد                         

آن خدايان اکنون کجا هستند؟ کجا هستند خدايان حمات و ارفاد؟            ١٩خودشان را از دست امپراتور آشور نجات دهند؟          
چه وقتی و چه خدايی توانسته کشوری را          ٢٠ها توانسته اند سامره را نجات دهند؟         کجا هستند خدايان سفروايم؟ آيا آن       

 » از دست امپراتور ما نجات دهد؟ در آن صورت چطور فکر می کنيد که خداوند اورشليم را نجات دهد؟
شبنا و يوآخ     ،آن وقت الياقيم  ٢٢.  مردم همان طور که حزقيای پادشاه به آنها گفته بود ساکت ماندند و هيچ نگفتند                ٢١

به پيش پادشاه رفتند و هرچه را سفير آشور گفته بود، به او گزارش                      .  از ناراحتی و غم لباسهای خود را دريدند           
 . دادند

٣٧  
  مشورت پادشاه با اشعيا

 ) ٧-١:١٩دوم پادشاهان (
او الياقيم  ٢.  اوند رفت وقتی حزقيای پادشاه اين خبر را شنيد، لباس خود را دريد، پالسی بر تن کرد و به خانٔه خد                    ١

اين ٣.  رئيس دربار، شبنا منشی دربار و کاهنان ارشد را که همه پالس پوشيده بودند، نزد اشعيا پسر آموص فرستاد                     
ما مجازات می شويم و      .  امروز روز مصيبت و سختی است        «:  است پيامی که پادشاه خواست آنها به اشعيا بدهند             

٤.  ايمان هستيم ولی آن قدر ضعيفيم که نمی توانيم بّچه را به دنيا بياوريم                  ما مانند زنی در حال ز        .  شرمسار هستيم 

کاش خداوند، خدای تو اين توهين ها را می شنيد و         .  امپراتور آشور سفير خود را فرستاده تا به خدای زنده توهين کند            
 » .حضور خدا دعا کنپس برای بازماندگان قوم ما به . کسانی را که چنين چيزهايی گفته اند، مجازات می کرد

خداوند به تو می گويد نگذار مردمان         «:  در پاسخ چنين گفت    ٦،  وقتی اشعيا پيام حزقيای پادشاه را دريافت کرد           ٥
خداوند باعث خواهد شد که امپراتور          ٧.  آشور، با اّدعاهای خود که خداوند نمی تواند نجات دهد، تو را بترسانند                     

 » .در آنجا کشته شود شايعه ای بشنود و به کشورش برگردد و

  آشوريان دوباره تهديد می کنند



 اشعيا
 

 ) ١٩-٨:١٩دوم پادشاهان (
سفير آشور متوّجه شد که امپراتور، الکيش را ترک کرده و برای جنگ به لبنه که در همان نزديکی ها بود رفته                      ٨

به فرماندهی ترهافه     به سپاه آشور خبر رسيد که نيروهای مصر       ٩.  است، پس سفير برای مشورت با او به آنجا رفت         
پادشاه ١٠  وقتی اين خبر به امپراتور رسيد، او نامه ای به حزقيا         .   برای حمله به آنها حرکت کرده است       - پادشاه حبشه -

اّما فريب آن   .  خدايی که به او اعتماد کرده  ای، به تو گفته است که به دست من نخواهی افتاد                 «:  يهودا فرستاد و گفت   
آيا فکر  .  ی که امپراتور آشور با کشورهايی که می خواهد ويران کند، چگونه رفتار می کند                   تو شنيده ا ١١.  را نخور 

اجداد من تمام شهرهای جوزان، حاران و رضف را ويران                  ١٢می کنی که می توانی از اين سرنوشت بگريزی؟              
شان نتوانست آنها را نجات کردند و تمام مردم بيت عدن را که در ِتلسار زندگی می کردند، کشتند و هيچ يک از خدايان           

 » پادشاهان شهرهای حمات، ارفاد، سفروايم، ِهنا و ِعوا کجا هستند؟١٣. دهد
سپس به معبد بزرگ رفت و نامه را در آنجا در                  .  حزقيای پادشاه نامه را از قاصدان گرفت و آن را خواند                 ١٤

سرائيل که فراتر از همٔه فرشتگان         ای خداوند متعال، خدای ا       «١٦:  او دعا کرد و گفت       ١٥.  حضور خداوند گذاشت   
تو آسمان و زمين را       .  نگهبان نشسته ای، تو تنها خدايی هستی که بر تمام کشورهای روی زمين حکومت می کنی                    

اکنون ای خداوند، گوش بده و به آنچه برما می گذرد نظر بيافکن، و به آنچه سنحاريب برای اهانت به                           ١٧.  آفريدی
ای خداوند، ما همه می دانيم که امپراتوران آشور مّلتهای زيادی را از بين               ١٨.  ش فرا ده  تو، خدای زنده می گويد، گو    

 که در حقيقت خدا نبودند و فقط شمايلی چوبی و سنگی   -و خدايان آنها را     ١٩.  بردند و سرزمينهايشان را ويران کردند     
، ما را از دست آشور نجات بده تا تمام           اکنون ای خداوند خدای ما    ٢٠.   سوزانيدند -و ساخته شده به دست انسان بودند       

 » .مّلتهای جهان بدانند که تو تنها خدا هستی

  پيام اشعيا به پادشاه
 ) ٣٧-٢٠:١٩دوم پادشاهان (

ای «: خداوند گفته است٢٢، آنگاه اشعيا پيامی برای حزقيای پادشاه فرستاد و به او گفت در پاسخ به دعای پادشاه  ٢١
فکر می کنی تو به چه کسی اهانت و چه کسی را            ٢٣.  تو می خندد و تو را مسخره می کند        سنحاريب، شهر اورشليم به   

تو نوکرهای خود را پيش من          ٢٤.  مسخره می کردی؟ تو نسبت به من، خدای قّدوس اسرائيل، بی حرمتی کرده ای                   
. ی، فخر و مباهات کنی     فرستادی تا از اينکه توانسته ای با اّرابه های جنگی خودت بلندترين کوههای لبنان را بگير                 

تو از اينکه توانستی بلندترين درختهای سرو و بهترين درختان صنوبر را قطع کنی و از اينکه به عميق ترين                                    
تو از چاههای آبی که در سرزمين بيگانگان حفر کردی و آب               ٢٥.  قسمت های جنگل ها دست  بيابی، به خود می بالی        

 . ود نيل را خشک کردی و سربازان تو از  آن گذشتند، به خود باليده ایآنها را نوشيده ای و همچنين از اينکه ر
آيا هرگز شنيده ای که من تمام اينها را از زمانهای قديم ترتيب دادم و اکنون آنها را به اجرا در می آورم؟ من                           «٢٦

هرها زندگی   مردمی که در آن ش        ٢٧.  به تو قدرت دادم که شهرهای مستحکم را به توده ای از خاک تبديل کنی                            
آنها مثل علف صحرا يا علف هرزه ای هستند که بر پشت بام                         .  می کردند، ضعيف، ترسان و حيرت زده بودند           

 . می رويند و باد گرمی که از شرق می وزد، آنها را می خشکاند
 تو عليه   من از شّدت خشم    .  من می دانم تو چه می کنی و کجا می روی          .  اّما من همه چيز را دربارٔه تو می دانم        «٢٨

اکنون قالبی بر دماغت و لگامی بر دهانت             .  گزارش شّدت خشم و غرور تو به من رسيده است                ٢٩.  خودم آگاهم 
 » .خواهم گذاشت و تو را از همان راهی که آمده ای، برمی گردانم

ل آينده،  در اين سال و سا     .  اين نشانه ای است از آنچه واقع خواهد شد         «:  آن وقت اشعيا به حزقيای پادشاه گفت        ٣٠
شما فقط با غّالت خودروی صحرايی تغذيه خواهيد کرد، اّما سال بعد از آن، شما خواهيد توانست غّالت خود را                             

آنها که در يهودا زنده می مانند مثل            ٣١.  بکاريد و آن را درو کنيد، درخت انگور بکاريد و انگور آن را بخوريد                       
مردمی که در اورشليم و کوه صهيون          ٣٢.  کنند و ميوه می دهند    گياهانی که ريشٔه عميقی در زمين دارند، رشد می              

 . هستند، زنده خواهند ماند؛ چون خداوند متعال چنين مقّدر کرده است
او به اين شهر داخل نخواهد شد و حّتی يک تير              ':  و اين است آنچه خداوند دربارٔه امپراتور آشور گفته است            «٣٣

ز مسّلحی به شهر نزديک نخواهد شد و برای محاصرٔه آن، سنگری در                هيچ سربا .  هم به طرف آن نخواهد انداخت      
٣٥.  او بدون آنکه وارد شهر شود، از همان راهی که آمده بود برخواهد گشت                        ٣٤.  اطراف آن ساخته نخواهد شد       

به خاطر حرمت خودم و به خاطر قولی که به خادم خود داوود داده ام، از اين شهر دفاع و از آن محافظت خواهم                                 
 » '.ردک

. فرشته ای از جانب خداوند به اردوگاه آشور رفت و يکصد و هشتاد و پنج هزار نفر از سربازان آنها را کشت                       ٣٦
آن وقت سنحاريب امپراتور آشور، عقب نشينی کرد و        ٣٧.  صبح روز بعد جسد بی جان همٔه آنها روی زمين افتاده بود          



 اشعيا
 

 در حال پرستش بود، دو تن از           - نسروک-اه خدای خودش     يک روز هنگامی که او در پرستشگ      ٣٨.  به نينوا برگشت   
بعد يکی از   .   با شمشيرهای خودشان او را کشتند و بعد به سرزمين آرارات گريختند             - ادرملک و شرآصر  -پسرانش  

 . پسران ديگرش به نام آسرحدون جانشين او شد

٣٨  
  بيماری و شفای حزقيای پادشاه

 ) ٢٦-٢٤:٣٢ ؛ دوم تواريخ١١-١:٢٠دوم پادشاهان (
اشعيای نبی پسر آموص به ديدن او رفت و به            .  در همين زمان حزقيای پادشاه مريض شد و در حال مرگ بود              ١

برای مردن خودت را      .  خداوند به تو می گويد که همه چيز را مرّتب کن، چون تو بهبود نخواهی يافت                      «:  او گفت 
 » .آماده کن

ی خداوند به خاطر بياور که من تو را، از روی ايمان و با وفاداری                ا«٣:  حزقيا رو به ديوار کرد و در دعا گفت         ٢
 . و بعد به سختی گريست» .خدمت کرده ام، و هميشه کوشيدم آنچه را که تو از من خواسته ای، انجام دهم

ّد تو  من خداوند، خدای ج   «:  که دوباره به نزد حزقيا برود و به او چنين بگويد           ٥  بعد از آن خداوند به اشعيا فرمود      ٤
من تو و   ٦.  داوود، دعای تو را شنيدم و اشکهای تو را ديدم، من اجازه می دهم که تو پانزده سال ديگر زنده بمانی                           

 » .شهر اورشليم را از دست امپراتور آشور نجات می دهم، و از آن دفاع خواهم کرد
حزقيای ٢٢.  ذارد، تا شفا يابد     اشعيا از پادشاه خواست که خميری از انجير درست کند و آن را روی ُدَمل بگ                         ٢١

  *»چه تضمين و نشانه ای است که من خواهم توانست به معبد بزرگ بروم؟«: پادشاه پرسيد
خداوند در پّلکانی که    ٨.   تو هم عالمتی خواهد داد      خداوند در وعدٔه خود امين است و به         «:  اشعيا در جواب گفت    ٧

و سايه در حقيقت، ده قدم به » .آحاز پادشاه به عنوان ساعت آفتابی ساخته است، سايه را ده قدم به عقب برمی گرداند        
 . عقب برگشت

 : بعد از آنکه حزقيا از بيماری اش شفا يافت، اين سرود را در ستايش خداوند نوشت٩
  در بهترين روزهای زندگی ام، فکر می کردم١٠

 ، به دنيای مردگان خواهم رفت
 . و ديگر هيچ وقت زنده نخواهم بود

 ، فکر می کردم که در اين دنيای زندگان١١
  من ديگر هيچ وقت خداوند

 . يا انسان زنده ای را نخواهم ديد
 ، زندگی من قطع شده و به پايان رسيده است١٢

 ، مانند چادری که برچيده شده
 . و مانند پارچه ای که از کارگاه بافندگی قطع شده باشد

 . فکر کردم خدا به زندگی ام پايان داده است
 ، تمام شب از درد فرياد کشيدم١٣

 . گويی شيری تمام استخوانهای مرا می شکست
 . فکر کردم خداوند به زندگی ام پايان می دهد

 ، صدايم ضعيف و نازک بود١٤
 . يدمو مثل يک کبوتر می نال

 . چشمانم از نگاه کردن به آسمان خسته شده است
 . ای خداوند، مرا از تمام اين باليا خالص کن

 . چه بگويم؟ خداوند چنين کرده است١٥
 . جانم در عذاب است و نمی توانم بخوابم

 
 . ای خداوند، من برای تو، فقط برای تو زندگی می کنم١٦

 . مرا شفا ده و بگذار زنده بمانم
 . حقيقت تلخی که من تحّمل کردم به نفع من شد در١٧

                                                 
 . حفظ شود٩- ٦:٢٠ از آخر فصل به اينجا منتقل شده تا پيوستگی متن مطابق دوم پادشاهان ٢٢ و٢١آيات *



 اشعيا
 

 ، تو جان مرا از خطر برهان
 . و تمام گناهان مرا ببخش

 ، هيچ کس از دنيای مردگان نمی تواند تو را بستايد١٨
 . مردگان نمی توانند به وفاداری تو اعتماد کنند

 ، فقط زندگان می توانند تو را حمد و ثنا گويند١٩
 . ا می ستايمهمان طور که من تو ر

 ! نياکان به فرزندان خود خواهند گفت که شما چقدر امين و با وفا هستيد
 . خداوندا، تو مرا شفا دادی٢٠

 ، تو را با نواختن چنگ و سراييدن سرود ستايش می کنيم
 . تا زنده ايم در معبد بزرگ تو با سراييدن سرود، تو را ستايش خواهيم کرد

٣٩  
  قاصدانی از بابل

 ) ١٩-١٢:٢٠پادشاهان  دوم(
 پادشاه بابل شنيد که حزقيای پادشاه مريض بوده و شفا يافته               - پسر باالدان -مقارن همان روزها مردوک باالدان       ١
حزقيا آنها را با خوشحالی پذيرفت و تمام ثروت خود           ٢.  از اين رو نامه ای همراه با يک هديه برای او فرستاد           .  است

چيزی در انبارها و خزائن     .  جات، عطرّيات و مهّمات جنگی خود را به آنها نشان داد            يعنی ذخاير نقره، طال، ادويه      
آنگاه اشعيای نبی پيش حزقيای پادشاه رفت و از           ٣.  او در سرتاسر مملکت وجود نداشت که به آنها نشان نداده باشد              

 » آنها از کجا آمده  بودند و به تو چه گفتند؟«: او پرسيد
 » .زمين دور دست، از بابل آمده بودندآنها از سر«: حزقيا گفت

 » آنها در کاخ تو چه ديدند؟«٤
 » .چيزی در انبارها نبود که من به آنها نشان نداده باشم. آنها همه چيز را ديدند: حزقيا پاسخ داد«
هرچه  -  روزی خواهد آمد که هرچه در اين کاخ وجود دارد          ٦  خداوند متعال می گويد  «:  آنگاه اشعيا به پادشاه گفت    ٥

بعضی از  ٧.   همه چيز به بابل برده خواهد شد، و هيچ چيز باقی نخواهد ماند                    -اجداد تو تا به امروز جمع کرده اند          
 » .آنها را اخته می کنند و به صورت خواجه در کاخ پادشاه بابل خدمت خواهند کرد. فرزندان تو را هم خواهند برد

پس در .  در زمان زندگی خودش صلح و امنّيت برقرار خواهد بودحزقيای پادشاه اين پيام را چنين تعبير کرد که     ٨
 » .پيامی که از جانب خداوند آورده ای، نيکوست«: جواب گفت

٤٠  
  سخنان اميد بخش

 ! قوم مرا تسّلی دهيد، آنها را تسّلی دهيد«: خدای ما می گويد١
 . مردم اورشليم را دلگرم کنيد٢

  رسيده، به ايشان بگوييد رنجهايشان به پايان
 . و گناهانشان بخشيده شده است

 » .به خاطر گناهانشان، من آنها را کامًال مجازات کرده ام
 

 : مردی فرياد می زند و می گويد٣
 ! راهی برای خداوند در بيابان باز کنيد«

 ! و شاهراهی برای خدای ما در کوير آماده سازيد
 . هر دّره پر شود٤

 . و کوهها هم سطح شوند
  به دشت مبّدل شوند، تّپه ها

 . راههای کج راست، و راههای ناهموار، هموار خواهند شد
 ، آنگاه جالل خداوند آشکار خواهد شد٥



 اشعيا
 

 . و تمام مردم آن را خواهند ديد
 » .خداوند خودش چنين گفته است

 
 » !اين را اعالم کن«: ندا کننده ای می گويد٦

 » چه خبر را اعالم کنم؟«: پرسيدم
 م آدميان مثل علف هستند؛ بگو که تما«

 . و بيش از گل علف دوام ندارند
 ، وقتی به ارادٔه خداوند باد بر آنها می وزد٧

 . علفها پژمرده و ُگلها خشک می شوند
  انسان مثل گياه زودگذر است

 ، آری، علفها پژمرده و ُگلها می خشکند٨
 » .اّما کالم خداوند تا ابد پايدار است

 
 ، برو برفراز کوهی بلند٩

 . و اين خبر خوش را به اورشليم اعالم کن
  با صدای بلند فرياد بزن

 ! و اين خبر خوش را به صهيون اعالم کن
 ، فرياد بزن و ترسان نباش

 ! به شهرهای يهودا بگو که خدای آنها می آيد
 

 ، خداوند قادر متعال می آيد تا با قدرت حکومت کند١٠
 . است، خواهد آورد او با خودش قومی را که نجات داده

 . او مثل يک شبان از گّلٔه خود محافظت خواهد کرد١١
  او بّره ها را با هم جمع می کند

 . و آنها را در  آغوش خود به آغل می َبرد
 . و ميش ها را هم با ماليمت، هدايت می کند

  خدای غير قابل مقايسه
 ، آيا کسی می تواند آب اقيانوسها را با کف دست خود١٢

  آسمان را با وجب های خويش اندازه بگيرد؟ يا
 ، آيا کسی می تواند تمام خاک زمين را در يک فنجان جای دهد

  و يا کوهها و تّپه ها را در ترازويی وزن کند؟
  چه کسی می تواند به خداوند بگويد که او بايد چه کند؟١٣

  يا چه کسی می تواند به او تعليم دهد يا او را نصيحت کند؟
 وند با چه کسی مشورت می کند خدا١٤

  تا بداند، درک کند
  و بياموزد چگونه هر چيزی می بايد انجام شود؟

 
  مّلتها در برابر او ناچيز١٥

 . و مثل يک قطرٔه آب  می باشند
 . و جزاير دوردست برای او از غبار سبک ترند

 ، تمام حيوانات جنگل های لبنان١٦
  نيست، برای قربانی در حضور خدای ما کافی

 . و چوب تمام درختان آن نمی تواند آتش کافی ايجاد کند
 . مّلتها در برابر او به حساب نمی آيند١٧

 
  پس خدا را با چه کسی می توان مقايسه کرد؟١٨

  و به چه چيز می توان او را تشبيه و توصيف کرد؟
 ، او مثل ُبتی نيست که استادکاری آن را ساخته باشد١٩

  آن را روکش کند يا زرگری با طال
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 . و با زنجيرهای نقره ای آن را بيارايد
 ، کسی که توانايی خريد ُبتهای طاليی و نقره ای را نداشته باشد٢٠

 . ُبتهای ساخته شده از چوبی را که نپوسد می گيرد
  او صنعتکار ماهری را می يابد

 . تا ُبتی بسازد که ثابت باشد و به زمين نيفتد
 

 دانيد؟ آيا قبًال به شما گفته نشده است؟ آيا اين را نمی ٢١
  آيا نشنيده ايد که دنيا چگونه شروع شد؟

 ، آن کس که آنها را به وجود آورده بر تخت خود٢٢
 . بر فراز زمين و در ورای آسمانها نشسته است

 ، مردم روی زمين مثل مورچه های ريزی در حرکت  هستند
  او آسمان را چون پرده ای گسترده

 . خيمه ای برای زندگی پهن کرده است و مثل
 

  او فرمانروايان زورمند را ساقط٢٣
 . و آنها را نابود می کند

  آنها مثل نهال هايی هستند که تازه روييده اند٢٤
 . و ريشٔه آنها هنوز قوی نشده است

  آن وقت خداوند بادی می وزاند و
 . آنها را مثل کاه پراکنده می کند

 
  چه کسی می توان مقايسه کرد؟ خدای قّدوس را با٢٥

  آيا کس ديگری شبيه او وجود دارد؟
 ! به آسمان نگاه کنيد٢٦

  چه کسی اين ستارگان را آفريده است؟
  و چه کسی آنها را چون يک ارتش هدايت می کند؟

 ! او تعداد آنها و نام هريک از آنها را می داند
  او آن قدر تواناست

 . م نمی شودکه هرگز حّتی يکی از آنها ُگ
 

  ای اسرائيل، پس چرا شکايت می کنی٢٧
 ، و می گويی که خداوند از مصيبت های تو آگاه نيست

  يا توجهی به بی عدالتی هايی که متحّمل می شوی، ندارد؟
  آيا نمی دانيد؟ آيا نشنيده ايد؟٢٨

 . خداوند، خدای جاودان است
 ، او تمام جهان را آفريده
 . ده نخواهد شدو هيچ وقت خسته يا فرسو

 . هيچ کسی افکار او را درک نمی کند
 . او به افراد ضعيف و خسته نيرو می بخشد٢٩
  حّتی جوانان نيروی خود را از دست می دهند٣٠

 . و مردان جوان از خستگی می افتند
 ، اّما کسانی که برای کمک به خداوند توّکل می کنند٣١

 . نيروی تازه می يابند
 از خواهند کرد، آنها مثل عقاب پرو

  و از دويدن، خسته
 . و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد

٤١  
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  خداوند به اسرائيل اطمينان می دهد
 : خداوند می  گويد١

 ! ای جزاير دوردست ساکت باشيد و به من گوش دهيد«
 ، حاضر شويد و دعوی خود را در دادگاه ارائه کنيد

 . در دفاع از خود صحبت کنيد
 .  هم تصميم بگيريم و ببينيم حق با کيستبياييد با

 
  چه کسی آن فاتح را از شرق آورد«٢

  و در همه جا به او پيروزی می  دهد؟
  چه کسی او را بر پادشاهان و مّلتها پيروز می گرداند؟

 . زير ضربات شمشيرش، همه مثل گرد و خاک ُخرد می شوند
 . ی کندتيرهايش همه را مثل کاه در برابر باد پراکنده م

  او آنها را تعقيب می کند و با خيال راحت پيش می رود٣
 . و با چنان سرعتی حرکت می کند که گويی پاهايش زمين را لمس نمی کنند

  باعث اين اّتفاقات کيست؟٤
  چه کسی مسير تاريخ را تعيين کرده است؟

 ، من، خداوند، در ابتدا آنجا بودم
 .  در آنجا خواهم بودو من، خداوند خدا، در پايان کار هم

 
 . مردمان سرزمينهای دوردست آنچه را که من کرده ام، ديده اند«٥

 . آنها ترسيدند و از ترس برخود می لرزند
 . پس آنها همه با هم نزديک می شوند

 . صنعت کاران کمک می کنند و يکديگر را تشويق می نمايند٦
 ، نّجار، به زرگر آفرين می گويد٧

 ت، و صيقل دهندٔه ب
 . آن کسی را که بت را ميخ می کند، تشويق می کند

 ' !لحيم آن خوب است': آنها می گويند
 . و آن وقت آنها بت را با ميخ در جای خودش محکم می کنند تا تکان نخورد

 
 ، اّما تو ای اسرائيل، ای بندٔه من«٨

  تو قوم برگزيده من
 .  هستی- دوست من-و از نسل ابراهيم 

  دورترين قسمت های جهان آورده ام، من تو را از٩
 ، و از دورترين نقاط تو را خواندم

 ، تو بندٔه من هستی': و به تو گفتم
 ' .من تو را رد نکردم، تو را برگزيدم

 ! نترس، من با تو هستم١٠
 ، از هيچ چيز تراسان مباش! من خدای تو هستم

 . من تو را تقويت می کنم و به تو کمک خواهم کرد
 . و حمايت می کنم و تو را نجات خواهم دادمن از ت

 
 ، آنها که از تو خشمگين هستند«١١

 . شرم شکست را خواهند دانست
 ، و آنها که با تو بجنگند خواهند مرد

 . و از روی زمين محو خواهند شد١٢
 ، من خداوند، خدای تو هستم١٣

 ، من تو را تقويت می کنم و به تو می گويم
 » '.نترس، من با تو هستم'
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 : خداوند می گويد١٤
 ، ای اسرائيل، گرچه کوچک و ضعيفی«

 . اّما نترس، من به تو کمک خواهم کرد
 . من، خدای قّدوس اسرائيل، همان کسی هستم که تو را نجات خواهد داد

 ، من تو را مانند خرمنکوبی١٥
 . با تيغکهای نو و تيز خواهم ساخت

  تو کوهها را درهم می کوبی
 . ا مثل خاک ُخرد خواهی کردو تّپه ها ر

  تو آنها را به هوا پرت می کنی١٦
 . و توفانی آنها را پراکنده خواهد ساخت

 . آن وقت شادمان خواهی شد چون من خدای تو هستم
 .  را ستايش خواهی کرد- خدای قّدوس اسرائيل-و من 

 
 ، وقتی قوم من احتياج به آب دارند«١٧

  ،و گلوی آنها از تشنگی خشک شده
 ، آن وقت من خداوند به دعای آنها پاسخ می دهم

 . من، خدای اسرائيل هيچ وقت آنها را ترک نخواهم کرد
 ، من در تّپه ای بی آب و علف نهرهای آب جاری خواهم ساخت١٨

 . و چشمه های آب در دشتها روان خواهد شد
 ، من بيابانهای خشک را به برکه های آب مبّدل خواهم ساخت

 . را به چشمه  های روان و زمين خشک
 ، من در بيابان درختان سرو١٩

 . اقاقيا، مورد سبز و زيتون خواهم رويانيد
 ، در زمينهای باير، جنگلها خواهد روييد

 . جنگلهايی از درختان کاج و سرو و چنار
  مردم اين را خواهند ديد، و خواهند دانست٢٠

 . که من، خداوند، اين کار را کرده ام
 ره خواهند فهميد آنها باالخ

 » .که خدای قّدوس اسرائيل همٔه اين کارها را کرده است

  خداوند و خدايان دروغين
 : خداوند، پادشاه اسرائيل، چنين می گويد٢١

 ، ای خدايان مّلتها، دعوی خود را ارائه«
 ! و قانع کننده ترين دليلهای خود را مطرح کنيد

 ست، بياييد و بگوييد چه چيز در حال وقوع ا٢٢
 . تا معنی آن را وقتی واقع می شود، بدانيم

  اّتفاقات گذشته را برای دادگاه بيان کنيد
 . و معنی آن را به ما بگوييد

 ، حوادث آينده را به ما بگوييد٢٣
 ! آن وقت خواهيم دانست که شما خدايان هستيد

 ، باعث امر خيری شويد، يا باليی نازل کنيد
 . يدما را بترسانيد و متحّير کن

 ، شما چيزی نيستيد و کارتان هم پوچ است٢٤
 . و آنها که شما را می پرستند، آدمهای ذليلی هستند

 
 ، کسی را از مشرق برگزيده ام«٢٥

 . تا از شمال حمله کند
 ، او حکمرانان را مثل ِگل لگدمال
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 . و همچون کوزه گری آنها را مانند ِگل پايمال می کند
 ، پيش بينی کرده بود کدام يک از شما، اين را٢٦

  تا ما می توانستيم بگوييم که حّق با شما بود؟
 ، هيچ يک از شما حّتی يک کلمه دربارٔه آن چيزی نگفت

 . و هيچ کس چيزی از شما نشنيد
 ، من، خداوند، برای اولين بار اين خبر را به صهيون دادم٢٧

 ، من قاصدی به اورشليم فرستادم تا بگويد
 ' .آنها به وطن خودشان برمی گردند ،قوم شما می آيند'

 ، وقتی به جمع خدايان نگاه کردم٢٨
 ، هيچ کدام چيزی برای گفتن نداشتند

 . و هيچ يک نتوانستند به سؤاالت من جواب بدهند
 ، اين خدايان همه پوچ هستند٢٩

 . هيچ کاری نمی کنند
 » .اين ُبتها همه ضعيف و ناتوانند

٤٢  
  بندٔه خداوند

 :  گويدخداوند می١
 . اين است بندٔه من که به او قدرت می بخشم«

 . کسی که من او را برگزيده ام و از او خشنود هستم
 ، او را از روح خود ُپر کرده ام

 . و او عدالت را برای تمام مّلتها خواهد آورد
 ، او فرياد نمی زند، صدای خود را بلند نمی کند٢

 . نيدو کسی سخنان او را در کوچه ها نخواهد ش
  او نِی خميده را نخواهد شکست٣

 . و چراغ کم نور را خاموش نمی کند
 . او عدالت پايدار برای همه به ارمغان خواهد آورد

 . او اميد و جر أت خود را از دست نمی دهد٤
 . تا عدالت را بر تمام روی زمين استوار نمايد

 » .مردم سرزمينهای دوردست با اشتياق منتظر تعاليم او هستند
 

 ، خدا آسمانها را آفريد و آنها را گسترش داد٥
  او زمين و هرچه را در آن زيست می کند، شکل داد

 . و به تمام انسانها زندگی و نفس بخشيد
 :  به بندٔه خود می گويد- خدا-اکنون خداوند 

  من، خداوند، تو را خوانده ام و به تو قدرت بخشيده ام«٦
 . ن اجرا کنیتا عدالت را در تمام روی زمي

  به وسيلٔه تو من با تمام مردم جهان پيمانی می بندم؛
 . و به وسيلٔه تو به همٔه مّلتها نوری می بخشم

 ، تو چشمان کوران را باز می کنی٧
 . و زندانيان را از سياه چال آزاد می سازی

 
 . من تنها خداوند، خدای تو هستم«٨

  هيچ خدايی در جالل من شريک نيست
 . تی از ستايش من سهمی نداردو هيچ ُب

 . هرچه پيشگويی کرده بودم، به وقوع پيوسته است٩
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  اکنون از چيزهای تازه تری
 » . قبل از آنکه شروع شوند، به شما خبر می دهم

  سرود ستايش
 ، سرودی تازه برای خداوند بسراييد١٠

 ، ای تمامی زمين، در ستايش او بسراييد
 . ه در آن زندگی می کنند، او را بستايندهرچه در درياست و موجوداتی ک

 . ای جزاير دوردست و تمام سکنٔه آنها بسراييد
 ، بيابان و شهرهای آن خداوند را بستايند١١

 ! مردم قيدار خداوند را حمد گويند
  آنها که در شهر سالع زندگی می کنند

 . از فراز کوهستان ها فرياد شادی برآورند
 وردست زندگی می کنند، آنها که در سرزمينهای د١٢

 . خداوند را ستايش و تمجيد کنند
 ، خداوند مثل يک جنگجو به جنگ می رود١٣

 . او برای کارزار آماده است
 ، او با فرياد، فرمان جنگ و حمله را می دهد
 . و قدرت خود را به دشمنانش نشان می دهد

  خدا قول می دهد به قوم خود کمک کند
 : خدا می گويد١٤

  زيادی ساکت بودم مّدت«
 . و به آنها پاسخی ندادم

 ، اّما اکنون زمان آن رسيده که اقدام کنم
 . من مانند زنی که در درد زايمان است فرياد می زنم

  من کوهها و تل  ها را ويران١٥
 . و دشتهای سرسبز و پر درخت را خشک می  کنم

  دّره های پر آب را به بيابان ُمبّدل می کنم و
 .  آنها را می خشکانم خزائن آب
 

  قوم نابينای خود را«١٦
 . در راههايی که هرگز نرفته اند، رهبری خواهم کرد

  ظلمت آنها را به نور
 . و زمين ناهموار را در برابر آنها هموار خواهم کرد

  اين است وعده های من
 . و همٔه آنها واقع خواهد شد

  تمام کسانی که به ُبتها توّکل دارند١٧
 يل را خدا می خوانند، و شما

 » .پست و شرمسار خواهند شد

  قوم اسرائيل عبرت نمی گيرد
  خداوند می گويد١٨

 ، ای قوم ناشنوا، گوش دهيد«
 ! و ای نابينايان با دّقت نگاه کنيد

 ، آيا کسی از بندٔه من اسرائيل، کورتر١٩
  و کسی از برگزيدٔه من َکرتر می باشد؟

 ی ديده ای، ای اسرائيل، چيزهای زياد٢٠



 اشعيا
 

  اّما چيزی از آنها آموخته ای؟
 ، تو گوشهايی داری که می شنوند

 » اّما آيا واقعًا چه چيز شنيده ای؟
 

 ، خداوند، خدايی است که به نجات تو اشتياق دارد٢١
 ، به همين منظور شريعت و تعاليم خود را نمونه ساخت
 . و انتظار داشت که قوم خودش، آنها را محترم بدارند

 . اّما اکنون قومش تاراج شده اند٢٢
 ، آنها در سياه چالها محبوس

 . و در زندانهای دوردست، مخفی هستند
  اموال آنها را ربودند و غارت کردند
 . و هيچ کس برای رهايی آنها نيامد

 
  آيا کسی از شما به اين گوش می دهد؟٢٣

  آيا از امروز به بعد با دّقت گوش خواهيد داد؟
 سرائيل را تسليم تاراج کنندگان کرد؟ چه کسی ا٢٤

 ! خداوند خودش چنين کرد، چون ما بضد او گناه کرديم
 ، ما آن طور که او می خواست زندگی نکرديم

 . و تعاليم او را اطاعت ننموديم
  از اين رو او ما را وادار کرد تا قدرت خشم او را حس کنيم٢٥

 . و متحّمل خشونت جنگ شويم
  در اسرائيل برافروخته شد، خشم او مانند آتش

  ولی ما نمی دانستيم چه می گذرد
 . و از اين  وقايع اصًال چيزی نياموختيم

٤٣  
  وعدٔه خدا برای نجات قوم خودش

 : ای اسرائيل، خداوندی که تو را آفريده است، می گويد١
 . نترس، من تو را نجات خواهم داد«

 . داری من تو را به اسم خواندم و تو به من تعّلق
 . وقتی تو از آبهای عميق می گذری، من با تو خواهم بود٢

 . مشکالت بر تو چيره نخواهند شد
 ، وقتی از ميان آتش رد شوی، نمی سوزی

 . و سختی ها به تو صدمه ای نخواهند زد
  چون من، خداوند، خدای تو٣

 .  قّدوس اسرائيل هستم که تو را نجات می دهم
 ا می کنم؛ برای آزادی تو مصر را فد

  و برای نجات جان تو سبا و حبشه
 . و تمام مّلتها را فدا خواهم کرد٤

  زيرا تو برايم عزيز هستی
 . و چون تو را دوست دارم و به تو افتخار می کنم

 ! نترس، من با تو هستم٥
 

  از سرزمينهای دوردست، هم از مشرق و از مغرب«
 . قوم تو را برمی  گردانم

  آنها را آزاد کن به شمال می گويم٦
 . و به مشرق دستور می دهم مانع رفتن آنها نشود
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  بگذاريد قوم من از سرزمينهای دوردست
 . واز تمام نقاط جهان برگردند

 ، آنها قوم خود من هستند٧
 » .من آنها را آفريدم تا باعث جالل من باشند

  اسرائيل شاهد خداوند است
 : خدا می گويد٨

 . حضار کنيدقوم مرا به دادگاه ا«
  آنها چشم دارند، اّما نابينا هستند؛
 . آنها گوش دارند، ولی نمی شنوند

 . مّلتها را برای محاکمه حاضر کنيد٩
  کدام يک از خدايان آنها می توانند آينده را پيشگويی کنند؟

  کدام يک  از آنها توانستند آنچه را که اکنون واقع می شود، پيشگويی کنند؟
 دايان شاهدان خود را بياورند بگذاريد اين خ

 ، و حق خود را ثابت کنند
 . و به صداقت گفتار آنها شهادت بدهند

 
 . ای قوم اسرائيل، شما شاهدان من هستيد«١٠

 ، من شما را برگزيدم تا بندٔه من باشيد
 ، تا اينکه مرا بشناسيد و به من ايمان آوريد

 . و بدانيد که من تنها خدا هستم
 ی نيست، غيراز من خداي

 . نبوده و نخواهد بود
 

  من تنها خداوند هستم«١١
 . و فقط من می توانم شما را نجات بخشم

 ، از پيش گفتم آنچه بايد واقع شود١٢
 . و بعد به داد شما رسيدم

 ، خدايان مّلتهای بيگانه هرگز چنين نکردند
 . شما شاهدان من هستيد

 . من خدا هستم و برای هميشه خواهم بود١٣
 چ کس نمی تواند از دست من بگريزد، هي

 » .و هيچ کس نمی تواند آنچه را من کرده ام، تغيير دهد

  فرار از بابل
 :  می گويد- خداوندی که منجی توست-خدای قّدوس اسرائيل ١٤

 ، برای نجات تو ارتشی را بضد بابل خواهم فرستاد«
 ، و دروازه های شهر را درهم خواهم شکست

 . شهر به گريه تبديل خواهد شد و فرياد مردم آن
 . من خداوند، خدای قّدوس تو هستم١٥

 » .ای اسرائيل، من تو را آفريدم و من پادشاه تو هستم
 

 ، در ساليان گذشته، خداوند راهی از درون دريا١٦
 . و طريقی از ميان رودهای پرپيچ و خم گشود

  او ارتشی نيرومند١٧
 .  را به سوی نابودی رهبری کرد- سواره نظامارتشی مجّهز به اّرابه های جنگی و -

 ، آنها سقوط کردند و هيچ وقت برنخاستند
 . و مثل شعلٔه يک چراغ خاموش شدند

 



 اشعيا
 

 : خداوند می گويد١٨
  به آنچه در قديم ُرخ داد، مّتکی نباش«

 . و با خاطرات گذشته زندگی نکن
 . به کارهای تازه ای که می کنم نگاه کن١٩

 ! ع هستند، تو می توانی آنها را هم اکنون ببينیآنها در حال وقو
  من راهی از داخل بيابان خواهم ساخت

 . و در آنجا نهرهای آب برايت جاری خواهم کرد
  وقتی نهرهای آب را در بيابان جاری سازم٢٠

 ، و آب کافی به قوم برگزيدٔه خودم بدهم
 ت، آن وقت حّتی حيوانات وحشی نيز حرمت مرا نگاه خواهند داش

 . و شغال و شترمرغها هم مرا ستايش خواهند کرد
 ، آنها قومی هستند که من برای خودم آفريدم٢١

 » !و آنها با سراييدن سرودها مرا ستايش خواهند کرد

  گناه اسرائيل
 : خداوند می گويد٢٢

 ، ای اسرائيل تو از دست من خسته شدی«
 . و ديگر مرا پرستش نکردی

  از گوسفندان خود به حضور من نياوردی، تو قربانی های سوختنی٢٣
 . و با قربانی های خود احترام مرا نگاه نداشتی
 ، من با انتظار دريافت هدايا، باری بردوش تو نبودم
 . و با توقع سوزاندن ُبخور تو را خسته نکردم

  تو برای من ُبخور نخريدی٢٤
 . و مرا با چربی های حيوانات خودت راضی نکردی

 ، با گناهان خودت باری بر دوش من شدی در عوض تو
 . با خطاهايی که مرتکب شده ای مرا خسته کردی

 ، با وجود اين، من خدايی هستم که گناهان تو را می بخشد٢٥
 . چون اين ذات من است

 . من از گناهانت بضد تو استفاده نخواهم کرد
 

 ! بيا تا به دادگاه برويم، اّتهامات خود را بياور«٢٦
 ! د را ارائه کن تا ثابت کند حق با توستدعوی خو

 ، اجداد نخستين تو همه گناه کردند٢٧
 ، رهبران تو بضد من گناه ورزيدند

 . و حکام تو جايگاه مقّدس مرا بی حرمت ساختند٢٨
 ، از اين رو من به اسرائيل ويرانی آوردم

 » .و اجازه دادم به قوم خودم توهين شود

٤٤  
  خداوند، خدای واحد است

 : خداوند می گويد١
 ، ای اسرائيل، ای بندٔه من«

 ! ای فرزندان يعقوب و قوم برگزيدٔه من، گوش کنيد
 ، من خداوندی هستم که تو را آفريده ام٢

 . از روز توّلدت، از تو حمايت کرده ام
  نترس، تو بندٔه من
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 . و قوم برگزيده و محبوب من هستی
 

  من به زمين تشنه آب می دهم«٣
 . نهای خشک، نهرهای آب جاری خواهم ساختو در زمي

  روح خود را بر فرزندانت
 . و برکت خويش را در خاندانت خواهم ريخت

  آنها مثل گياهان در زمينهای پر آب٤
 . و مانند درختان بيد، در مسير نهر آب رشد خواهند کرد

 
 ' .من از آن خداوندم':  می آيند و خواهند گفت- يکی يکی-همٔه مردم «٥

 . نها می آيند تا به قوم اسرائيل ملحق شوندآ
 ، همه، نام خداوند را بر بازوی خود می نويسند

 » .و خود را عضوی از قوم اسرائيل می دانند
 

 ، خداوندی که فرمانروايی می کند و حامی اسرائيل است٦
 : خداوند متعال چنين می گويد

 ، من اول و آخر و تنها خدا هستم«
 . وجود ندارد و خدايی غيراز من

  آيا کس ديگری می توانست آنچه را من کرده ام، بکند؟٧
 ، چه کسی می توانست مثل من تمام وقايع را
  از ابتدا تا روز آخر اين طور پيشگويی کند؟

 . ای قوم من ترسان نباش٨
  تو می دانی که از زمانهای قديم تا امروز

 ، من هرچه را که می بايست واقع شود، از پيش گفتم
 . و شما شاهدان من هستيد

  آيا خدای ديگری هست؟
 » آيا خدای توانای ديگری وجود دارد که من درباره اش نشنيده باشم؟

  بت پرستی حماقت است
. تمام کسانی که ُبتها را می سازند، آدمهای بی ارزشی هستند و خدايانی را که آن قدر گرامی می دارند، بی فايده اند                     ٩

فايده ای ندارد که از فلز شمايلی ساخته       ١٠.  نی را می پرستند، کور و احمقند و شرمسار خواهند شد         آنها که چنين خدايا   
کسانی که ُبتها را می سازند      .  هرکس آنها را بپرستد، َپست خواهد شد           ١١.  و بعد آن را به عنوان خدا پرستش کرد              

د، در نتيجه به وحشت خواهند افتاد و متحّمل         بگذاريد آنها به دادگاه برای محاکمه حاضر شون       .  انسانهايی بيش نيستند  
 . شرمساری خواهند شد

با بازوی توانايش آن قدر با ُپتک آن را می کوبد تا           .  فلزکاری، فلزی را برمی دارد و روی آتش با آن کار می کند           ١٢
 . او وقتی کار می کند گرسنه، تشنه و خسته می شود. شکل دلخواه را بگيرد

با گچ تصويری را روی آن رسم می کند و با ابزار خود آن را می ُبّرد و به                             .  ه می گيرد نّجار چوب را انداز     ١٣
او می توانست  ١٤.   درمی آورد و آن وقت آن را در خانٔه خودش می گذارد              - انسانی با اندام زيبا    -صورت يک انسان     

و همچنين می توانست درخت    ا.  برای اين منظور از چوب درخت سرو، کاج و يا درختی ديگر از جنگل استفاده کند                
او قسمتی از چوب درخت را برای سوخت به کار               ١٥.  تازه ای بکارد و منتظر بماند تا باران ببارد و آن رشد کند                 

از قسمتی از آن چوب برای برافروختن آتشی برای گرم کردن خودش . می َبَرد و قسمت ديگری را برای ساختن بت   
با قسمتی از آن چوب، آتشی      ١٦.  تی ديگر خدايی می سازد و آن را پرستش می کند        و پختن نان استفاده می کند و با قسم       

او خود را با آن آتش گرم می کند و                 .  برای کباب کردن گوشت درست می کند، آن را می خورد و سير می شود                      
.  را می پرستد  با بقّئه چوب ُبتی می سازد، در برابر آن تعظيم می کند و آن             ١٧»  .چه گرم و چه خوب است      «:  می گويد

 » !تو خدای من هستی، مرا نجات بده«: در مقابلش دعا می  کند و می گويد
آنها چشمها و ذهنهای خود را در برابر              .  چنين مردمی آن قدر احمق هستند که نمی توانند بفهمند چه می کنند                 ١٨

ی از چوب را سوزاندم، روی         قسمت«:  سازندٔه بت آن قدر عقل و شعور ندارد که به خود بگويد                ١٩.  حقيقت بسته اند 
پس اکنون در برابر يک تّكه چوب تعظيم    .  آتش آن نان پختم، گوشت را کباب کردم و خوردم و با بقّئه آن ُبتی ساختم               
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 » .می کنم
عقايد احمقانه اش چنان او را گمراه ساخته که هيچ کس ديگری              .  اين کار مانند خوردن خاکستر، بی معنی است        ٢٠

 . او نمی تواند بپذيرد ُبتی که در دست گرفته، اصًال خدا نيست. کمکی کند نمی تواند به او

  خداوند آفريننده و نجات دهنده است
 : خداوند می گويد٢١

  ای اسرائيل، اين را به خاطر داشته باش«
 . و به ياد بياور که تو بندٔه من هستی

  من تو را آفريدم که بندٔه من باشی
 . می کنمو هيچ وقت تو را فراموش ن

 . به نزد من برگرد. من گناهان تو را مثل ابر کنار زدم٢٢
 » .من همان کسی هستم که تو را نجات می دهد

 
 ، ای آسمانها، از شادی فرياد برآوريد٢٣

 . ای اعماق زمين صدای خود را بلند کنيد
 ! ای کوهستان ها و تمام درختان جنگل از شادی فرياد بزنيد

  با نجات قوم خودش خداوند، بزرگی خود را
 . اسرائيل نشان داده است

 
 . من خداوند، و منجی تو هستم«٢٤

 . من تو را آفريدم
 . من خداوند و آفريدگار همه  چيز هستم
 ، من به تنهايی آسمانها را گسترانيدم

 . و وقتی زمين را به وجود آوردم کسی به من کمک نکرد
  من حماقت فالگيران٢٥

 . آشکار می کنم و جهالت رّماالن را
  من گفتار حکيمان را رد می کنم

 . و نشان می دهم که حکمت آنها حماقت است
 ، اّما وقتی بندٔه من پيشگويی ای می کند٢٦

 ، يا وقتی من نبی ای می فرستم که خواستٔه مرا بيان  کند
 . من آن خواسته و آن پيشگويی ها را تحّقق می بخشم

  بار ديگر در آن زندگی خواهند کرد، من به اورشليم می گويم که مردم
 . و شهرهای يهودا بار ديگر ساخته خواهد شد

 . آن شهرها گويی از ويرانه ها برخاسته اند
 . با فرمان من اقيانوسها خشک می شوند٢٧
 . تو از طرف من حکومت خواهی کرد': من به کوروش می گويم٢٨

  :تو کاری را خواهی کرد که من می خواهم انجام دهی
 ، تو دستور خواهی داد که اورشليم بازسازی شود

 » '.و بنياد معبد بزرگ گذاشته شود

٤٥  
  خداوند کوروش را برمی گزيند

 . خداوند کوروش را برای پادشاهی برگزيده است١
 ، خداوند او را گماشته است تا مّلتها را به زير سلطٔه خود درآورد

 . وردو تا پادشاهان را از تختهايشان به زير آ
 . خداوند دروازه  های شهرها را به روی او خواهد گشود

 : خداوند به کوروش می گويد
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 ، من خودم، راه تو را هموار خواهم ساخت٢
 ، و کوهها و تّپه ها را هم سطح خواهم کرد

 ، من دروازٔه برنزی آنها را فرو می ريزم
 . و کلونهای آهنی را ُخرد خواهم کرد

 ای مخفی شده در جايهای تاريک و مخفی را به تو خواهم داد، من خزائن و گنجينه ه٣
  آن وقت تو خواهی دانست که من خداوند، خدای اسرائيل، هستم

 . که تو را به اسم خوانده است
 ، من تو را انتخاب کردم تا به بندٔه من اسرائيل٤

 . قومی را که من برگزيدم، کمک کنی
 ، من اين افتخار را به تو دادم

 .  تو هنوز مرا نمی شناسیهرچند
 

 . من خداوند هستم و غيراز من خدايی نيست٥
 ، من به تو قدرت الزم را خواهم داد

 . هرچند هنوز مرا نمی شناسی
 ، من اين کار را می کنم تا همٔه مردم٦

  -از سرتاسر جهان -
 ، بدانند که من خداوند هستم
 . و غيراز من خدايی نيست

 .  را آفريدممن هم نور و هم تاريکی٧
 . من هم برکت  می دهم و هم بال نازل می کنم

 . من، خداوند، همٔه اين چيزها را پديد می آورم
 . من پيروزی را از آسمان مانند باران نازل می کنم٨

  زمين آن را می پذيرد
 . و شکوفه های آزادی و عدالت از آن می رويد
 . من، خداوند، همٔه اين چيزها را به عمل می آورم

  خداونِد خلقت و تاريخ
  آيا يک ظرف ِگلی که شبيه ساير ظروف است می تواند با سازندٔه خود بحث کند؟٩

  آيا ِگل می تواند از کوزه گر بپرسد او چه می کند؟
  آيا کوزه  می تواند از دست کوزه گر شکايت کند

  و بگويد او مهارت ندارد؟
 يد، آيا کسی جرأت می کند به والدين خود بگو١٠

  چرا شما مرا اين طور به وجود آورده ايد؟
 ، خداوند، خدای قّدوس اسرائيل١١

 : کسی که آينده را شکل می دهد، می گويد
 ، شما هيچ  حّقی نداريد مرا در مورد فرزندانم مورد سؤال قرار دهيد«

 ! يا به من بگوييد چه بايد می کردم
  من زمين را ساختم١٢

 .  آن زندگی کندو انسان را آفريدم تا در
 ، با قدرت خود آسمانها را گسترانيدم

 . و خورشيد و ماه و ستارگان را تحت فرمان خويش درآوردم
  من خودم کوروش را برانگيختم١٣

 . تا هدف مرا پياده و عدالت را اجرا کند
 . من تمام راههای او را راست می گردانم
 ، او شهر من، اورشليم را بازسازی

 . زاد خواهد کردو اسيران را آ
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 » .هيچ کس برای اين کار به او مزد يا رشوه ای نداده است
 . خدای متعال چنين گفته است

 
 : خداوند به اسرائيل می گويد١٤

 ، ذخاير مصر و حبشه از آن تو خواهد شد«
 ، و مردان بلند قامت سبا، بردگان تو خواهند شد

 . و آنها دست بسته به دنبال تو خواهند آمد
  در برابر تو تعظيم می کنند و خواهند گفت که آنها

 . خدا با توست، او تنها خداست
 ، خدای اسرائيل که قومش را نجات می دهد١٥

 . خدا خودش را پنهان می کند
  سازندگان ُبتها، همه شرمسار خواهند شد١٦

 . و آبروی همٔه آنها خواهد رفت
 ، اّما خداوند، اسرائيل را نجات داده است١٧

 روزی او تا به ابد خواهد بود، و پي
 » .و قوم او هيچ وقت شرمنده نخواهد شد

 
 ، خداوندی که آسمانها را آفريده١٨

 ، همان خدايی که زمين را نيز بسرشت
 . آن را استوار و پايدار نيز ساخت

 ، آن را باير و بی مصرف خلق نکرد
  بلکه آن را طوری آفريد

 . که برای زندگی انسان مناسب باشد
 : اين است آن کسی که می گويد

 . من خداوند هستم و غيراز من خدايی نيست«
  من در خفا سخن نگفته ام١٩

 . و هدفم را از مردم پنهان نکرده ام
  من از قوم اسرائيل نخواستم

 . مرا در سرزمينی باير و بی مصرف بجويند
 ، من خداوند هستم، حقيقت را می گويم

 » .و حق را اعالم می کنم

 اوند جهان و ُبتهای بابل خد
 : خداوند می گويد٢٠

 ، ای مّلتها و مردم جهان«
 ، و تمام کسانی که بعد از سقوط بابل زنده می مانيد
  همچنين آنهايی که با ُبتهای چوبی خود رژه می رويد

 ، و به حضور خدايانی دعا می کنيد که نمی توانند شما را نجات دهند
 نند، مردمی که اصًال چيزی نمی دا

 . همه با هم جمع شويد، خود را برای محاکمه حاضر کنيد
  بياييد و دعوی خود را در دادگاه ارائه کنيد؛٢١

 . بگذاريد مدافعان با هم شور و مشورت کنند
  چه کسی در زمانهای گذشته دربارٔه آنچه به وقوع خواهد پيوست، پيشگويی کرد؟

  چنين نکردم؟ -ات می دهد خداوند، خدای عادل که قومش را نج-آيا من 
 . خدای ديگری وجود ندارد

 
 ، ای تمام مردم جهان«٢٢

 ! به سوی من برگرديد و نجات يابيد
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 . من تنها خدا هستم و خدای ديگری نيست
 . وعده های من حقيقت دارد و تغيير نمی پذيرد٢٣

  به ذات خودم سوگند ياد می کنم
  که همه به حضور من آمده و زانو خواهند زد

 . و قول خواهند داد که نسبت به من امين و با وفا بمانند
 

 ، آنها خواهند گفت که فقط از طريق من«٢٤
 ، پيروزی و قدرت يافت می شود

 . اّما همٔه کسانی که از من متنّفرند، دچار شرمساری خواهند شد
 ، من، خداوند تمام فرزندان يعقوب را آزاد خواهم کرد٢٥

 . هند کردو آنها مرا ستايش خوا

٤٦  
 ! اين است عاقبت ُبتهای بابل«١

 ، روزی ِبل و َنبو را می پرستيدند
 ، اّما امروز آنها را بر پشت االغها گذاشته اند

 . و باری سنگين برای اين حيوانات خسته می باشند
 ، ُبتها نمی توانند خودشان را نجات دهند٢

 . آنها را برداشته اند و به جای دور حمل می کنند
 ! اين است عاقبت خدايان بابل

 
 ، ای فرزندان يعقوب«٣

 . ای بازماندگان قوم من، به من گوش کنيد
 . از روزی که به دنيا آمديد، من از شما مواظبت کردم

  من خدای تو هستم٤
 . و تا زمانی که پير شوی و موهايت سفيد شوند مراقب تو خواهم بود

 رد، من تو را آفريدم، از تو مواظبت خواهم ک
 » .من به تو کمک می کنم و تو را خالصی خواهم بخشيد

 
  با چه کسی مرا مقايسه می کنيد؟«: خداوند می گويد٥

  آيا کس ديگری مثل من وجود دارد؟
 ، مردم کيسه هايشان را باز می کنند و سّکه های طال بيرون می آورند٦

 . و نقره را در ترازو وزن می کنند
 د تا برايشان خدايی بسازد؛ آنها زرگری اجير می کنن

 . آنگاه در برابر آن تعظيم می کنند و آن را می پرستند
 . آنها آن را بر دوش خود می گذارند و آن را حمل می کنند٧

 ، آنها آن را در مکانی می گذارند و همان جا می ماند
 . و قادر نيست از جايی که هست، حرکت کند

 يست جواب بدهد اگر کسی پيش آن دعا کند، آن قادر ن
 . يا آنها را از باليی برهاند

 
  شما ای گناهکاران، اين را به ياد آوريد؛«٨

 . و آنچه را من کرده ام در نظر داشته باشيد
 ، به ياد بياوريد آنچه در زمانهای قديم واقع شد٩

  و آگاه باشيد که من تنها خدا هستم
 . و هيچ کس مانند من نخواهد بود

 ٔه کار را پيشگويی کردم، از ابتدا نتيج١٠
 . و از زمانهای پيش شما را از آنچه واقع می شود خبر کردم



 اشعيا
 

 ، گفتم که نقشه های من هيچ گاه خنثی نخواهد شد
 . و تمام آنچه را خواسته ام به وقوع خواهد پيوست

  من کسی را از شرق فرا می خوانم؛١١
  او مثل يک پرندٔه شکاری با سرعت می آيد

 . آنچه خواسته ام موّفق خواهم شد و در اجرای
 . من چنين گفته ام و آن به انجام خواهد رسيد

 
 ، ای مردم خيره سر، که می پنداريد از پيروزی دور هستيد«١٢

 . به من گوش کنيد
  من روز پيروزی را نزديک ساختم؛١٣

 . ديگر آن روز اصًال دور نيست
 . پيروزی من تأخير نخواهد کرد

 ات می دهم، من اورشليم را نج
 » .و عّزت و احترام را به اسرائيل باز می آورم

٤٧  
  سقوط بابل

 : خداوند می گويد١
  ای بابل از تختت فرود بيا«

 . و در خاک و خاکستر روی زمين بنشين
 ، روزی تو مثل دختری باکره بودی، شهری تسخير نشده

 ! اّما ديگر ظريف و لطيف نيستی
 ! اکنون تو يک برده ای

 .  آسياب را بچرخان و گندم را آرد ُکنسنگ٢
 ، حجاب خود را بردار

 ! و لباسهای نفيست را از تن درآور
 ! دامن خود را باال بزن و از رود عبور کن

 ، مردم تو را لخت خواهند ديد٣
 . آنها تو را تحقير شده و شرمسار خواهند ديد

 » .من انتقام خواهم گرفت و هيچ کس نمی تواند مانع من شود
 

 ، خدای قّدوس اسرائيل، ما را آزاد می سازد٤
 . اسم او خدای متعال است

 
 : خداوند به بابل می گويد٥

  در سکوت و ظلمت بنشين؛«
 ! ديگر کسی تو را ملکٔه جهان نخواهد خواند

  من نسبت به قوم خودم خشمگين بودم؛٦
 . با آنها چنان رفتاری کردم که گويی آنها ديگر قوم من نيستند

  آنها را به دست تو تسليم کردم، من
  تو به هيچ يک از آنها رحم نکردی؛

 . حّتی با پيران با خشونت رفتار کردی
 ، فکر می کردی که تو هميشه ملکه خواهی بود٧

  به اين چيزها توجهی نکردی
 . و به عاقبت کار نينديشيدی

 
 ، بشنو، ای عاشِق لّذتها«٨

  و امان هستی؛ و ای آن کسی که فکر می کنی در امن



 اشعيا
 

 ، تو اّدعا می کنی که به بزرگی خدا هستی
 . و هيچ کس مانند تو نيست

  فکر می کردی که هيچ وقت بيوه نخواهی شد
 . و غم از دست دادن فرزندانت را نخواهی ديد

 ، اّما در يک لحظه، تنها در يک روز٩
 . اين هر دو برايت روی خواهد داد

 ، با وجود تمام جادوگريهايت
 . ر و فرزندانت را از دست خواهی دادشوه

 
 ، تو به خودت و به نيرنگهايت اطمينان داشتی«١٠

 . و فکر می کردی کسی نمی تواند تو را ببيند
 ، حکمت و دانش تو، تو را گمراه کرد

 ، من خدا هستم'تو به خودت می گفتی، 
 ' .ديگر کسی مثل من نيست

 ، بال بر تو نازل می شود١١
 . دوگريهای تو نمی تواند جلوی آن را بگيردو هيچ يک از جا

 ، ناگهان چنان ويرانی ای بر تو خواهد آمد
 . که آن را در خواب هم نديده ای

  تمام سحر و افسونهای جادويی خود را که١٢
 . از دوران جوانی ات به کار می بردی حفظ کن

  شايد آنها به تو کمکی بکنند؛
 . ا بترسانیشايد بتوانی دشمنان خودت را با آنه

 ، با وجود تمام راهنمايی هايی که به تو می شود١٣
 . فاقد قدرت هستی

  بگذار منّجم ها و ستاره شناسان تو
 ، آنهايی که می  توانند ستاره ها را بررسی و مدارهای کهکشان را رسم-

  -و هر ماه وقايع ماه بعد را پيشگويی کنند
 .  افتد، آگاه سازندبيايند و تو را از آنچه برايت اّتفاق می 

 
  آنها مانند پرکاهی هستند«١٤

 ! که آتش همٔه آنها را خواهد سوزانيد
 ، آنها قادر نخواهند بود

 . حّتی خودشان را از شعله های سوزندٔه آن نجات دهند
 . اين آتش، آتش ماليم و مطلوبی نيست که بتوانند خودشان را با آن گرم کنند

 نی که در تمام عمرت تو را راهنمايی می کردند، ستاره شناسان و طالع بينا١٥
 . ديگر ُجز اين نمی توانند کاری برای تو انجام دهند
 ، تمام آنها تو را ترک می کنند و به راه خود خواهند رفت
 » .و هيچ يک از آنها باقی نمی ماند که تو را رهايی دهد

٤٨  
  خداوند، خدای آينده است

 : ن يهودا، گوش کنيدای قوم اسرائيل، ای فرزندا١
  شما به نام خداوند سوگند ياد می کنيد

 ، و اّدعا می کنيد که خدای اسرائيل را پرستش می کنيد
 . اّما حّتی يک کلمٔه آن را باور نداريد

  با وجود اين از اينکه شهروندان شهر مقّدس هستيد٢



 اشعيا
 

 ، و به خدای اسرائيل
 ، خدای متعال، مّتکی هستيد

 . به خود می باليد
 

 : خداوند به قوم اسرائيل می گويد٣
 ، از زمانهای قديم آنچه را که بايد ُرخ دهد پيشگويی کردم«

 . سپس بالفاصله آن را بعمل آوردم
 ، می دانستم که شما آدمهايی خودسر و لجباز٤

 .  خواهيد بود-مثل آهن سخت و مثل برنز غيرقابل انعطاف -
 ، پيشگويی کردم من آيندٔه شما را به ترتيب از قديم٥

 ، و وقايع را قبل از وقوع اعالم نمودم
  تا شما نتوانيد اّدعا کنيد و بگوييد که

 . ُبتها و شمايل شما باعث وقوع آنها بودند
 

  آنچه از پيش گفتم، همه تحقق يافته؛«٦
 . و بايد بپذيريد که پيشگويی های من همه درست بوده است

  اّتفاق می افتد، باخبر می کنم؛ اکنون شما را از چيزهای تازه ای که
 . اّتفاقاتی که قبًال آشکار نکرده بودم

 ، فقط در اين زمان می گذارم آنها روی دهند٧
 . هيچ وقت در گذشته چيزی شبيه اين ُرخ نداده است

 . اگر چنين چيزی ُرخ داده بود، شما اّدعا می کرديد که همٔه آن را می دانستيد
 بل اعتماد نيستيد، من می دانستم که شما قا٨

 . و هميشه به عنوان سرکش و ياغی شهرت داشتيد
 ، به اين دليل است که شما تا به امروز چيزی دربارٔه آن نشنيده ايد

 . و کلمه ای از آن به گوش شما نرسيده است
 

 ، برای اينکه مردم نام مرا ستايش کنند«٩
  من جلوی خشم خود را می گيرم

 . شما را از بين نمی برم و آن را محار می کنم و
 ، همان طور که نقره در کورٔه آتش خالص می شود١٠

 . همان طور من شما را در آتِش درد و تحّمل آزمودم
 ، آنچه من می کنم به خاطر نام خودم می کنم١١

 ، من نمی گذارم نامم بی حرمت شود
 » .ک شودو نمی گذارم هيچ کس در جاللی که می بايست فقط برای خودم باشد، شري

  کوروش، رهبر برگزيدٔه خداوند
 : خداوند می گويد١٢

 ! ای اسرائيل، ای مردمی که من خوانده ام، بشنويد«
 ! من خدا، اولين و آخرين و تنها خدا هستم

  دستهای من بنياد زمين را گذاشت١٣
 ، و آسمانها را گسترانيد

 ، وقتی من زمين و آسمان را احضار کنم
 .  و در حضور من می ايستندآنها فورًا می آيند

 
 ! گرد آييد، و همه گوش دهيد«١٤

  هيچ خدايی نمی توانست از پيش بگويد
 . کسی را که من برگزيده ام به بابل حمله کند
 . او آنچه من از او بخواهم، انجام می دهد

 ، من آن کسی هستم که سخن گفت و او را فرا خواند١٥



 اشعيا
 

 . دممن او را آوردم و به او موفقّيت دا
 

 . اکنون نزديک بيا، و به آنچه می خواهم بگويم، گوش بده«١٦
 ، از ابتدا به طور واضح سخن گفتم
 » .و کالم من هميشه تحّقق يافته است

 

 .) اکنون خدای متعال قدرت خود را به من داده و مرا فرستاده است(

  نقشٔه خداوند برای قوم اسرائيل
  خدای قّدوس اسرائيل١٧

 :  می گويد-ه منجی توستخداوندی ک -
 ، من خداوند، خدای تو هستم«

  خدايی که می خواهد خير و صالح خودت را به تو بياموزد
 . و تو را به راهی که می بايد بروی، رهبری می کند

 
 ! اگر تو فقط به دستورات من گوش می دادی«١٨

  آن وقت برکات، مثل نهری که هرگز خشک نمی شود
 .  داشتبه جانب تو جريان می

 ، و پيروزی مثل امواج ممتد کنار ساحل
 . به سوی تو روان می بود

 ، فرزندان تو، مثل دانه های شن بی شمار می شدند١٩
 » .و نمی گذاشتم هيچ وقت شکست بخورند

 
 ! از بابل خارج شويد، و از آنجا فرار کنيد٢٠

  :با شادی و با صدای بلند، اين خبر خوش را در همه جا اعالم کنيد
 » .خداوند بندٔه خود اسرائيل را رهايی داده است«

 ، وقتی خداوند قوم خود را در صحرای خشک و داغ رهبری می کرد٢١
 . مردم از بی آبی در رنج نبودند

 ، خداوند از صخره، برای آنها آب روان جاری ساخت
 . او صخره را شکافت و آب از آن روان شد

 
 » .ن، امنّيتی وجود نخواهد داشتبرای گناهکارا«: خداوند می گويد٢٢

٤٩  
  نوری برای همٔه مّلتها) اسرائيل(

 ، ای مّلتهای جزاير دوردست١
 ! و ای مردمی که در جايهای دور زندگی می کنيد، گوش دهيد

  قبل از توّلدم، خداوند مرا برگزيد
 . و مرا منصوب کرد تا بندٔه او باشم

  او کلمات مرا مثل شمشير تيز کرده٢
 .  دست خود از من حمايت نموده استو با

 . او مرا مثل پيکانی تيز، برای استفاده آماده ساخت
  ای اسرائيل، تو بندٔه من هستی؛«: او به من گفت٣

 » .و به خاطر تو، مردم مرا ستايش می کنند
 

 ! من سخت کوشيدم، ولی نااميدم«: من در پاسخ گفتم٤
 » .نداشتم با تمام نيرو سعی کردم، ولی هيچ توفيقی

 ، با وجود اين، من به خداوند اعتماد دارم و او از من دفاع خواهد کرد
 . او پاداش زحمت مرا خواهد داد



 اشعيا
 

 
  قبل از توّلدم، خداوند مرا انتخاب کرد؛٥

 ، و او مرا به عنوان بندٔه خود مأمور ساخت که قومش را برگردانم
 . و اقوام پراکندٔه اسرائيل را به وطن خودشان برسانم

 ، خداوند به من چنين لطف کرده است
 . او سرچشمٔه قدرت من است

 
 : خداوند به من می گويد٦

 . ای بندٔه من، برايت وظيفٔه بزرگتری دارم«
  تو نه فقط عظمت قوم اسرائيل

 ،  را برمی گردانی-آنها که زنده اند -
 ، بلکه من تو را نور تمام مّلتهای جهان خواهم ساخت

 » .دنيا نجات يابد تا اينکه تمام
 

  خدای قّدوس و نجات دهنده اسرائيل٧
 ، به آن کس که شديدًا مورد نفرت است

 : تمام مّلتها و حّکام آنها که از او متنّفرند، چنين می گويد
  وقتی پادشاهان ببينند تو آزاد شده ای«

 ، به احترام برخواهند خاست
  شاهزادگان هم آن را می بينند

 » .شده تعظيم می کنند و به احترام َخم
 

 . تمام اينها واقع خواهد شد، چون خداوند بندٔه خود را برگزيده است
 . خدای قّدوس اسرائيل در وعده  های خود امين است

  بازسازی در اورشليم
 : خداوند به قوم خود می گويد٨

 ، وقتی زمان نجات شما فرا رسد، به شما لطف خواهم کرد«
 .  کمک پاسخ خواهم دادو به فريادهای شما برای

 ، من حافظ و حامی تو خواهم بود
 . و به وسيلٔه تو پيمانی با تمام مّلتها می بندم
  من می گذارم يک بار ديگر در سرزمين خود

 . که اکنون ويران است ساکن شوی
  من به اسيران٩

  و به آنها که در سياه چالها زندانی هستند
 ' !دآزاد شويد، وارد نور شوي'می گويم 

 ، آنها مانند گوسفندانی هستند که در دامنٔه تّپه ها می چرند
 . آنها هيچ وقت گرسنه و تشنه نخواهند بود١٠

 ، خورشيد و گرمای بيابان به آنها آزاری نمی رساند
 . چون آنها به وسيلٔه کسی رهبری می شوند که آنها را دوست دارد

 . خواهد کرد او آنها را در کنار چشمه  های آب روان رهبری
 

 ، من شاهراهی در امتداد کوهستان ها خواهم ساخت«١١
 . و راهی برای عبور قوم خودم آماده خواهم کرد

  قوم من از سرزمينهای دوردست١٢
 » . می آيند-از شمال و مغرب و از آسوان در جنوب -

 
 ! ای زمين فرياد شادی برآور! ای آسمانها بسراييد١٣

 ! سراييدای کوهها با صدای بلند ب
 ، خداوند به قوم خودش تسّلی خواهد داد



 اشعيا
 

 . او به قوم رنجديدٔه خود رحم خواهد کرد
 

 : اّما مردم اورشليم گفتند١٤
  خداوند ما را ترک«

 » .و فراموش کرده است
 : پس خداوند در پاسخ می گويد١٥

  آيا مادری می تواند کودک نوزاد خود را فراموش کند؟«
 ه دنيا آورده، دوست نداشته باشد؟ و فرزندی را که خودش ب

 ، حّتی اگر يک مادر فرزند خود را فراموش کند
 . من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد

 ! ای اورشليم، هيچ وقت نمی توانم تو را فراموش کنم١٦
 . من اسم تو را در کف دستهای خود نوشته ام

 
 ، آنها که تو را بازسازی می کنند، بزودی می آيند«١٧

 . سانی که تو را ويران کردند، خواهند رفتو ک
 ! به اطراف نگاه کن و ببين چه چيزی در حال وقوع است١٨

 ! مردم تو دور هم جمع می شوند و به طرف خانه های خود می آيند
 ، به حيات خودم سوگند

 ، که تو از مردم خودت مفتخر خواهی بود
 . دهمان طور که يک عروس به جواهرات خود افتخار می کن

 
 ، کشورت ويران و متروک شده بود«١٩

 . اّما اکنون گنجايش کافی برای اسکان همٔه آنهايی که می آيند، نخواهد داشت
  و آنها که باعث ويرانی بودند

 . از ميان تو طرد خواهند شد
 ، کسانی از قوم تو که در تبعيد به دنيا آمده اند٢٠

 : روزی به تو خواهند گفت
  کوچک است، اين سرزمين بسيار'

 ' .ما جای بيشتری برای زندگی احتياج داريم
 : آنگاه تو به خود خواهی گفت٢١

  چه کسی همٔه اين فرزندان را برای من به دنيا آورده  است؟'
 . من فرزندانم را از دست داده بودم و ديگر نمی توانستم فرزندی داشته باشم

 ، مرا به تبعيد برده بودند
  را بزرگ کرد؟ چه کسی اين بّچه ها

 ، من تک و تنها بودم
 » 'اين بّچه  ها از کجا آمد ه اند؟

 
 : خداوند قادر مطلق به قوم خود می گويد٢٢

  من به مّلتها عالمتی می دهم«
 . و آنها فرزندان تو را به خانٔه خود خواهند برد

 ، پادشاهان مثل پدر با شما رفتار خواهند کرد٢٣
 . واهند بودو ملکه  ها مثل مادر شما، خ

 ، آنها در مقابل شما َخم می شوند و به شما احترام می گذارند
 . آنها با فروتنی و احترام، خودشان را به شما نشان خواهند داد

 ، آن وقت شما خواهيد دانست که من خداوند هستم
 » .و کسی که در انتظار کمک من است، نااميد نخواهد شد

 
  سرباز به يغما برده، از او پس بگيريد؟ آيا می توانيد آنچه را که يک٢٤

  آيا می توانيد زندانی ها را از چنگ يک حاکم ستمکار خالص کنيد؟
 



 اشعيا
 

 : خداوند در جواب می گويد٢٥
 . اين است آنچه واقع خواهد شد«

 ، اسيران از دست سرباز آزاد می شوند
 . و آنچه حاکم ستمکار به يغما برده از او گرفته خواهد شد

 نی که با شما می جنگند، خواهم جنگيد، من با کسا
 . و فرزندان تو را رها خواهم کرد

 ، من کسانی را که به تو ظلم کرده اند، وادار می کنم يکديگر را بکشند٢٦
 . و آنها از قتل و انتقام سرمست خواهند شد

  آن وقت تمام انسانها خواهند دانست که من
 .  خداوند هستم-کندکسی که شما را نجات می دهد و آزاد می  -

 » .آنها خواهند دانست که من خدای قادر اسرائيل هستم

٥٠  
 : خداوند می گويد١

 ، آيا می پنداريد همان طور که مردی زنش را طالق می دهد«
  من قوم خود را از خودم دور ساختم؟

  پس طالقنامه کجاست؟
  آيا فکر می کنيد من شما را به عنوان اسير فروختم؟

 دی که فرزندان خودش را به اسارت بفروشد؟ مانند مر
  نه، تو به خاطر گناهانت به اسارت افتادی؛

 . و به خاطر جنايتهايی که مرتکب شدی، تبعيد گشتی
 

 ، چرا قوم من، وقتی برای نجات آنها اقدام کردم«٢
  در پاسخ غفلت ورزيدند؟

  چرا وقتی آنها را خواندم، آنها جوابی ندادند؟
 عيف هستم که ديگر نمی توانم آنها را نجات دهم؟ آيا آن قدر ض

  من می توانم فرمان دهم دريا خشک شود
  و نهرهای آب به بيابان مبّدل شوند
 . و تا ماهيان آنها از بی آبی بميرند

 ، من می توانم آسمان را چنان تيره کنم٣
 » .که گويی برای مرده ای سوگوار است

  اطاعت بندٔه خداوند
 ر به من آموخته است چه بگويم، خداوند قاد٤

 . تا بتوانم خستگان را توانايی بخشم
  هر صبحگاه مرا مشتاق می سازد

 . تا به تعاليم او گوش دهم
 . خداوند به من فهم عطا کرده است٥

 ، من سرکشی ننموده ام
 . و به او پشت نکرده ام

 ، پشتم را برای آنهايی که مرا با شّالق می زدند، برهنه نمودم٦
 ، و وقتی به من ناسزا می گفتند

 ، ريش های مرا می کندند
 . و به من آب دهان می انداختند، اعتراضی نکردم

 
 ، ناسزاهای آنها مرا ناراحت نمی کند٧

 . چون خدای قادر مطلق به من کمک می کند



 اشعيا
 

 ، من آمادٔه تحّمل آنها هستم
 ، و می دانم که شرمنده نخواهم شد

  چون خدا نزديک است٨
 . او بی گناهی مرا ثابت می کند و

  آيا کسی جرأت دارد مرا به جرمی مّتهم کند؟
 ، بياييد به دادگاه برويم

 ! بگذاريد او اّتهامات خود را ارائه دهد
 ، خداوند قادر خودش از من دفاع می کند٩

  ديگر چه کسی می تواند مرا مّتهم سازد؟
 ، مّدعيان من مثل پارچٔه بيد خورده

 . هند رفتاز بين خوا
 

  ای تمام خداترسان١٠
 ، و کسانی که گفتار بندٔه او را اطاعت می کنيد

 ، راهی که شما می رويد ممکن است تاريک باشد
 ، اّما به خداوند توّکل نماييد

 . و به خدای خود اعتماد کنيد
 ، تمام شما که برای از بين بردن ديگران آتش می افروزيد١١

 . اهيد شدخودتان در آن آتش نابود خو
  خداوند خودش چنين خواهد کرد

 . و شما گرفتار سرنوشت دردناکی خواهيد شد

٥١  
  تسّلی برای اورشليم

 : خداوند می فرمايد١
 ، ای کسانی که در طلب نجات هستيد«

 . و شما کسانی که برای گرفتن کمک به سوی من  می آييد، به من گوش دهيد
 ، به صخره ای که به آن تعّلق داريد

 . و به معدنی که از آن استخراج شده   ايد بينديشيد
 ، به جّد خود ابراهيم٢

 . و به ساره که تو از فرزندان آنها هستی فکر کن
 ، وقتی من ابراهيم را خواندم او فرزندی نداشت

 ، اّما من به او برکت دادم و او صاحب فرزندان شد
 . و من خاندان او را بی شمار ساختم

 
 يم من به اورشل«٣

 . و به تمام کسانی که در ميان خرابه ها زندگی می کنند، شفّقت خواهم نمود
  اگر زمينش مثل بيابان باشد، آن را به باغی سرسبز

 .  تبديل خواهم کرد-مثل باغ عدن -
 ، آنجا از شادی و خوشی

 . و سرودهای ستايش و سپاس ُپر خواهد بود
 

  ای قوم من، گوش دهيد«٤
 : م توّجه کنيدو به آنچه می گوي

  تعاليم من برای تمام مّلتهاست؛
 . و عدالت من برای آنها نور خواهد بود

 ، من با سرعت می آيم و آنها را نجات می دهم٥



 اشعيا
 

 . زمان پيروزی من نزديک است
 . من خودم بر مّلتها حکمرانی خواهم کرد

 ، سرزمينهای دوردست در انتظار من هستند
 . نها را نجات بخشمآنها منتظر و اميدوارند که آ

 ! به آسمانها و به زمين نگاه کنيد٦
 ، آسمانها مثل دود، محو خواهند شد

 . و زمين مثل لباس کهنه از بين می رود
 . تمام مردم روی زمين مثل پشه ها خواهند مرد

  اّما نجاتی که من می آورم ابدی
 . و پيروزی من نهايی خواهد بود

 
  چيست ای کسانی که می دانيد راستی«٧

 . و شما کسانی که تعاليم من در دلهای شما ثبت شده به من گوش کنيد
 ، نترسيد وقتی مردم شما را سرزنش می کنند و به شما ناسزا می گويند

 ! آنها مثل لباسهای بيد خورده از بين می روند٨
  اّما نجاتی که من می آورم ابدی

 » .و پيروزی من برای تمام زمانهاست
 

 ! بيدار شو و به کمک ما بيا ،ای خداوند٩
 ، با قدرت خودت ما را نجات بده

 . همان طور که در زمانهای قديم، قدرتت کار می کرد
 . تو بودی که راهاب، هيوالی دريا، را قطعه قطعه کردی

  باز هم آن تو بودی که دريا را خشکانيدی١٠
 ، و معبری از ميان آب باز کردی
 . ات دهی، بتوانند از آن رد شوندتا کسانی  را که می خواستی نج

 ، آن کسانی را که می خواهی آزاد کنی١١
 . با شادی و سرودخوانان به اورشليم خواهند رسيد

  آنها تا ابد شاد
 . و برای هميشه از غم و غّصه رها خواهند بود

 
 : خداوند می گويد١٢

 . من به شما قدرت خواهم بخشيد«
 ، چرا از انسان فانی

  صحرا زودگذر است، واهمه داری؟ که مثل علف
 ، آيا خداوندی که تو را آفريده١٣

 ، آسمانها را گسترانيده
  و بنياد زمين را نهاده است، فراموش کرده ای؟
  چرا بايد دايمًا از غضب کسانی که بر تو ستم می کنند

  و از دست آنها که آمادٔه نابود ساختن تو هستند، در هراس باشی؟
 . ر ناراحت نخواهی بوداز غضب آنها ديگ

 . اسيران بزودی آزاد می شوند١٤
  آنها غذای فراوان خواهند داشت
 . و عمرشان طوالنی خواهد بود

 
 ، من خداوند، خدای تو هستم«١٥

  من دريا را به جنبش می آورم
 ، و امواجش می خروشند
 ! اسم من خداوند متعال است

  من آسمانها را گسترانيدم١٦



 اشعيا
 

 ا نهادم، و بنياد زمين ر
 ! تو قوم من هستی': من به اورشليم می گويم

 ، من تعاليم خود را به تو دادم
 » '.و با دست خودم از تو حمايت می کنم

  پايان رنجهای اورشليم
 ! ای اورشليم، بيدار شو١٧

 ! برخيز و بلندشو
 ، تو پيالٔه مجازاتی را که خداوند در خشم خود به تو داد، نوشيده ای

 . تا به آخر نوشيدی و گيج شده ای تو آن را
 ، کسی نيست که تو را رهبری کند١٨

 ، و در ميان قوم خودت
 . کسی را نداری که دستت را بگيرد

 
 : بالی مضاعف بر تو نازل شده است١٩

  زمينت در جنگ ويران شده
 . و مردمانت گرسنه هستند

 . کسی نيست که به تو رحم و شفقت نشان دهد
 . ر گوشه های خيابانها افتاده اندمردم از ضعف، د٢٠

 ، آنها مثل آهوانی هستند که در دام صيادی گرفتار شده
 . و شّدت خشم خداوند را حس کرده اند

 
 ، ای مردم رنج  ديدٔه اورشليم٢١

 . ای کسی که از گيجی تلو تلو می خوری، هرچند مست شراب نيستی
 : خداوند، خدای تو، از تو دفاع می کند و می گويد٢٢
 ، پياله ای را که در خشم خود به تو دادم«

 . از تو پس می گيرم
  تو ديگر مجبور نخواهی بود

 . از اين پياله که تو را اين چنين گيج می کند، بنوشی
 ، من آن را به کسانی می دهم که به تو ستم کردند٢٣

  به کسانی که تو را مجبور کردند، در خيابانها بخوابی
 » .ر پايشان لگدمال کردندو تو را مثل خاک زي

٥٢  
  خداوند اورشليم را آزاد می سازد

 ! ای اورشليم در قدرت و عظمت خود، برخيز١
 ! ای شهر مقّدس جامٔه زيبای خود را بر تن کن

 . کافران و گناهکاران، ديگر هيچ وقت به درون دروازه  های تو وارد نخواهند شد
 ! ای اورشليم خود را آزاد ساز٢

 !  خاک برخيز و بر تخت خود بنشيناز گرد و
 ، ای قوم اسير صهيون

 . زنجيرهايی که شما را به اسارت درآورده، پاره کنيد
 

وقتی شما به اسارت رفتيد، پولی برای آن پرداخت نشد، در حقيقت                   «:  خدای قادر متعال به قوم خود می گويد          ٣
وان بيگانه به مصر رفتيد، اين کار را با رضايت           وقتی شما به عن   ٤.  برای آزادی شما هم چيزی پرداخت نخواهد شد        

و اکنون در بابل همان چيز      ٥.  خودتان انجام داديد ولی آشور شما را با زور برد و در ِازای آن چيزی پرداخت نکرد                 
آنها که بر شما حکومت        .  شما را به اسارت گرفته اند و چيزی در مقابل آن نپرداخته اند                   .  دوباره واقع شده است     



 اشعيا
 

در آن روز خواهی فهميد که من خدا هستم و من اين             ٦.  د، دايمًا با غرور به خود می بالند و مرا تحقير می کنند           می کنن
 » .را به تو گفته ام

 
  چه خوشی بزرگی است٧

 ، ديدن پيام آوری که از فراز کوهها به زير می آيد
 . و مژدٔه صلح را می آورد

 : گويداو پيروزی را اعالم می کند و به صهيون می 
 » !خدا پادشاه شماست«

 ، محافظان شهر از شادی فرياد می زنند٨
 . و مردم همه با هم با شادی فرياد می زنند

 ، آنها با چشم خودشان
 . بازگشت خداوند را به صهيون مشاهده می کنند

 
  ای خرابه های اورشليم٩

 ! فريادهای شادی سردهيد
 ، خداوند شهر خودش را آزاد می کند

 . وم خودش تسّلی خواهد دادو به ق
 ، خداوند با قدرت مقّدس خود١٠

 ، قوم خويش را نجات می دهد
 . و تمام جهان شاهد آن خواهند بود

 ، شما ای کسانی که ظروف و وسايل معبد بزرگ را با خود حمل می کنيد١١
 . هرچه زودتر بابل را ترک کنيد و برويد

  به هيچ چيز ناپاک دست نزنيد
 .  پاک نگاه داريدو خودتان را

 ، اين بار الزم نيست با عجله خارج شويد١٢
 . يا سعی کنيد بگريزيد

  خداوند خدای شما، شما را رهبری خواهد کرد
 . و او از هر سو از شما محافظت می کند

  بندٔه رنجديده
 : خداوند می گويد١٣

 ، بندٔه من موّفق و کامياب خواهد شد«
 . ت خواهد يافتاو به رتبه ای عالی و بلند دس

 ، مردم از ديدن او وحشت می کردند١٤
 . قيافٔه او چنان کريه بود که شباهتی به آدميان نداشت

  اّما اکنون مّلتهای زيادی در حسرت اند١٥
 . و پادشاهان از تعّجب و حيرت گيج شده اند

 ، آنها اکنون چيزی را می بينند و می فهمند
 » .که قبًال هرگز نمی دانستند

٥٣  
 : مردم در جواب می گويند١

  چه کسی می توانست آنچه را که ما اکنون شنيديم، باور کند؟«
  چه کسی می توانست در تمام اين چيزها قدرت خداوند را ببيند؟

  ارادٔه خداوند بر آن بود که بندٔه او٢
 . مثل نهالی در زمين خشک رشد کند

 ّجه کنند، او نه زيبايی و نه ُابهتی داشت که مردم به او تو



 اشعيا
 

 . و نه جذابّيتی که توّجه ديگران را جلب کند
 ، ما او را خوار شمرديم و طرد کرديم٣

 . و او متحّمل رنج و درد شد
 ، کسی نمی خواست حّتی به او نگاه کند

 . ما او را ناديده گرفتيم، مثل  اينکه اصًال وجود نداشت
 

 ، او متحّمل مجازاتی شد که حقِّ ما بود«٤
 . هايی را تحّمل کرد که می بايست ما تّحمل می کرديمو او درد

 . و ما پنداشتيم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از جانب خدا بود
  اّما به خاطر گناهان ما، او مجروح شد٥

 . و به خاطر شرارتهای ما، او مضروب گرديد
  و به خاطر دردی که او متحّمل شد، شفا يافتيم

 . ی که او تحّمل کرد، سالم شديمو به خاطر ضربه هاي
  همٔه ما مثل گوسفندان گمشده بوديم٦

 . و هريک از ما به راه خود می رفت
 ، خداوند گناه ما را به حساب او آورد

 . و او به جای ما متحّمل آن مجازات شد
 

 ، با او، با خشونت رفتار شد«٧
 . اّما او با فروتنی آن را تحّمل کرد

 ه کشتارگاه می برند، مانند بّره ای که ب
 ، و مانند گوسفندی که در حال پشم چينی ساکت است

 . او دهان خود را نگشود
 ، او را ظالمانه گرفتند، محکوم کردند و به پای مرگ بردند٨

 . و هيچ کس اعتنايی به سرنوشت او نداشت
 . او به خاطر گناهان قوم ما کشته شد

  او را در مقبرٔه شريران٩
 لتمندان دفن کردند، و در کنار دو

  هرچند که او هيچ وقت مرتکب جرمی نشده بود
 » .و هيچ ناراستی در دهانش نبود

 
 : خداوند می گويد١٠

 . اين ارادٔه من بود که او متحّمل چنين رنجی بشود«
  او برای آوردن بخشش و آمرزش قربانی شد

  به اين دليل زندگی او طوالنی خواهد بود
 .  خواهد ديدو او نوادٔه خود را

 . و به وسيلٔه او ارادٔه من، که منتهی به مسّرت است، اجرا خواهد شد
  بعد از تحّمل يک زندگی پررنج، او ثمرٔه مشقت خود را خواهد ديد؛١١

 . او خواهد دانست که درد و رنج او بيهوده نبوده است
 ، بندٔه صادق من که از او خشنودم

 .  کرددردهای مردم زيادی را تحّمل خواهد
 . و من به خاطر او، آنها را می بخشم

 ، بنابراين من مقامی عالی١٢
 . و جايگاهی ميان بزرگان و صاحبان قدرت، به او خواهم داد

  او جان خود را با رضايت از دست داد
 . و به سرنوشت شريران مبتال شد

  او جای گناهکاران را گرفت
 » .واز خدا خواست تا آنها آمرزيده شوند



 اشعيا
 

٥٤  
  محّبت خدا برای قوم اسرائيل

 ، ای اورشليم تو مثل زن نازايی بودی که هيچ فرزندی نداشت١
 ، اّما اکنون می توانی با صدای بلند و با شادی بسرايی

  چون تعداد فرزندان تو بيشتر از زنی است
 . که شوهرش هميشه با او بوده است

 ، چادری را که در آن زندگی می کنيد بزرگتر٢
 ! های آن را بلندتر و ميخهای آن را محکمتر کنيدريسمان

 ، مرزهای خود را از هر سو گسترش دهيد٣
 . قوم شما تمام سرزمينهايی را که اکنون در تصّرف ساير مّلتهاست پس خواهند گرفت

 . شهرهايی که اآلن متروک هستند، از جمعّيت ُپر خواهند شد
 

 . ديگر رسوا و تحقير نخواهی شد! نترس٤
 ی وفايی روزهای جوانی خود را تو ب

 . و تنهايی غم انگيز خود را در روزگار بيوگی فراموش خواهی کرد
  آفرينندٔه تو که نامش خداوند متعال است٥

 . مثل شوهری حامی تو خواهد بود
  خدای قّدوس اسرائيل

 .  تو را نجات خواهد داد-و حکمران تمام جهان -
 

 تی ای اسرائيل، تو مثل زن جوانی هس٦
 . که شوهرش او را ترک کرده و بسيار افسرده است

 : اّما خداوند تو را دوباره به سوی خودش می خواند و می گويد
 ، برای يک لحظٔه کوتاه تو را ترک کردم«٧

 . اکنون با محّبت پايدار تو را برمی گردانم
  من از روی خشم، فقط برای لحظه ای، دور شدم٨

 » .تا به ابد، به تو نشان خواهم داد اّما من محّبت پايدارم را
 . اين است، آنچه خدای نجات دهنده می گويد

 
  در زمان نوح قول دادم«٩

 . که هيچ وقت در دنيا چنين توفانی نفرستم
 ، اکنون قول می دهم، ديگر نسبت به تو خشم نگيرم

 . و ديگر تو را سرزنش و مجازات نکنم
 ، ممکن است کوهها و تلها درهم بريزند١٠

 ، اّما محّبت پايدار من برای تو، هيچ وقت پايان نخواهد داشت
 » .و من به پيمان خودم برای صلح هميشه وفادار خواهم بود

 . اين است آنچه خدايی که شما را دوست دارد می گويد

  اورشليم آينده
 : خداوند می گويد١١

  ای اورشليم، ای شهر رنجديده و بيچاره«
 اری، که تسّلی دهنده ای ند

 . من بنيادهای تو را از نو با سنگهای قيمتی خواهم ساخت
  من ُبرجهای تو را از ياقوت١٢

  و دروازه های تو را با سنگهايی می سازم که  مثل شعلٔه آتش بدرخشد
 . و ديوار اطراف تو را با جواهرات خواهم ساخت

 



 اشعيا
 

  من خودم مردم تو را تعليم می دهم«١٣
 . واهم بخشيدو به آنها صلح و سعادت خ

 ، عدالت و راستی به تو قّوت خواهد داد١٤
 . و تو از ظلم و وحشت در امان خواهی بود

 ، کسی که به تو حمله کند١٥
  تأييد مرا ندارد؛

 . و هرکه با تو بجنگد، سقوط خواهد کرد
 

  من آهنگر را آفريده ام«١٦
 ، تا بر آتش بدمد و اسلحه بسازد

  من همچنين سرباز را آفريدم
 . تا از اسلحه برای کشتن استفاده کند

 ، اّما ديگر هيچ اسلحه  ای نمی تواند به تو آسيب برساند١٧
 . تو برای همٔه کسانی که تو را مّتهم می کنند، پاسخی خواهی داشت

  من از بندگان خود دفاع خواهم  کرد
 » .و به آنها پيروزی خواهم داد

٥٥  
  دعوت تشنگان

 : خداوند می گويد١
 ی تمام تشنگان بياييد، ا«

 ! آب اينجاست
 ، ای تمام کسانی که پول نداريد بياييد

 ! غّله بخريد و بخوريد
 ! بياييد، شير و شراب را به رايگان بخريد

  چرا پول خود را صرف چيزی می کنيد که شما را سير نمی کند؟٢
  هم گرسنه هستيد؟ و چرا تمام مزدی را که به خاطر کارتان می گيريد صرف می کنيد، و باز

 ، به من گوش دهيد و هرچه می گويم انجام دهيد
 . آن وقت از بهترين غذاها لّذت خواهيد برد

 
 ، ای قوم من، اکنون به من گوش دهيد و نزد من بياييد«٣

 ! بياييد نزد من تا حيات يابيد
 ، من با شما پيمانی ابدی می بندم

 . به شما خواهم داد، و برکاتی را که به داوود قول داده بودم
 ، من او را رهبر و فرماندٔه مّلتها ساختم٤

 . و از طريق او، من قدرت خود را به آنها نشان دادم
 ، اکنون مّلتهای بيگانه را احضار می کنم٥

 ، آنها زمانی تو را نمی شناختند
 . اّما اکنون آنها به سوی تو می دوند تا به تو ملحق شوند

  خدای قّدوس اسرائيل، من، خداوند، خدای تو
 ، همٔه اين کارها را خواهم کرد
 » .و به تو شکوه و جالل خواهم داد

 
 ، اکنون که خداوند نزديک است٦

 . به نزد او برگرديد و به درگاه او دعا کنيد
 ، شريران راههای خود را ترک کنند٧

 . و بدکاران افکار خود را تغيير دهند



 اشعيا
 

 . ی ما بازگردندبگذاريد آنها به نزد خداوند، خدا
 . او بر آنها رحيم و بخشنده خواهد بود

  افکار من، افکار شما نيست«: خداوند می گويد٨
 . و نه روشهای من، مثل روشهای شما

 ، همان قدر که آسمانها از زمين بلندتر هستند٩
 . همان قدر، افکار من از افکار شما بلندتر است

 
  از آسمان می بارند، کلمات من مانند برف و باران است که«١٠

  و زمين را سيراب می کنند، و موجب رشد غّالت
 . و تهّئه بذر کافی برای کاشتن و تأمين غذا می شوند

  کالمی که از دهان من خارج می شود١١
 ، همين طور بيهوده نخواهد بود

 . نّيت و نقشٔه مرا بدون غفلت به جا خواهد آورد
 

 هيد کرد، شما با شادی بابل را ترک خوا«١٢
 . و در صلح و صفا از شهر خارج خواهيد شد

 ، کوهها و تلها آواز شادی سرمی دهند
 . و درختان از خوشحالی فرياد می کنند

  به جای خلنگ درختان صنوبر می رويد١٣
 . و به جای خار صنوبر

  و اين نشانه ای ابدی و خاطره ای خواهد بود
 » .از آنچه خداوند انجام داده است

٥٦  
  قوم خدا شامل تمام مّلتهاست

من ٢.  از روی انصاف و عدالت رفتار کنيد چون بزودی شما را نجات خواهم داد               «:  خداوند به قوم خود می گويد    ١
من کسانی را که مرتکب     .  به کسانی که روز سبت را نگاه می دارند و از آن سوء استفاده نمی کنند، برکت خواهم داد                 

 » . خواهم دادهيچ نوع شرارتی نشوند، برکت
 » .خداوند اجازه نمی دهد من با قوم او عبادت کنم«: بيگانه ای که به قوم خدا پيوسته نبايد بگويد٣

خداوند به  ٤.  مردی که اخته شده، نبايد فکر کند چون نمی تواند بّچه داشته باشد، هيچ وقت جزو قوم خدا نمی باشد                       
شتن روز سبت رعايت کنی، اگر تو آنچه را مورد رضايت               اگر تو حرمت مرا با نگاهدا       «:  چنين شخصی می گويد  

در آن صورت نام تو در معبد بزرگ من و در ميان قوم                ٥من است بجا آوری، و پيمان مرا با وفاداری حفظ کنی،               
 » .تو هيچ گاه فراموش نخواهی شد. من جاودانه تر خواهد بود، از اينکه پسران و دختران زياد می داشتی

انگانی که به قوم او می پيوندند و او را دوست دارند و به او خدمت می کنند، سّبت را نگاه                                        خداوند به بيگ    ٦
من تو را به صهيون، به کوه مقّدس خودم                      «٧:  می دارند، و پيمان او را با وفاداری حفظ می کنند، می گويد                        

. ه من می گذرانی، خواهم پذيرفت     برمی گردانم و در نمازخانٔه من شاد خواهی بود، و قربانی هايی که تو بر قربانگا                 
 » .معبد بزرگ من به نام نمازخانٔه همٔه مّلتها خوانده خواهد شد

خداوند متعال که قوم خودش، اسرائيل را از تبعيد به خانه های خود آورده، وعده داده است که باز هم مردمان                            ٨
 . ديگری را خواهد آورد تا به آنها ملحق شوند

  فساد رهبران اسرائيل
تمام «:  او می گويد ١٠.  خداوند به مّلتهای بيگانه گفته است که مثل حيوانات وحشی حمله کنند و قوم او را ببلعند                      ٩

آنها مثل سگهای نگهبانی هستند  .  آنها چيزی نمی دانند  !  رهبرانی که می بايست قوم مرا برحذر می داشتند، کور هستند        
آنها مثل  ١١!  چقدر از خوابيدن لّذت می برند     .  يده اند و خواب می بينند   که نمی توانند پارس کنند، آنها در گوشه ای خواب         

هريک کاری می  کند که دوست     .  اين رهبران بی فهم اند  .  سگهای طمعکاری هستند که هرچه به آنها بدهی کافی نيست         
. انيم بنوشيم شراب بياوريد، تا هرچه می تو      ':  اين مستان می گويند   ١٢.  دارد، و هرکس در پی منافع خودش می باشد           

 » '.فردا از امروز هم بهتر خواهد بود



 اشعيا
 

٥٧  
  بت پرستی قوم اسرائيل

اّما وقتی آنها می ميرند، ديگر هيچ باليی به آنها         .  انسانهای خوب می ميرند و کسی نمی فهمد و حّتی اعتنايی ندارد         ١
 . حتی می يابندآنها که با نيکويی زندگی می کنند، در موقع مرگ آرامش و را٢. آسيبی نمی رساند

چه کسی را   ٤.  شما از جادوگران، زناکاران و فاحشه ها بهتر نيستيد          !  ای گناهکاران برای داوری حاضر شويد       ٣
ای شما که الهه های را باروری می پرستيد و زير           ٥  مسخره می کنيد؟ ای دروغگويان، چه کسی را استهزا می کنيد؟          

انی که فرزندان خود را در غارهای سنگی در کنار بستر واديها               درختان مقّدس خودتان مقاربت می کنيد، و ای کس          
شما به  .  شما سنگهای صاف شده را از بستر واديها برمی داريد و آنها را به عنوان خدا می پرستيد                   ٦.  قربانی می کنيد 

ين چيزها  آيا فکر می کنيد من از ا         .  عنوان قربانی بر سر آنها شراب می ريزيد و از غّالت خود به آنها می دهيد                        
شما ُبتهای وقيح خود را در ٨. شما برای انجام قربانی بر فراز کوهها می رويد و در آنجا همبستر می شويد            ٧خشنودم؟  

شما لباس خود را در می آوريد و با معشوقه هايی که اجير کرده ايد،            .  شما مرا ترک کرديد   .  داخل خانٔه خود می گذاريد   
شما با عطرّيات و    ٩.   می رويد، و در آنجا شهوت خود را ارضاء می کنيد           برای همخوابگی به بسترهای بزرگ خود      

 - حّتی به دنيای مردگان   -قاصدانی به هرجا    .  روغن های معطر خود را می آراييد و برای پرستش بت موِلک می رويد          
ولی دست  .   کنيدبرای يافتن ساير خدايان خود را خسته می            ١٠.  می فرستيد تا ُبتهای تازه ای برای پرستش پيدا کنيد            

 . شما فکر می کنيد، ُبتهای کريه شما به شما توانايی می بخشند و ديگر هيچ وقت ضعيف نخواهيد شد. بردار نيستيد
اين خدايان کيستند که آن قدر از آنها می ترسی، به حّدی که تو به من دروغ می گويی و کامًال                    «:  خداوند می گويد ١١

فکر می کنی آنچه   ١٢ اينکه مّدتی ساکت بودم ديگر برای من احترامی قايل نيستی؟            مرا فراموش کرده ای؟ آيا به خاطر    
. انجام می دهی درست است، اّما من کارهای تو را آشکار خواهم کرد و ُبتهای تو قادر نخواهند بود به تو کمک کنند                      

 تو را نجات    - پراکنده می شوند   که با نسيم بادی به اطراف     -وقتی برای کمک فرياد می زنی، بگذار همان ُبتهای تو           ١٣
اّما کسانی که به من توّکل کنند، در اين زمين زندگی خواهند کرد و مرا در معبد بزرگ خودم پرستش خواهند                     !  دهند
 » .کرد

  وعدٔه کمک و شفا
 راه را !  تمام موانع را از جلوی راهشان برداريد         .  بگذاريد قوم من به حضور من برگردند         «:  خداوند می گويد ١٤

 . بسازيد، و آن را آماده کنيد
جايگاه من در مکانی مقّدس و متعال است، در عين              .  من خدای قّدوس و متعال هستم؛ خدايی که ابدی است              «١٥

من به ١٦. حال در ميان مردمی زندگی می کنم که فروتن و توبه کار می باشند تا اعتماد و اميدشان را به آنها بازگردانم
 ديگر آنها را مّتهم نخواهم کرد و برای هميشه نسبت به آنها خشمگين نخواهم بود، مبادا                     قوم خود حيات بخشيدم، و     

به خاطر طمع و گناهانشان من نسبت به آنها خشمگين بودم، به اين دليل آنها را مجازات و                       ١٧.  کامًال مأيوس گردند  
 . ترک کردم، ولی آنها با خيره سری به راههای خود ادامه دادند

من آنها را رهبری و کمک خواهم کرد، و به                    .  کارهای آنها بودم، اّما آنها را شفا خواهم داد                   من شاهد  «١٨
من قوم خودم را شفا      !   خواهم داد  - به دور و نزديک    -من صلح و آرامش را به  همه          ١٩.  سوگواران تسّلی خواهم داد    

می ايستد و با خود فضوالت و            اّما شريران مثل دريای پرتالطم که امواجش از خروشيدن باز ن                      ٢٠.  خواهم داد  
 » .برای گناهکاران جای امنی وجود ندارد«: خداوند می گويد٢١» .چيزهای کثيف را به ساحل می آوردند، ناآرام اند

٥٨  
  روزٔه واقعی

! به قوم من اسرائيل بگو، دربارٔه گناهانشان به آنها بگو          !  صدای خود را بلند کن و فرياد بزن        «:  خداوند می گويد ١
آنها می گويند از من    .  ها هر روز برای عبادت به نزد من می آيند، و می گويند که مشتاقند راهها و تعاليم مرا بدانند                  آن٢

 » .قوانين عادالنه می خواهند، واز پرستش خدای خود خشنود هستند
، چرا ما بايد بدون     اگر خداوند توّجهی ندارد، چرا ما بايد روزه بگيريم؟ اگر او اعتنايی ندارد              «:  مردم می پرسند ٣

 » غذا زندگی کنيم؟
حقيقت اين است که شما در همان وقتی که روزه می گيريد، به فکر منافع خود می باشيد                  «:  خداوند به آنها می گويد   

آيا فکر  .  روزٔه شما، شما را پرخاشگر ساخته و هميشه در جنگ و جدال هستيد                 ٤.  و به کارگران خود ستم می کنيد       



 اشعيا
 

وقتی شما روزه می گيريد، بدن خود را رنجور         ٥ روزه باعث می شود من به دعای شما گوش کنم؟            می کنيد، اين نوع  
و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر باد، َخم می کنيد، و بستر خود را بر پالس و خاکستر                                            

 ين نوع روزه خشنودم؟ آيا اين است آنچه را که شما روزه می ناميد؟ آيا فکر می کنيد من از ا. می گسترانيد
زنجيرهای ستمکاری و يوغهای بی عدالتی را بگسليد، و بگذاريد                       :  روزه ای  که من می پسندم اين است              «٦

گرسنگان را در غذای خود سهيم کنيد، و دِر خانه های خود را به روی فقيران و بی خانمانان                 ٧.  ستمديدگان آزاد شوند  
 . ن ندارند، لباس بدهيد و از کمک کردن به اقوام خود دريغ نکنيدبه کسانی که چيزی برای پوشيد. باز کنيد

درآن صورت، رحمت من مثل خورشيد صبحگاهی بر تو خواهد درخشيد، و زخمهای تو زود شفا خواهد                              «٨
٩.  من هميشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد، و حضور من تو را از هر جهت حمايت خواهد کرد                         .  يافت

 . نيد به شما پاسخ خواهم داد، و وقتی مرا بخوانيد به شما جواب می دهموقتی دعا ک
و اگر گرسنگان را سير کنيد، و نياز              ١٠  اگر به ستمگری، رفتار ناشايست و گفتار زشت خود خاتمه دهيد؛                   «

 در آن صورت   ١١  محتاجان را برآوريد، آن وقت تيره گی های اطراف شما، به روشنايی نيمروز مبدل خواهد شد                        
من شما را قوی و       .  هميشه شما را در مکانهای خشک هدايت می کنم و شما را با چيزهای نيکو سير خواهم کرد                         

سالم نگاه خواهم داشت و شما مثل باغی خواهيد بود که آب فراوان دارد، و مثل چشمه ای که هيچ وقت خشک                                      
.  بنيادهای قديمی، بنايی نو خواهد ساخت       قوم تو در همان جايی که از قديم ويران شده بود، بر روی               ١٢.  نخواهد شد 

مردم از تو به عنوان کسی ياد خواهند کرد که ديوارهای شهر را دوباره ساخت و خانه های ويران را بازسازی                                
 » .کرد

  پاداش نگه داری سبت
باشی، اگر تو سبت را به عنوان يک روز مقّدس نگه داری و در آن روز در پی منافع خود ن                    «:  خداوند می گويد ١٣

آنگاه آن شادمانی   ١٤اگر برای روز مقّدس من ارزش قايل شوی و از سفر، کار و صحبتهای بيهوده خودداری کنی،                    
کاری می کنم که در سراسر عالم مردم حرمت شما          .  که از خدمت کردن به من عايد می شود، از آن شما خواهد بود              

 » .من، خداوند، اين را گفته ام. دادم لّذت ببری - يعقوب-را نگاه دارند و از سرزمينی که من به جّد تو 

٥٩  
  محکوم کردن گناه مردم

فکر نکنيد که خداوند آن قدر ضعيف است که نمی تواند شما را نجات دهد  يا آن قدر َکر است که فرياد شما را                                  ١
ت که بين شما و      اين گناهان شماس  .  به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمی شنود           ٢.  برای کمک نمی شنود  

شما مرتکب گناهان دروغگويی،     ٣.   جدايی ايجاد کرده است      - حّتی دروقتی که می خواهيد او را پرستش کنيد           -خدا  
 . خشونت، و قتل شده ايد

نقشه های خود  .  شما می خواهيد با دروغ در دعوا برنده شويد         .  شما به دادگاه می رويد، ولی حقيقت را نمی گوييد          ٤
توطئه  های شرارت آميزی که طرح می کنيد مثل تخمهای مارهای زهرآگين،         ٦-٥.  ران دنبال می کنيد  را برای آزار ديگ   

اين نقشه ها به سود شما نخواهد بود، آنها مثل لباسی          .  سّمی هستند؛ از درون اين تخمها چيزی جز مار به دنيا نمی آيد           
نديشٔه توطئه های شرارت بار هستيد، و می خواهيد        شما دايمًا در ا    ٧!  خواهند بود که از تار عنکبوت بافته شده باشد            

هر جا می رويد خرابی و      .  برای کشتن آدمهای بی گناه هيچ وقت تأمل نمی  کنيد        .  هرچه سريعتر آن نقشه ها اجرا شود       
شما .  هرچه می کنيد بی عدالتی است    .  و وقتی شما آنجا هستيد، کسی در امن و امان نيست              ٨ويرانی بجا می گذاريد،     

 . ی ناراست را دنبال می کنيد و هيچ وقت کسی که از آن راه برود در امن و امان نخواهد بودمسير

  مردم به گناهان خود اعتراف می کنند
ما اکنون می دانيم چرا خداوند ما را از دست کسانی که به ما ظلم و جور روا می دارند، خالص                   «:  مردم می گويند ٩

مثل آدمهای کور،   ١٠.  ا بتوانيم راه خود را پيدا کنيم، اّما تمام راهها تاريک است              ما در انتظار نور هستيم ت      .  نمی کند
در آفتاب ظهر می لغزيم، گويی که شبی تاريک است، و يا در ظلمت دنيای مردگان                       .  کورکورانه حرکت می کنيم   

ظلم و بی انصافی خالص    ما با اشتياق فراوان در انتظاريم که خدا ما را از              .  ما در ترس و نگرانی هستيم      ١١.  هستيم
 . کند، ولی از آن نتيجه ای نگرفتيم

ای خداوند، گناهان بی شماری بضد تو مرتکب شده ايم و خطايای ما گواهی است بضد ما، و خودمان از آنها                        «١٢
 ستم روا   ما به ديگران  .  ما عليه تو شوريده ايم، تو را رد کرده و از پيروی تو خودداری نموده ايم             ١٣.  کامًال آگاه هستيم  

عدالت به عقب رانده شده، و نيکويی نمی تواند         ١٤.  افکار ما غلط و گفتار ما ناراست است        .  داشتيم و از تو دور شديم     



 اشعيا
 

آن قدر صداقت َکم    ١٥.  در پيش چشمان همه حقيقت منحرف شده، و جايی برای صداقت وجود ندارد                   .  نزديک شود 
 » .رارت قرار می گيردشده که اگر کسی دست از شرارات بردارد، خودش هدف ش

  خداوند برای رهايی قوم خود آماده می شود
او در عجب است که کسی به ياری                 ١٦.  خداوند اينها را ديده است واز اينکه عدالتی نيست، ناخشنود است                       

او ١٧.  از اين رو او با قدرت خودش برای رهايی آنها می رود و پيروزی را به دست می آورد                     .  ستمديدگان نمی رود 
او خود را با اشتياق شديد برای           .  الت را مانند زره بر تن کرده، و پيروزی را مانند کالهخود بر سر گذاشته                        عد

-او دشمنان خود را      ١٨.  اصالح، تنبيه، و انتقام از کسانی که باعث چنين ستمی بر قوم خدا شده اند، آماده کرده است                   
 متناسب با آنچه که مرتکب شده اند، مجازات خواهد             -د حّتی آنهايی را که در سرزمينهای دوردست زندگی می کنن             

او مثل رودی خروشان، و مانند        .  همه از شرق و غرب از او و از قدرت عظيم او در هراس خواهند بود                     ١٩.  کرد
 . بادی شديد خواهد آمد

که از گناهان      من به اورشليم خواهم آمد تا از تو حمايت کنم و تمام کسانی را                   «:  خداوند به قوم خود می گويد      ٢٠
و من با تو پيمان می بندم که قدرت و تعاليم خود را تا به ابد به تو بدهم، در عوض                        ٢١.  خود توبه می کنند نجات دهم    

 » .تو بايد از من اطاعت کنی و به فرزندان و نوه های خود بياموزی که هميشه ُمطيع من باشند

٦٠  
  آيندٔه ُپرشکوه اورشليم

 انند خورشيد درخشان شو، ای اورشليم، برخيز و م١
 ! جالل خداوند بر تو می تابد

 ، تيرگی و ظلمت بر ساير مّلتها سايه خواهد افکند٢
 ، اّما نور خداوند بر تو خواهد تابيد

 . و روشنايی حضور او با شما خواهد بود
 ، مّلتها به سوی نور تو کشيده می شوند٣

 . و پادشاهان به سپيده َدم روزی تازه
 

 ف نگاه کن و ببين چه چيزی در حال وقوع است، به اطرا٤
 ! قوم تو جمع می شوند تا به طرف خانه های خود بيايند

 ، پسرانت از سرزمينهای دور می آيند
 . و دخترانت را مثل کودکان بر روی دست می آوردند

 ، تو اين را می بينی و مسرور خواهی شد٥
 . و از هيجان خواهی لرزيد

 يت خواهند آورد، ثروت مّلتها را برا
 . و ذخاير آنها را از آن سوی دريا

 
 . کاروان بزرگ شتر از ميديان و عيفا می آيند٦

 ، از َشبا طال و ُبخور می آورند
 . و مردم اين خبر خوش را به يکديگر می دهند و می گويند، خدا چه کرده است

  تمام گوسفندان قيدار و نبايوت را٧
  می آورند، به عنوان قربانی به حضور تو

 . و برای خشنودی خداوند آنها را به قربانگاه تقديم می کنند
 . خداوند معبد بزرگ خود را از هر زمان ديگر پرشکوه تر خواهد ساخت

 
  اين کشتی ها چيستند که مثل ابر آرام حرکت می کنند٨

  و مثل کبوتر به النه های خود برمی گردند؟
 مينهای دور می آيند اينها کشتی هايی هستند که از سرز٩

 . و قوم خدا را به خانه های خود برمی گردانند
  آنها با خودشان نقره و طال می آوردند



 اشعيا
 

 ، تا نام خداوند را گرامی بدارند
 ، نام خدای قّدوس اسرائيل

 . خدايی که همٔه مّلتها را واداشت تا به قوم او احترام بگذارند
 

 : خداوند به اورشليم می گويد١٠
 گان ديوارهای تو را خواهند ساخت، بيگان«

 . و پادشاهان آنها تو را خدمت خواهند کرد
 ، در خشم خودم تو را مجازات کردم

 . اّما اکنون لطف و رحمت خودم را به تو نشان خواهم داد
 ، دروازه های تو روز و شب باز خواهند بود١١

 . تا پادشاهان مّلتها ثروتشان را برای تو بياورند
 ّلتهايی که تو را خدمت نکنند، اّما م١٢

 . کامًال از بين خواهند رفت
 

 ، ای اورشليم، برای بازسازی تو چوب درختان کاج، صنوبر و سرو«١٣
  بهترين چوبهای جنگلهای لبنان را خواهند آورد

  تا معبد بزرگ مرا زيبا
 . و شهر مرا پرشکوه بسازند

 ، پسران کسانی که بر تو ستم کردند١٤
  تعظيم می کنند در برابرت

 . و به تو احترام خواهند گذاشت
 . تمام کسانی که روزی تو را تحقير می کردند، امروز به پای تو می افتند

 ' شهر خداوند'آنها تو را به نام 
 . خواهند خواند' صهيون شهر خدای اسرائيل'و 

 
 ، ديگر تو فراموش شده و منفور«١٥

 . شهری متروک و ويران نخواهی بود
 ، تو را بزرگ و زيبا خواهم ساخت من

 . و مکانی برای شادی ابدی
  مّلتها و پادشاهان مثل مادری که از فرزندش پرستاری می کند١٦

 . به تو توّجه خواهند کرد
 ، تو خواهی دانست که من، خداوند تو را نجات داده ام

 . خدای قادر اسرائيل تو را آزاد نموده است
 

  طال، برای تو به عوض برنز«١٧
  و به جای آهن، نقره و در عوض چوب، برنز

 . و به عوض سنگ، آهن خواهم آورد
  ُحّکام تو ديگر بر تو ظلم نخواهند کرد

 . و آنها از روی عدالت و برای صلح حکومت خواهند کرد
 ، از خشونت ديگر خبری نخواهد بود١٨

 . و ويرانی سرزمين تو را ُخرد نخواهد کرد
 ، مواظبت و دفاع خواهم کرد من از تو مثل ديوار

 . و تو مرا تمجيد خواهی نمود، چون من تو را نجات دادم
 

  ديگر هيچ وقت خورشيد نور تو در روز«١٩
 . و ماه نور تو در شب نخواهد بود

 ، من، خداوند، نور ابدی تو خواهم بود
 . نور جالل من بر تو تابان خواهد بود

 . داّيام غم و غّصه تو به پايان می رس٢٠
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 ، من، خداوند که از ماه و خورشيد جاودانه ترم
 . نور ابدی تو خواهم بود

 . قوم تو آنچه را درست است، به جا خواهد آورد٢١
 . و برای ابد مالک اين زمين خواهد بود

 ، من آنها را مثل نهالی کاشته ام، من آنها را آفريدم
 . تا جالل مرا آشکار سازند

  ترين خانوادٔه شما حّتی کوچکترين و افتاده٢٢
 . مّلتی بزرگ و قوی خواهد شد

 ، وقتی زمان مناسب برسد
 . من اين را انجام خواهم داد

 » !من خداوند هستم

٦١  
  مژدٔه نجات

 . خدای قادر متعال مرا از روح ُپر ساخته است١
 ، او مرا فرستاده تا به مسکينان بشارت

 ، و شکسته دالن را شفا دهم
 .  آزادی زندانيان را اعالم کنمو رهايی اسيران و

  او مرا فرستاده تا اعالم کنم٢
  زمان نجات قوم به وسيلٔه خداوند

 . و شکست دشمنان آنها فرا رسيده است
 . او مرا فرستاده تا به سوگواران تسّلی دهم

  به سوگواران صهيون به جای غم، شادی و خوشی٣
 . و به جای غّصه، سرود تمجيد بدهم

 .  درختانی هستند که خداوند خودش کاشته استآنها مانند
 ، آنها هر آنچه را راست و درست است، به جا می آورند

 . و خداوند به خاطر آنچه کرده است، ستايش می شود
 . آنها شهرهايی را که مّدت زيادی ويران بوده دوباره خواهند ساخت٤

 
 . ای قوم من، بيگانگان در خدمت شما خواهند بود٥

  گّله های شما نگه داری می کنند، آنها از
 . و مزارع و تاکستانهای شما را کشت خواهند کرد

 . و شما، کاهنان خداوند و خادمان خدا خوانده خواهيد شد٦
  از ثروت مّلتها لّذت خواهيد برد

 . و از اينکه همٔه آنها متعّلق به شما خواهد بود، افتخار خواهيد کرد
 . يافته است خجالت و شرمساری تو پايان٧

  تو در سرزمين خودت زندگی خواهی کرد
 ، و ثروت تو دو چندان خواهد شد

 . و شادی تو ابدی خواهد بود
 

 : خداوند می گويد٨
 . عدالت را دوست دارم و از ظلم و جنايت متنّفرم«

 . من با قوم خودم پيمانی ابدی می بندم و وفادارانه به آنها پاداش خواهم داد
  تمام مّلتها مشهور خواهند بود آنها درميان٩

  و هرکس آنها را ببيند خواهد دانست
 » .که آنها قوم من هستند و من آنها را برکت داده ام
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 . اورشليم از آنچه خداوند کرده در وجد است١٠
 . او مثل عروسی است که لباس بر تن دارد

 . خداوند او را به لباس نجات و پيروزی ملّبس کرده است
 ور که بذرها در زمين جوانه می زنند و رشد می کنند، همان ط١١

 ، به همان نحو خدای متعال قوم خودش را نجات می دهد
 . و تمام دنيا او را ستايش خواهند کرد

٦٢  
 ، برای تشويق اورشليم سخن می گويم١

 ، و ساکت نخواهم شد تا او نجات يابد
 . و پيروزی او مثل چراغی در شب نمايان باشد

 ! ورشليم مّلتهای ديگر می بينند که تو پيروز شده ایای ا٢
 . و تمام پادشاهان آنها جالل تو را خواهند ديد

 ، تو را به نامی تازه خواهند ناميد
 . اسمی که خود خداوند به تو داده است

 . تو مثل تاج زيبايی برای خداوند خواهی بود٣
 . نخواهد خواند» شده زن طرد«و يا زمينت را » ترک شده«ديگر کسی تو را ٤

 » .خداوند از او خشنود است«: اسم تازٔه تو اين است
 . خواهند شناخت» شوهردار«و سرزمين تو را به عنوان 

 ، چون خداوند از تو خشنود است
 . و برای سرزمين تو مثل شوهری خواهد بود

 ج می کند، مثل جوانی که با دوشيزه ای ازدواج می کند، همين طور خالق تو با تو ازدوا٥
 ، همان طور که داماد از وجود عروس شاد است
 . همان طور خدای تو از تو خشنود خواهد بود

 
  ای اورشليم، من نگهبانانی بر روی ديوارهای تو گماشته ام٦

 .  ساکت نخواهند بود- نه در شب و نه در روز-که هيچ وقت 
 . رند آنها را فراموش کندآنها بايد خداوند را به ياد وعده هايش بيندازند و نگذا

  آنها نبايد او را آرام بگذارند تا اورشليم را مثل گذشته مستحکم٧
 . و به صورت شهری مورد ستايش همٔه جهان درآورد

 
  خداوند با تو چنين پيمان بزرگی بسته٨

 . و با قدرت خودش آن را به انجام خواهد رسانيد
  غّالت شما ديگر غذای دشمنان شما نخواهد شد

 . و بيگانگان شراب شما را نخواهند نوشيد
 ، اّما شما که غّله را کاشتيد و درو کرديد٩

 . نان آن را می خوريد و خدا را ستايش می کنيد
 ، شما، کسانی که تاکستانها را باغبانی می کنيد و انگور آنها را می چينيد

 . از شراب آنها در صحن معبد بزرگ من خواهيد نوشيد
 

  اورشليم، از شهر خارج شويد ای مردم١٠
 ! و راهی برای بازگشت قوم خود بسازيد

 ! شاهراهی آماده کنيد و سنگها را از سر راه برداريد
 ، عالمتی برای راهنمايی مّلتها قرار دهيد

 : که خداوند به تمام جهان اعالم می کند١١
 ، به مردم اورشليم بگوييد که خداوند برای نجات شما می آيد«

 » .يی را که آزاد ساخته با خود می آوردو آنها
 ، خوانده خواهيد شد» قوم مقّدس خداوند«شما ١٢
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 » .قومی که خداوند نجات داده است«
 . ناميده خواهد شد» شهری که خداوند آن را ترک نکرده«و » شهر محبوب خدا«اورشليم به نام 

٦٣  
  پيروزی خداوند بر ساير ملل

صره در ايدوم می آيد؟ اين کيست که با چنين لباس قرمز، با شکوه و جالل و با                        اين کيست که از جانب شهر بُ        ١
 قدرت و عظمت پيش می رود؟ 

 .  که می آيد تا پيروزی خود را اعالم کند- خدای قادر و نجات دهنده-اين خداست 
  چرا جامه ات مثل لباس کارگری که انگور را برای شراب می فشارد قرمز است؟٢
در خشم خود   .  من مّلتها را مثل انگور زير پا ِله کردم، و هيچ کس به کمک من نيامد                «:  اسخ می گويد خداوند در پ  ٣

به اين نتيجه رسيدم که زمان نجات قوم من و زمان            ٤.  آنها را لگدمال کردم، و لباسم از خون آنها سرخ فام شده است             
اّما خشم من   .   به ياری من نيامده متعّجب شدم        وقتی نگاه کردم و ديدم کسی      ٥.  مجازات دشمنان آنها فرا رسيده است      

در خشم خود تمام مّلتها را پايمال و ُخرد کردم و خون آنها را بر زمين                   ٦.  مرا قوی ساخت و پيروزی از آن من شد         
 » .ريختم

  نيکی خداوند برای اسرائيل
  از محّبت بی پايان خداوند سخن می گويم؛٧

 . داده، سپاس خواهم گفت و او را به خاطر آنچه برای ما انجام
 . او قوم اسرائيل را به خاطر رحمت و محّبت پايدار خود به فراوانی برکت داده است

درد و رنجشان   ٩  و به همين دليل آنها را از تمام       »  .آنها قوم من هستند، آنها مرا فريب نخواهند داد        «:  خداوند گفت ٨
محّبت و رحمتش به آنها خالصی         .  ه آنها را نجات داد      فرشته ای حضور نداشت، آن خود خداوند بود ک           .  نجات داد 

اّما آنها بضد او شوريدند و روح مقّدس او را                 ١٠.  بخشيد، همان طور که در گذشته هميشه نگه دار آنها بوده است                
 . به اين جهت خداوند با آنها مخالفت کرد و بضد آنها جنگيد. افسرده کردند

کجاست خداوند، آن خداوندی     «:   را به خاطر آوردند و پرسيدند      - بندٔه خداوند   يعنی اّيام موسی  -آنگاه آنها گذشته     ١١
١٣-١٢که رهبران قوم خودش را در دريا نجات داد؟ کجاست آن خداوندی که روح مقّدس خود را به ايشان داد؟                                   

 قوم خود را    کجاست آن خداوند قادری که به وسيلٔه موسی چنان کارهای بزرگی انجام می داد، دريا را می شکافت و                  
 » در عمق دريا رهبری می کرد تا نامش جالل ابدی يابد؟

روح خداوند به آنها مثل گّله ای       ١٤.  تحت رهبری خداوند آنها مثل اسبهای وحشی تيزپا بودند و هيچ وقت نلغزيدند               
 . او قوم خود را رهبری کرد و موجب سرافرازی اسم خود شد. در دشتهای سرسبز آرامش عطا فرمود

  برای رحمت و ياری دعا
کجاست آن توّجه و غيرت تو؟          .   برما نظر افکن     - از آن مکان مقّدس و پرجالل خود           -ای خداوند از آسمان        ١٥

اجداد ما،   .  تو پدر ما هستی      ١٦  کجاست قدرت تو؟ کجاست آن محّبت و رحمت تو؟ آيا ما را فراموش کرده ای؟                          
١٧.  ی خداوند پدر ما هستی، کسی که هميشه ما را نجات داده است            ابراهيم و يعقوب ديگر ما را نمی شناسند، اّما تو ا          

چرا اجازه می دهی از راه تو منحرف شويم؟ چرا اجازه می دهی، آن قدر خود رأی شويم که از تو روی برگردانيم؟                        
 . ردای خداوند به خاطر کسانی که به تو خدمت می کنند، و به خاطر قومی که هميشه به تو تعّلق داشته اند، برگ

. آنها معبد مقّدس تو را پايمال کردند      .   برای زمانی کوتاه به وسيلٔه دشمنان تو رانده شده بوديم          - قوم مقّدس تو  -ما  ١٨
 . تو با ما چنان رفتار می کنی که گويی تو هيچ وقت حاکم نبودی و ما هيچ وقت قوم تو نبوديم١٩

٦٤  
آنها مثل آبی که    ٢.   ديدن تو از ترس بر خود خواهند لرزيد        چرا آسمان را نمی شکافی و نزول نمی کنی؟ کوهها از        ١

ای خداوند بيا و قدرت خود را به دشمنانت آشکار ساز، و             .  بر روی آتشی داغ می جوشد، در تب و تاب خواهند بود           
ار زمانی آمده بودی و کارهای شگفت انگيزی انجام می دادی که ما انتظ          ٣.  بگذار مّلتها در حضور تو از ترس بلرزند       

هيچ وقت کسی خداوندی مثل تو را نديده و دربارٔه کارهايی           ٤.  آنها را نداشتيم، کوهها تو را ديدند و از ترس لرزيدند           
تو کسانی را که کارهای درست را با          ٥.   انجام داده ای چيزی نشنيده است       - برای آنهايی که به تو اميد دارند        -که تو   
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تو نسبت به ما     .  تو می خواهی چگونه زندگی کنند، به حضور می پذيری         خوشی انجام می دهند و بياد می آوردند که           
عليرغم غضب تو ما از همان زمانهای قديم به خطاهای خود ادامه              .  خشمگين بودی ولی ما از گناه دست برنداشتيم        

انند برگهای  به خاطر گناهانمان، ما م    .  ما همه گناهکاريم، و حّتی بهترين کارهای ما سرتاسر ناپاک است               ٦.  داده ايم
کسی برای دعا به حضور تو نمی  آيد و هيچ کس از تو کمک                       ٧.  پژمرده ای هستيم که باد آنها را پراکنده می کند              

 . تو خود را از ما مخفی، و ما را به خاطر گناهانمان ترک کرده ای. نمی خواهد
پس ديگر نسبت به    ٩ ما را آفريده ای،      تو.  ما مثل ِگل و تو مانند کوزه گر هستی        .  اّما تو ای خداوند، پدر ما هستی       ٨

شهرهای مقّدس تو مثل بيابان     ١٠.  ما قوم تو هستيم، برما رحم کن       .  ما خشمگين مباش و گناهان ما را به خاطر نياور          
 مکان مقّدس و زيبايی که اجداد ما تو را در آن ستايش                   -و معبد بزرگ ما        ١١شده اند، اورشليم ويران و متروک،         

خداوندا، آيا در برابر تمام اين چيزها باز هم         ١٢.   سوخته و تمام مکانهای محبوب ما ويران شده اند         در آتش  -می کردند
 ساکت خواهی بود؟ آيا کاری نمی کنی که ما بيشتر از طاقتمان رنج نکشيم؟ 

٦٥  
  تنبيه قوم سرکش

من حاضر  .  از من نخواستند    من آماده بودم تا به دعاهای قوم خودم جواب بدهم، اّما آنها چيزی                 «:  خداوند گفت ١
گرچه من هميشه آماده بودم به آنها پاسخ بدهم، و گفته بودم                .  بودم که آنها مرا بيابند، اّما آنها هيچ کوششی نکردند            

من هميشه حاضر بودم قوم سرکش       ٢.  ، قوم من هيچ وقت از من چيزی نخواست         'آماده ام و به شما کمک خواهم کرد       '
آنها .  آنها با گستاخی به خشمگين کردن من ادامه می دهند           ٣.  ههای غلط می روند بپذيرم    و خطاکار خود را که به را        

شب هنگام به غارها و قبرها می روند تا         ٤.  در باغچه های مقّدس مثل کافرها قربانی می گذرانند و ُبخور می سوزانند           
آن  ٥.  اپاک تهّيه شده می خورند    آنها گوشت خوک و آبگوشتی را که با گوشتهای ن              .  از ارواح مردگان ياری بجويند      

ما آن قدر مقّدس و پاک هستيم که اگر ما را لمس کنيد، ما نجس                     .  به ما نزديک نشويد    'وقت به ديگران می گويند،       
 ! خشم من عليه آنها مثل آتشی است که هيچ وقت خاموش نمی شود. چنين مردمی را نمی توانم تحّمل کنم' .می شويم

کارهای آنها را ناديده      .  ازات آنها گرفته ام و حکم محکومّيت آنها نوشته شده است                تصميم خود را برای مج       «٦
آنها در پرستشگاه کافران برفراز     .  برای گناهان خودشان و گناهان اجدادشان مجازات خواهند شد         ٧نخواهم گرفت و    

ده اند ايشان را مجازات خواهم        پس به خاطر آنچه در گذشته انجام دا          .  تّپه ها ُبخور سوزانده و به من ناسزا گفته اند            
 » .نمود
من هم قوم خودم را     .  کسی انگور خوب را نه تنها از بين نمی برد، بلکه از آن شراب می گيرد              «:  خداوند می گويد ٨

من کسانی را که به طايفٔه يهودا تعّلق دارند،            ٩.  از بين نخواهم برد، کسانی که مرا خدمت کنند، نجات خواهند يافت              
قوم برگزيدٔه من که مرا خدمت           .  داد و فرزندان آنها سرزمين کوهستانی را تصّرف خواهند کرد                    برکت خواهم  

آنها مرا پرستش خواهند کرد و گاو و گوسفندانشان در دشت شارون در                     ١٠.  می کند، در اينجا زندگی خواهد کرد        
 . غرب و در دشت عخور، يعنی دشت زحمات در مشرق خواهند چريد

ا، کسانی که من را ترک کرديد و صهيون کوه مقّدس مرا ناديده گرفتيد و َگد و ِمنی، خدايان                            اّما دربارٔه شم   «١١
سرنوشت شما مرگ خوفناکی است، چون وقتی شما را خواندم پاسخ نداديد و                    ١٢.  اقبال و سرنوشت را می پرستيد      

ما می گويم کسانی که مرا     پس به ش   ١٣.  شما نافرمانی کرديد و مرتکب شرارت شديد         .  وقتی سخن گفتم، گوش نداديد      
. پرستش و از من اطاعت می کنند خوردنی و نوشيدنی فراوان خواهند داشت، اّما شما گرسنه و تشنه خواهيد بود                            

١٥. آنها از شادی می سرايند، ولی شما با دلهای شکسته خواهيد گريست١٤. آنها خوشحال و شما شرمسار خواهيد بود      

اّما .  من، خدای قادر، شما را هالک خواهم کرد          .  نوان لعنت به کار خواهند برد       قوم برگزيدٔه من اسم شما را به ع          
هرکس در اين سرزمين طالب برکتی است، بايد از            ١٦.  اسمی تازه به کسانی که از من اطاعت می کنند، خواهم داد             

 ناراحتی های گذشته   .هرکس سوگند ياد می کند به نام خدای وفادار ياد خواهد کرد             .  خدای وفادار آن برکت را بطلبد      
 » .فراموش شده اند

  خلقت تازه
١٨.  اّتفاقات گذشته کامًال فراموش خواهند شد          .  من زمينی جديد و آسمانی تازه می آفرينم            «:  خداوند می گويد  ١٧

اورشليم تازه ای که من خواهم ساخت از خوشی لبريز              .  خوشحال باشيد و از آنچه آفريدم برای هميشه لّذت ببريد               
ديگر در آنجا گريه    .  من به خاطر اورشليم و مردم آن بسيار خوشحالم       ١٩.  د و مردمان او خرسند خواهند بود      خواهد بو 

. بّچه ها ديگر در طفولّيت نخواهند ُمرد، و مردم همه عمر طبيعی خواهند داشت              ٢٠.  و فرياد برای کمک نخواهد بود      
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٢٢-٢١.  شانه ای است که من آنها را تنبيه نمودم           آدمهای صدساله جوان محسوب می شوند، اگر قبل از آن بميرند، ن                

آنها تاکستانهای خود را می کارند و      .   خانه هايی برای خود می سازند و خودشان در آن زندگی خواهند کرد نه ديگران            
قوم من مثل درخت عمر طوالنی خواهند داشت و از ثمرٔه                      .  خودشان از شراب آنها لّذت می برند، نه ديگران               

در کارشان موّفق و فرزندانشان با مصيبت روبه رو نخواهند           ٢٣.  برای مّدتی طوالنی لّذت خواهند ُبرد      کارهای خود   
حّتی قبل از آنکه دعاهای آنها تمام شود من به آنها                ٢٤.  من به آنها و به فرزندان آنها هميشه برکت خواهم داد               .  شد

گاو کاه خواهد خورد، و مار ديگر سّمی نخواهد           گرگ و گوسفند با هم خواهند چريد، شير مثل            ٢٥.  پاسخ خواهم داد  
 » .در صهيون، در کوه مقّدس من، ديگر چيزی شرير و مضّر وجود نخواهد داشت. بود

٦٦  
  خداوند مّلتها را داوری می کند

آسمان تخت من و زمين پای انداز من است، پس چه نوع خانه ای می توانستيد برای من بسازيد                 «:  خداوند می گويد ١
من از مردم فروتن و       !  من خودم تمام جهان را آفريدم        ٢ه مکانی برای من فراهم کنيد تا در آن زندگی کنم؟                    و چ 

 . توبه کار که از من می ترسند و از من اطاعت می کنند خشنودم
برای آنها فرقی نمی کند که يک گاو را به عنوان قربانی             .  مردم هرچه آنها را خوشحال کند به عمل می آوردند          «٣
کشند يا يک انسان را قربانی کنند، قربانی کردن يک گوسفند و شکستن گردن يک سگ برايشان يکی است، تقديم                      ب

آنها از  .  غّالت و پاشيدن خون خوک برايشان يکسان است، و فرقی بين تقديم ُبخور و پرستش ُبتها قايل نمی شوند                         
، به ايشان گوش دادم و سخن گفتم، پس من آنها را                 وقتی من آنها را خواندم      ٤.  پرستشهای نفرت انگيز لّذت می برند    

آنها آگاهانه از اطاعت من سرباز زدند و مرتکب شرارت            .  گرفتار مصيبتی خواهم کرد که همه از آن واهمه دارند           
 » .شدند
به خاطر وفاداری  «:  ای کسانی که از خداوند می ترسيد واز او اطاعت می کنيد، به آنچه او می گويد گوش دهيد                       ٥
آنها با مسخره به شما         .  ا به من، بعضی مردم از قوم خودتان از شما نفرت دارند و از شما دوری می کنند                                شم

بگذاريد خداوند بزرگی خودش را نشان دهد و شما را نجات بخشد تا ما هم ببينيم که شما چقدر خشنود                            ':  می گويند
يی که از شهر و از معبد بزرگ می رسد، گوش               به صدای فريادها   ٦.  اّما آنها خودشان شرمنده خواهند شد        '  .هستيد

 . دهيد، اين صدای خداوند است که دشمنان خود را تنبيه می کند
آيا تا به حال کسی      ٨.  شهر مقّدِس من مانند زنی است که بدون تحّمل دوران حاملگی فرزندی به دنيا می آورد                    «٧

ک روز به دنيا آمده است؟ صهيون قبل از به دنيا             چيزی مثل اين را ديده يا شنيده است؟ آيا هرگز مّلتی در ظرف ي                
تصّور نکنيد که من قوم خودم را برای به دنيا آمدن آماده می کنم                   ٩.  آمدن اين مّلت، متحّمل درد زيادی نخواهد شد          

 . خداوند چنين گفته است» .ولی نمی گذارم متوّلد شود
 ! همراه با اورشليم شادی کنيد، برای او خوشحال باشيد١٠

 . تمام کسانی که اين شهر را دوست داريد ای
 ، در شادی او شريک شويد

 ، و ای تمام کسانی که برای او سوگوار بوديد
 ، از فراوانی نعمت او مسرور شويد١١

 . مانند طفلی که از پستان مادرش تغذيه می کند
 مثل وادی که هيچ وقت         من خوشبختی ابدی را برای شما می آورم، ثروتهای ساير مّلتها                   «:  خداوند می گويد  ١٢

شما مانند طفلی خواهيد بود که با شير مادر تغذيه می کند، در بغل مادر                   .  خشک نمی شود به طرف شما خواهد آمد        
من در اورشليم مثل مادری که فرزند خود را تسّلی می دهد، تو               ١٣.  می آرامد، و با رفتار محّبت آميز او رشد می کند         

ما ببينيد که چنين چيزی واقع می شود خوشحال خواهيد شد، و آن شما را قوی و سالم                   وقتی ش ١٤.  را تسّلی خواهم داد   
آن وقت خواهيد دانست که من، خداوند، به کسانی که از من اطاعت کنند کمک می کنم، و خشم خود                      .  خواهد ساخت 

 » .را عليه دشمنانم نشان خواهم داد
.  گردبادی برای مجازات کسانی که مورد غضب او هستند می آيدخداوند مثل آتش می آيد، او برفراز اّرابه ها مثل     ١٥
 . او با آتش و شمشير تمام کسانی را که خاطی بودند مجازات خواهد کرد، و بسياری از آنها کشته خواهند شد١٦

عاقبت کار کسانی که خود را برای پرستش ُبتها تطهير می کنند، و در صف زائرين باغهای                   «:  خداوند می گويد ١٧
من افکار و کارهای او     ١٨.  قّدس هستند، و گوشت خوک و موش و ساير غذاهای حرام را می خوردند نزديک است               م

و ١٩وقتی آنها همه جمع شوند قدرت و جالل مرا خواهند ديد . من می آيم تا تمام مّلتهای جهان را جمع کنم   .  را می دانم 



 اشعيا
 

 . ندخواهند دانست من همان کسی هستم که آنها را مجازات می ک
اّما من بعضی از آنها را از مجازات معاف خواهم کرد و به ميان مّلتها و به سرزمينهای دوردست که نام مرا                            «

نشنيده يا جالل مرا نديده اند مانند اسپانيا، ليبی، لود با تيراندازان ماهرشان، و به توبال و يونان خواهم فرستاد تا                               
آنها هموطنان شما را از ميان مّلتهای ديگر به عنوان هديه ای برای من              ٢٠.  بزرگی مرا در ميان اين مّلتها اعالم کنند        

آنها را سوار بر اسب، قاطر، شتر، اّرابه ها و گاريها به کوه مقّدس من در اورشليم می آورند،                                     .  خواهند آورد  
و من ٢١.  کنندهمان طور که فرزندان يعقوب غّالت، خود را در ظروف پاک در معبد بزرگ به حضور خدا تقديم می              

 . بعضی از آنها را بر می گزينم تا به صورت الوی و کاهن خدمت کنند
٢٣.  همان طور که آسمان و زمين تازه، با قدرت من پايدار می مانند، نسل شما و اسم شما هم باقی خواهد ماند                       «٢٢

مّلتی برای پرستش من به اينجا        خداوند می گويد در تمام جشن های روز ماه نو و در تمام سبت ها، مردم از هر قوم و                
وقتی اينها بيرون می روند، بدنهای بی جان کسانی را می بينند که بر من              ٢٤:  خداوند می گويد .  در اورشليم خواهند آمد   

کرمهايی که آنها را می خورند مرگ نخواهند داشت و آتشی که آنها را می  سوزاند، هيچ وقت خاموش                         .  شوريده اند
 » .آنها برای تمام مردم دنيا نفرت انگيز خواهد بود منظرٔه. نخواهد شد
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  کتاب ارميای نبی
  معّرفی کتاب

در دوران مأموريت طوالنی      .  ارميای نبی در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن ششم قبل از ميالد زندگی می کرد                        
در .  خود، از بالها و مصيبتهايی که بنا بود به خاطر بت پرستی و گناه بر سر قوم اسرائيل بيايد، به ايشان هشدار داد                      

ه پيشگويی سقوط اورشليم، ويرانی آن شهر و معبد بزرگ آن به دست نبوکدنصر پادشاه بابل                    زمان حيات او بود ک     
ارميا بازگشت قوم خود را از تبعيد و            .  او همچنين شاهد تبعيد پادشاه يهودا و مردم آنجا به بابل بود                  .  تحقق يافت 

 . احيای مجّدد آن را نيز پيشگويی کرد
 : قسيم کردکتاب ارميا را می توان به پنج بخش ت

  دعوت خداوند از ارميا -١
  پيام خدا به مّلت يهودا و فرمانروايان ايشان در دوران سلطنت يوشيا، يهوياقيم، يهوياکين و صدقيا -٢
  يادداشت های باروک، منشی ارميا که شامل پيشگويی ها و وقايع دوران حيات ارميا بودند -٣
  پيامهای خدا به اقوام مختلف جهان -۴
 هرست وقايع تاريخی از قبيل سقوط اورشليم و تبعيد مردم به بابل ف -٥

در کالم او به خاطر     .  ارميا شخصی حساس و دوستدار صميمی مردم خود بود و از مجازات ايشان نفرت داشت                   
 کالم خدا مانند  .  ناراحتی هايی که در دوران رسالت و نبّوت خود متحّمل شد، هيجان و تأثر عميقی احساس می شود                    

 . آتش در قلب او شعله ور بود و نمی توانست آن را خاموش نگه دارد
کتاب ارميا همچنين از پيمان تازه ای پيشگويی می کند که بعد از دوران مشقت باِر ارميا بسته می شود و قوم خدا                         

يشان نوشته  بدون اينکه، آموزگاری آن پيمان را به ايشان يادآوری کند، از آن پيروی می کنند، چرا که در دلها                                 
 ) ٣٤-٣١:٣١. (خواهد شد

  تقسيم  بندی کتاب
  ١٩-١:١دعوت خدا از ارميا 

  ٢۵:٣٨-١:٢پيشگويی هايی در دوران سلطنت يوشيا، يهوياقيم، يهوياکين و صدقيا 
  ٥:٤٥-٢۶:١وقايع دوران حيات ارميا 

  ۵١:۶۴-۴۶:١پيشگويی هايی در مورد اقوام مختلف 
  ٣٤-١:٥٢سقوط اورشليم 

١  
٢.  ين کتاب شامل پيامی است از طرف ارميا پسر ِحلقيا، يکی از کاهنان شهر عناتوت در سرزمين بنيامين                             ا١

-بار ديگر وقتی يهوياقيم      ٣.  خداوند در سيزدهمين سال سلطنت يوشيا پسر آمون، پادشاه يهودا با ارميا سخن گفت                   
 - پسر يوشيا -تا يازدهمين سال سلطنت صدقيا         بعد از آن      .   پادشاه يهوديه بود خداوند با او سخن گفت              - پسر يوشيا 

 . در پنجمين ماه همان سال مردم اورشليم به تبعيد برده شدند. خداوند چندين بار با ارميا سخن گفت

  رسالت ارميا
قبل از آنکه به تو هستی بخشم، تو را برگزيدم، و قبل از آنکه به دنيا بيايی، تو را انتخاب               «٥:  خداوند به من گفت   ٤
 » .م تا پيام آوری برای تمام مّلتها باشیکرد
 » .ای خداوند متعال، من خيلی جوان هستم و نمی دانم چگونه سخن بگويم«: در جواب گفتم٦
نگو که خيلی جوانی، در عوض به پيش مردمی که تو را می فرستم برو و هرچه به تو                   «:  اّما خداوند به من گفت    ٧

 - خداوند-من  .  ترس، چون من با تو خواهم بود و از تو حمايت خواهم کرد                   از آنها ن   ٨.  دستور می دهم به آنها بگو      
 » چنين گفته ام

گوش بده، من آنچه را که بايد بگويی در دهانت خواهم                    «:  آنگاه خداوند لبهای مرا لمس کرد و به من گفت                 ٩
يران و واژگون سازی و       من امروز به تو قدرتی می دهم که بتوانی مّلتها و دولتها را ريشه کن کنی، و                      ١٠.  گذاشت

 » .دوباره بسازی و از نو بکاری
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  دو رؤيا
 » ارميا، چه می بينی؟«: خداوند به من گفت١١

 » .يک شاخٔه درخت بادام«: در پاسخ گفتم
 » .درست می بينی و من مواظب هستم تا سخنان من تحّقق يابند«: خداوند گفت١٢
 » چه چيز ديگری می بينی؟«: سپس خداوند بار ديگر با من سخن گفت و پرسيد١٣

 » .در شمال ديگی را در حال جوشيدن می بينم که به اين  طرف سرازير می شود«: در جواب گفتم
١٥  ويرانی از شمال غليان می کند و تمام موجودات زنده را در اين سرزمين دربر می گيرد؛                   «:  او به من گفت    ١٤

پادشاهان آنها تختهای خود را در دروازه های شهر اورشليم و               .  دزيرا من تمام مّلتها را از شمال می خوانم تا بياين              
من قوم خود را تنبيه خواهم          ١٦.  اطراف ديوار و اطراف آن و همچنين در اطراف شهرهای يهوديه خواهند نهاد                     

اختند و  آنها مرا ترک کرده و به حضور خدايان ديگر قربانی گذرانده اند، ُبتها س            .  کرد، چون آنها مرتکب گناه شده اند     
از آنها نترس وگرنه من . ای ارميا آماده شو، برو و هرچه به تو دستور می دهم به آنها بگو            ١٧.  آنها را پرستش کردند   

 از پادشاهان يهودا،     -ای ارميا، گوش کن، همه کس در اين سرزمين                  ١٩-١٨.  تو را از آنها بيشتر خواهم ترسانيد            
اّما امروز من قدرتی به تو می دهم که بتوانی در           .  ضد تو خواهند بود    همه ب  -سرداران، کاهنان گرفته تا مردم عادی      

تو مانند شهری با ُبرج و باروی مستحکم، مانند ستونی از آهن و ديواری از برنز خواهی                    .  برابر آنها مقاومت کنی   
وند چنين  من، خدا .  آنها تو را شکست نخواهند داد، چون من با تو خواهم بود و از تو حمايت خواهم کرد                                .  بود

 » .گفته ام

٢  
  توّجه خدا از اسرائيل

 : اين پيام را به تمام مردم اورشليم اعالم کنم٢ خداوند به من گفت تا١
 ، به ياد دارم که چقدر در جوانی ات با وفا بودی«

 ، چقدر در ابتدای ازدواجمان مرا دوست داشتی
  به دنبال من حّتی از کويرها

 . و زمينهای باير می گذشتی
  ای اسرائيل، تو فقط به من تعّلق داشتی؛٣

 . و تو ِملک مقّدس من بودی
 ، من به هرکس که تو را می آزرد

 . رنج و عذاب می دادم
 » .من، خداوند چنين گفته ام

  گناه اجداد قوم اسرائيل
 : خداوند می فرمايد٥. ای فرزندان يعقوب و ای طايفه های اسرائيل به پيام خداوند گوش دهيد٤

 داد شما چه اّتهامی عليه من داشتند؟ اج«
  چه چيزی باعث شد آنها از من روی گردان شوند؟

 ، آنها ُبتهای بی ارزش را پرستيدند
 . و خودشان بی ارزش شدند

 ، آنها به من بی اعتنايی کردند٦
  گرچه من  آنها را از مصر نجات دادم
 ، و آنها را در بيابان و چاله های شنی

 طرناک، سرزمينی خشک و خ
  جايی که کسی در آن زندگی نمی کند

 . و حّتی هيچ کس از آنجا گذر نيز نخواهد کرد، رهبری کردم
  من آنها را به سرزمينی حاصلخيز  آوردم٧

 ، تا از محصوالت و ميوه های آنجا لّذت ببرند
 ، اّما در عوض، آنها سرزمين مرا ويران کردند
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 . پاک ساختندو زمينی را که به آنها داده بودم، نا
 ' خداوند کجاست؟': کاهنان نپرسيدند٨

 . حّتی کاهنان خودم، مرا نمی شناختند
 ، حکمرانان بضد من شوريدند

  انبيا به نام بعل سخن می گفتند
 . و ُبتهای بيهوده را می پرستيدند

  دعوی خداوند عليه قوم خودش
  پس من، خداوند، دوباره دعوی خود را عليه قوم خودم«٩

 . ضد اجدادشان ارائه می دهمو بر
 ، به جانب غرب، به جزيرٔه قبرس برويد١٠

 . و کسی را به شرق، به قيدار بفرستيد
 . شما خواهيد ديد که چيزی شبيه اين هيچ وقت واقع نشده است

 ، هيچ مّلت ديگری هيچ وقت خدايان خود را١١
 .  عوض نکردند-هرچند غير واقعی بودند -

 ، برايشان افتخار و بزرگی آوردم اّما قوم من، مرا که
 . با خدايانی که برايشان هيچ کاری نمی توانند بکنند، عوض کردند

 ، از اين رو به آسمان دستور می دهم از وحشت بلرزد١٢
 ، و متعّجب و حيران بماند

 : چون قوم من مرتکب دو گناه شده اند١٣
  آنها مرا که سرچشمٔه آب گوارا هستم، ترک  کرده اند

  برای خود آب انبار کند ه اند؛ و
 . آب انبارهای ترک خورده ای که آب را اصًال نگاه نمی دارند

  نتيجٔه بی وفايی قوم اسرائيل
  اسرائيل برده نيست«١٤

 ، و در بردگی متوّلد نشد
  پس چرا دشمنانش برای شکار او در کمين نشسته اند؟

 ، آنها مثل شير بر او می غّرند١٥
  به صورت بيابان درآورده اند، و سرزمين او را

 . و شهرهايش را کامًال متروک و ويران کرده اند
  آری مردان ممفيس و َتحَفنحيس١٦

 . جمجمٔه او را شکسته اند
 ! ای اسرائيل، خودت باعث اين بودی١٧

 ،  ترک کردی- خداوند، خدای خود را-تو مرا 
 . درحالی که من تو را در تمام راه رهبری می کردم

  فکر می کنی رفتن تو به مصر١٨
  و نوشيدن از آب رود نيل برايت فايده ای خواهد داشت؟

  يا رفتن به آشور و نوشيدن از رود فرات
  برايت چه سودی خواهد داشت؟

 ، شرارت تو موجب مجازات تو١٩
 . و روی گردانيدن تو از من، باعث محکومّيت توست

 ه من تو خواهی آموخت که ترک کردن و بی حرمتی ب
  -خداوند، خدای خودت -

 . چه اشتباه تلخی است
 » .من، خدای متعال چنين گفته ام
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  اسرائيل از پرستش خداوند سرپيچی می کند
 : خداوند متعال می گويد٢٠

 ، ای اسرائيل از زمانهای قديم تو از فرمان من سرپيچی کردی«
 . و حاضر نبودی از من اطاعت کنی و مرا بپرستی

 ه های مرتفع، بر فراز تّپ
 ، و در پای درختان سبز

 . تو الهه های باروری را می پرستيدی
 ، من تو را مثل يک تاک برگزيده٢١

 . از بهترين بذر زمين کاشتم
 ! اّما نگاه کن، ببين چه شده  ای

 . يک تاک پوسيدٔه بی ارزش
 ، حّتی اگر خودت را با قويترين صابون ها بشويی٢٢

 .  می بينمبازهم لکه های گناهت را
 ، چگونه می توانی بگويی که خودت را آلوده نساخته ای٢٣

  و يا هرگز بعل را پرستش نکرده ای؟
 ، بنگر و ببين چگونه تو در همين دّره مرتکب گناه شده ای

 . و ببين چه کرده ای
 ، تو مثل يک شتر وحشی در فصل جفت گيری هستی

 ، که افسار گسيخته به هر طرف می دود
 . يابان می رودو به ب٢٤

 . وقتی شهوت او را به هيجان آورد، چه کسی می تواند جلوی او را بگيرد
 ، الزم نيست که شترهای نر برای رام کردن او به خودشان زحمتی بدهند

 . چون او هميشه در فصل جفت گيری حاضر و آماده است
 ، ای اسرائيل، پايهای خود را خسته نکن٢٥

  و نگذار گلوی تو
 . ب ساير خدايان خشک شوداز تعقي
 . نه، من نمی توانم برگردم': فقط بگو

  من عاشق خدايان بيگانه هستم
 » '.و به دنبال آنها خواهم رفت

  اسرائيل سزاوار مجازات است
 به -همان طور که يک دزد وقتی گير می افتد، شرمسار است؛ شما قوم اسرائيل هم همان گونه                «:  خداوند می گويد ٢٦

شما که می گوييد يک درخت، پدر شما       ٢٧.   شرمنده خواهيد بود   -شاهان، بزرگان، کاهنان، و انبيای خودتان     همراه پاد 
شما به عوض اينکه، به من روی آوريد به من پشت کرديد، پس              .  و يک صخره، مادر شماست شرمسار خواهيد شد        

 من می خواهيد بيايم و شما را نجات           اّما وقتی شما دچار زحمتی می شويد، آن وقت از           .  اين چيزها بر سر شما آمد       
 . دهم
کجا هستند آن خدايانی که برای خود ساختيد؟ بگذاريد وقتی در زحمت هستيد، آنها اگر می توانند شما را                                 «٢٨

من ٣٠  شکايت تو چيست؟ چرا بضد من شوريده ای؟      ٢٩.  ای يهودا به تعداد شهرهايت خدايان متعّدد داری        !  نجات دهند 
ای ٣١. مثل شير غّران تمام انبيا را کشتی   .  ، ولی فايده ای نداشت؛ و نمی گذاری تو را اصالح کنم         تو را مجازات کردم   

آيا من برای شما، مثل بيابان يا مثل سرزمينی تاريک و خطرناک بودم؟                 .  قوم اسرائيل به آنچه می گويم گوش دهيد        
آيا يک  ٣٢ر به حضور من برنمی گرديد؟        پس چرا می گوييد هرچه دلتان خواست، همان را انجام خواهيد داد و ديگ                 

زن جوان می تواند جواهرات خود را فراموش کند، و يا يک عروس لباس عروسی خود را؟ اّما قوم من مرا برای                          
حّتی بدترين زنان،   .  تو مطمئنًا می دانی که چگونه عشاق خود را تعقيب کنی             ٣٣.  روزهای بی شماری فراموش کرد    

 .  لکه دار  است- و نه از خون دزدان-لباسهايت از خون بی گناهان و بيچارگان ٣٤. اموزندمی توانند اين را از تو بي
اّما من خداوند، تو را      '  بی گناهم، حتمًا خداوند ديگر نسبت به من عصبانی نيست،           'تو می گويی،   ٣٥  با وجود اين  «

دايان ساير مّلتها ارزش خود را از          تو با روی  آوردن به خ       ٣٦.  تنبيه می کنم؛ چون می گويی مرتکب گناهی نشده ای         
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تو از مصر روی گردان خواهی شد، از خجالت              ٣٧.  مصر هم تو را مانند آشور نااميد خواهد کرد               .  دست داده ای 
از آنها هيچ سودی    .  من، خداوند تمام کسانی را که تو به آنها توّکل کرده ای طرد کرده ام               .  سرت را پايين می اندازی    

 » .عايد تو نخواهد شد

٣  
  خيانت اسرائيل

اگر مردی زنش را طالق دهد و زنش او را ترک کند وبا ديگری ازدواج کند، آن مرد                                   «:  خداوند می گويد  ١
اّما تو ای اسرائيل، عشاق زيادی       .  چنين عملی باعث می شود، آن زمين آلوده شود        .  نمی تواند زنش را دوباره بگيرد     

آيا جايی هست که تو در آنجا مثل روسپی          .  به باالی تّپه ها نگاه کن    ٢!  داشتی و اکنون می خواهی به نزد من برگردی        
رفتار نکرده باشی؟ مثل يک عرب صحرانشين که در بيابان در انتظار شکار است، تو در کنار راه، منتظر ُعشاق                       

باريده و  به همين دليل باران ن      ٣.  تو تمام اين سرزمين را با روسپی گری و شرارت خود آلوده کرده ای                .  خود بودی 
 . تو مثل يک روسپی هستی و از آن شرم نداری. رگبارهای بهاری نيامده است

تو نسبت به من هميشه      ٥.  تو پدر من هستی، تو مرا از زمان طفولّيتم دوست داشتی             ':  و اکنون به من می گويی     «٤
 شرارتی خودداری     ای اسرائيل، اين چيزی است که تو گفته ای، ولی از انجام هيچ نوع                      '  .خشمگين نخواهی بود    

 » .نکردی

  اسرائيل و يهودا بايد توبه کنند
 چه کرده است؟ او مرا ترک       - آن زن بی وفا  -آيا می بينی اسرائيل    «:  در زمان يوشيای پادشاه، خداوند به من گفت        ٦

 اين  فکر کردم بعد از تمام      ٧.  کرده و برفراز هر تّپه  و در پای تمام درختان سبز، مثل روسپی رفتار کرده است                         
٨.   ناظر تمام کارهای او بود       - يهودا-اّما او برنگشت، و خواهر بی وفای او           .  کارها، او مطمئنًا نزد من برمی گردد       

يهودا همچنين ديد که من اسرائيل را به خاطر اينکه مرا ترک کرده و مرتکب روسپی گری شده بود، طالق دادم و                           
و اصًال از آن      ٩او هم روسپی شد        .  ی اسرائيل، هراسی نداشت     اّما يهودا، خواهر بی وفا     .  به راه خودش فرستادم     

بعد از همٔه اينها، يهودا ١٠. او سرزمين را آلوده ساخت و با پرستش سنگها و درختان مرتکب زنا شد     .  شرمی نداشت 
من، خداوند چنين   .  خواهر بی وفای اسرائيل، فقط تظاهر کرد که به نزد من برمی گردد، ولی در عمل صادق نبود                      

 » .گفته ام
آنگاه خداوند به من گفت که هرچند اسرائيل او را ترک کرده، با وجود اين، او ثابت کرد که از خواهر                                           ١١

. ای اسرائيل بی وفا نزد من برگرد      «:  خداوند به من گفت بروم و به اسرائيل بگويم           ١٢.   بهتر است  - يهودا-بی وفايش  
فقط بپذير که خطاکاری و بضد        ١٣.   تو دايمی نخواهد بود      من رحيم هستم و خشمگين نخواهم بود؛ خشم من برضد             

اعتراف کن که درپای درختان سبز، تو عشق خود را نثار خدايان بيگانه کرده ای و                 .  خداوند، خدای خود شوريده ای   
 . من، خداوند چنين گفته ام. از دستورات من اطاعت ننموده ای

از هر شهری يکی از شما را، و از هر طايفه ای دو نفر را                   .  دای قوم بی وفا برگرديد؛ شما به من تعّلق داري           «١٤
من به شما فرمانروايانی خواهم داد که مطيع من باشند، و آنها با                ١٥.  می گيرم و با خود به کوه صهيون خواهم آورد          

 آنگاه، وقتی شما در اين سرزمين کثير شويد، مردم ديگر دربارهٔ                 ١٦.  حکمت و فهم بر شما حکومت خواهند کرد            
آنها ديگر  .  آنها ديگر نه دربارٔه آن فکر می کنند و نه آن را به ياد می آورند              .  صندوق پيمان من صحبتی نخواهند کرد     

تخت 'وقتی زمان آن فرا رسد، اورشليم به نام           ١٧.  نه احتياجی به آن دارند، و نه می خواهند صندوق ديگری بسازند             
آنها ديگر آنچه دلهای سخت و          .  جا برای پرستش من جمع می شوند         خوانده خواهد شد و تمام مّلتها در آن            '  خداوند

اسرائيل با يهودا مّتحد خواهد شد و آنها با هم از تبعيد در کشوری                 ١٨.  شريرشان به آنها می گويد، انجام نخواهند داد       
 » .در شمال به سرزمينی که من به اجداد شما به عنوان ملکی ابدی داده بودم، برخواهند گشت

 تی قوم خدا بت پرس
 : خداوند می گويد١٩

  ای اسرائيل، می خواستم تو را به فرزندی خود بپذيرم«
  - زيباترين کشور جهان-و سرزمينی سرسبز 

 . را به تو بدهم
 ، من می خواستم تو مرا پدر خود بخوانی
 . و ديگر هيچ وقت از من دور نشوی
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 ، اّما مثل يک زن بی وفا٢٠
 . یتو نسبت به من بی وفا بود

 » .من، خداوند چنين گفته ام
 

 : از فراز تّپه ها صدايی به گوش می  رسد٢١
  اين صدای قوم اسرائيل است

  که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند
 . و به خاطر اينکه خداوند، خدای خودشان را فراموش کرده  اند، گريه وزاری می کنند

 . د، برگرديدای تمام شما که از خداوند روی گردانيده اي٢٢
 . او بی وفايی شما را شفا خواهد داد

 

پرستش ُبتها در باالی تّپه ها برای ما  ٢٣.  آری ما به سوی خداوند برمی گرديم چون او خدای ماست         «:  شما می گوييد 
 اّما پرستش بعل، خدای    ٢٤.   می آيد - خدای ما -کمک برای اسرائيل فقط از جانب خداوند            .  هيچ فايده ای نداشته است    

شرمساری، باعث شده که ما گّله و رمه، پسران و دخترانمان، و همه چيزهای ديگری را که اجداد ما از زمانهای                           
ما و اجداد   .  ما می بايست در شرم بخوابيم و رسوايی ما را بپوشاند         ٢٥.  قديم برای آن زحمت کشيده اند، از دست بدهيم       

 » .وقت احکام او را اطاعت نکرديمما، هميشه بضد خداوند، خدای ما گناه ورزيده، و هيچ 

٤  
  دعوت به توبه

اگر شما آن ُبتهايی را که       .  ای قوم اسرائيل، اگر بخواهيد شما می توانيد به سوی من برگرديد             «:  خداوند می گويد ١
خواهند   آن وقت، تمام مّلتها از من     .  آنگاه شايسته است به نام من سوگند ياد کنيد        ٢،  من از آنها نفرت دارم دور بريزيد      

 » .خواست تا آنها را برکت دهم، و آنها مرا حمد خواهند گفت
مزارع شخم نخوردٔه خود را شخم بزنيد، بذرهای خود را در ميان               «:  خداوند به مردم اسرائيل و يهودا می گويد        ٣

. ف من کنيد  عهد خود را با من، خداوند خويش نگه  داريد و ای مردمان يهودا و اسرائيل خود را وق                    ٤.  خارها نپاشيد 
 » .وگرنه خشم من به خاطر شرارتهای شما مثل آتش همه چيز را خواهد سوزانيد و هيچ وقت خاموش نخواهد شد

  تهديد حمله به يهودا
 ! شيپورها را در تمام سرزمين بنوازيد٥

  با فرياد بلند و به طور واضح
  به مردم يهودا و اورشليم بگوييد

 . و بارويی مستحکم دارند به شهرهايی پناه ببرند که ُبرج
 ! نشانه ای به طرف صهيون بگذاريد٦

 ! تأخير نکنيد! با سرعت به جاهای امن برويد
  خداوند بال و ويرانی بزرگی
 . از جانب شمال می آورد

 ، مثل شيری که از مخفيگاهش بيرون می آيد٧
 . ويرانگر مّلتها عازم حمله  است

 . او می آيد تا يهوديه را ويران کند
 ، يهوديه به مخروبه ای تبديل خواهد شد

 . و هيچ کس در آنها زندگی نخواهد کرد
 ، پس پالس برتن، گريه و شيون کنيد٨

 . چون هنوز خداوند نسبت به يهودا غضبناک است
 

در  آن روز پادشاهان و بزرگان جرأت خود را از دست می دهند، کاهنان حيران و انبيا در تعّجب                  «:  خداوند گفت ٩
 » .ند بودخواه
تو گفته ای صلح خواهد بود، اّما         !  ای خداوند متعال تو مردم اورشليم را کامًال فريب داده ای              «:  آنگاه من گفتم   ١٠

 » .شمشير گلويشان را پاره می کند
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آن باد ماليمی    .  زمانی می رسد که به مردم اورشليم گفته خواهد شد که بادی سوزان از طرف بيابان می وزد                        ١١
بادی که اکنون به فرمان خداوند می وزد، بسيار سخت تر               ١٢  که کاه و پوشال را از گندم جدا می کند؛                نخواهد بود 

 . که چنين حکمی دربارٔه قومش صادر کرده است! اين خود خداوند است! است

  محاصرٔه يهودا به وسيلٔه دشمنان
و اسبانش سريعتر از عقاب حرکت می کنند،          اّرابه های جنگی اش مثل گردباد   .  نگاه کنيد، دشمن مانند ابر می آيد      ١٣

 . ما محکوم به نابودی هستيم
  تا کی می خواهی با افکار گناه آلود زندگی کنی؟. ای اورشليم، قلبت را از شرارت پاک کن تا نجات يابی١٤
ا اخطار کنند و    آنها آمده اند تا به مّلته     ١٦.  پيام آوران از شهر دان و از کوههای افرايم حامل خبرهای بدی هستند              ١٥

و ١٧.  اين دشمنان بضد شهرهای يهودا فرياد می زنند       .  به مردم اورشليم بگويند که دشمنان از سرزمينی دور می آيند           
اين به خاطر آن است که      .  آنها مثل محافظانی که مزرعه ای را نگه داری می کنند اورشليم را محاصره خواهند کرد                 

 .  چنين گفته استخداوند. مردمش بضد خداوند شوريده اند
گناه تو، تو را به     .  ای يهودا، با نحؤه زندگی ات و کارهايی که مرتکب شده ای اين بال را بر سر خودت آورده ای                 ١٨

 . اين روز انداخته و مثل شمشيری به قلب تو فرو رفته است

  اندوه ارميا برای قومش
 ! دردی که نمی توانم آن را تحّمل کنم! درد١٩
 ! ّدت می تپدقلبم بش! قلبم

 ، نمی توانم ساکت بمانم
  صدای شيپورها

 . و فريادهای جنگ را می شنوم
 ، مصيبت ها يکی پس از ديگری می آيند٢٠

 . و تمام مملکت ويران شده است
  چادر های ما ناگهان درهم شکسته

 . و پرده های آنها پاره پاره شده اند
 ، تا به کی بايد شاهد چنين جنگ مهيبی باشم٢١

  تا به کی بايد صدای شيپور جنگ را بشنوم؟ و
 ، قوم من احمقند«: خداوند می گويد٢٢

 . آنها مرا نمی شناسند
  آنها مثل کودکان احمقی هستند
 . که فهم و شعور ندارند
 ، در ارتکاب شرارت ماهرند

 » .ولی در بجا آوردن نيکی قاصر

  رؤيای ارميا از ويرانی آينده
 اير و ويران بود،  ب-به زمين نگاه کردم ٢٣

 .  در آن نوری نبود-به آسمان نگريستم
 ،  آنها در لرزش بودند-به کوهها نگاه کردم ٢٤

 . و تّپه ها از يک طرف به طرف ديگر در نوسان بودند
 ، هيچ انسانی در آنجا نبود٢٥

 . حّتی پرندگان هم، از آنجا گريخته بودند
 ، زمين حاصلخيز به بيابان٢٦

  خاطر غضب خداوند و شهرهای آن به
 . به ويرانه ای تبديل شده اند

 .) خداوند گفته است که تمام زمين باير خواهد شد ولی آن را کامًال از بين نخواهد برد(٢٧
  زمين سوگوار٢٨

 . و آسمان تيره خواهد شد
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  خداوند چنين گفته است
 . و فکر خود را عوض نخواهد کرد

  او تصميم خود را گرفته
 . خواهد گشتو از آن برن

  با شنيدن فرياد اسب سواران و تيراندازان٢٩
 . همه خواهند گريخت

  بعضی ها به جنگل پناه می برند
 . و ديگران برفراز کوهها پنهان می شوند

  تمام شهرها از جمعّيت خالی خواهد شد
 . و ديگر کسی در آنها زندگی نخواهد کرد

 ! ای اورشليم، تو محکوم به فنا هستی٣٠
  جامٔه قرمز می پوشی؟ چرا

 ، چرا خود را با جواهرات می آرايی و ُسرمه بر چشمان خود می کشی
 ! خودت را بيهوده زيبا می کنی

  ُعشاق تو، تو را طرد کرده
 . و می خواهند تو را بکشند

 ، فريادی شنيدم، شبيه فرياد زنی در حال زايمان٣١
 . زنی که اولين بّچه اش را به دنيا  می آورد

  فرياد اورشليم بود که برای نفس کشيدن تقال می کرد، اين
 : دست خود را بلند می کند و می گويد

 ! من محکوم به فنا هستم«
 » .آنها برای کشتن من می آيند

٥  
  گناه اورشليم

 ! ای مردم اورشليم تمام کوچه های شهر را بگرديد١
  با چشمان خودتان ببينيد! به تمام اطراف نگاه کنيد

 ! رچه ها را جستجو کنيدبازا
  آيا می توانيد حّتی يک نفر را بيابيد

  که درستکار باشد
  و می کوشد تا نسبت به خداوند با وفا باشد؟

 . اگر بتوانيد چنين شخصی را بيابيد، خداوند اورشليم را خواهد بخشيد
 ، اّدعا  می کنيد که خداوند را می پرستيد٢

 . اّما از صميم قلب نمی گوييد
 . داوند خواهان وفاداری شماستخ٣

 . او شما را تنبيه کرد، اّما هيچ توجهی نکرديد
 . او شما را درهم شکست، ولی از آموختن امتناع کرديد

 . شما سرسخت بوديد و نخواستيد از گناهانتان توبه کنيد
 . اينها فقط افراد فقير و جاهل هستند که چنين می کنند«: آنگاه فکر کردم٤

 نه رفتار می کنند؛ آنها احمقا
 ، چون نمی دانند خدا از آنها چه می خواهد

 . و از آنها انتظار چه رفتاری دارد
  من پيش صاحبان قدرت می روم٥

 . و با آنها صحبت می کنم
 ، آنها حتمًا می دانند خدايشان از آنها چه می خواهد
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 » .و انتظار دارد آنها چگونه زندگی کنند
  همه سر به نافرمانی زده اند، اّما ديدم که آنها هم

 . و از اطاعت وی امتناع می کنند
  به همين دليل است که شيران جنگل، آنها را خواهند کشت؛٦

 ، گرگهای بيابانی آنها را قطعه قطعه خواهند کرد
 . و پلنگها در تمام شهرهايشان به کمين نشسته اند

 ، اگر آن مردمان از خانه های خود بيرون بروند
  و پاره پاره خواهند شد، چون گناهان آنها بی شمار است دريده

 . و مکررًا از فرمان خداوند سرپيچی کرده اند
  چرا من می بايست گناهان قوم خودم را ببخشم؟«: خداوند پرسيد٧

  آنها مرا ترک کرده اند
 . و خدايانی را پرستيده اند که واقعی نيستند

 شه سير بودند، من قوم خود را چنان تغذيه کردم که همي
  اّما آنها مرتکب زنا شدند

 . و وقت خود را با فاحشه  ها تلف کردند
 ، آنها مانند اسبان نری هستند که خوب تغذيه شده اند و شهوت شديدی بر آنها غلبه کرده است٨

 . و هريک برای زن همسايه شيهه می کشد
 ، آيا نبايد من آنها را برای اين چيزها مجازات کنم٩

  مّلتی مثل اينها انتقام بگيرم؟ و از
 ، من دشمنان را می فرستم تا تاکستانهای قوم مرا خراب کنند١٠

 . ولی آن را کامًال از بين نبرند
 ، به آنها خواهم گفت شاخه های آن را قطع کنند

 . چون آن شاخه ها به من تعّلق ندارند
  مردم اسرائيل و يهودا١١

 . به من کامًال خيانت کرده اند
 » .ن، خداوند چنين گفته امم

  خداوند اسرائيل را رد می کند
ما روزگار سختی نخواهيم داشت و از جنگ        .  او واقعًا کاری نخواهد کرد    «:  قوم خداوند منکر او شده و گفته اند      ١٢

. ندارند  پيامی از جانب خداوند   .  آنها گفته اند که انبيا فقط يک طبل توخالی هستند         ١٤-١٣»  .و قحطی خبری نخواهد بود    
ای ارميا، چون مردم چنين چيزهايی می گويند، من کالم خودم را مثل                   «:   به من گفت     - خدای قادر مطلق   -خداوند  

 » .مردم مثل هيزم هستند و آتش همٔه آنها را می سوزاند. آتشی در دهان تو خواهم گذاشت
اين مّلتی است قوی و قديمی،       .  مله کنند ای قوم اسرائيل، خداوند مّلتی را از مکانهای دور می آورد تا به شما ح                ١٥

آنها .  کمانداران آنها جنگجويانی هستند بسيار قوی، که بدون تّرحم می کشند               ١٦.  مّلتی که زبان آن را تو نمی فهمی          
. آنها گّله و رمٔه تو را زنده نخواهند گذاشت١٧. خرمن و آذوقٔه تو را می بلعند و پسران و دختران تو را خواهند کشت             

شهرهای مستحکمی که به آنها اعتماد داری، همه به وسيلٔه               .  انها و درختان انجير تو را از بين خواهند برد              تاکست
 . ارتش آنها خراب خواهند شد

وقتی آنها بپرسند، چرا      ١٩.  حّتی در چنان روزهايی نمی گذارم قوم من کامًال از بين بروند                 «:  خداوند می گويد ١٨
شود، ای ارميا، به آنها بگو که همان طور که آنها از من برگشته اند و در سرزمين                      اجازه دادم چنين چيزهايی واقع     

خودشان در خدمت خدايان درآمدند، پس آنها در سرزمينی که به خودشان تعّلق نخواهد داشت در خدمت بيگانگان                        
 » .خواهند بود

  خداوند به قومش هشدار می دهد
ای قوم نادان و بی عقل توّجه کنيد، شما که چشم           ٢١:  ه مردم يهودا بگو   به فرزندان يعقوب و ب    «:  خداوند می گويد ٢٠

من خداوند هستم؛ چرا حرمت مرا نگاه نمی داريد؟ چرا در                   ٢٢.  داريد ولی نمی بينيد، گوش داريد ولی نمی شنويد            
ن رد  حضور من از ترس نمی لرزيد؟ من شن و ماسه را مرز دريا قرار دادم، مرزی که  آب دريا هيچ وقت از آ                                 

اگر دريا به تالطم آيد، نمی تواند از آن تجاوز کند و اگر امواج آن خروشان شوند، نمی توانند آن مرز را                           .  نمی شود
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من برای شما بارانهای     ٢٤.  شما برگشتيد و مرا ترک کرديد      .  شما ای قوم من، سرسخت و سرکش هستيد         ٢٣.  بشکنند
صول را به شما دادم؛ با وجود اين، هيچ وقت به فکرتان                پاييزی و بهاری فرستادم و همه ساله فصل برداشت مح              

 . در عوض، گناهان شما باعث شد اين برکات به شما نرسد٢٥. نرسيد که احترام مرا نگاه داريد
مردمان شرير در ميان قوم من زندگی می کنند، آنها در کمين نشسته  و مانند کسانی که توری را برای شکار                         «٢٦

همان طور که يک    ٢٧.  آنها دامهای خود را برای شکار مردم پهن کرده  اند            .  ، منتظر می مانند   پرندگان گسترده باشند   
شکارچی قفس خودش را از پرنده ها پر می سازد، همان طور خانه های آنها از آنچه به يغما برده اند، انباشته شده                              

شرارتهای آنها پايانی    .  می شوندخوب می خورند و چاق        ٢٨.  به همين دليل است که آنها قوی و غنی هستند                .  است
 . حق يتيمان را به آنها نمی دهند و مظلومان را از عدالت محروم می کنند. ندارد
اّتفاقی ٣٠.  من از قوم انتقام خواهم گرفت          .  اّما من، خداوند، آنها را به مجازات کارهايشان خواهم رسانيد                   «٢٩

انبيا چيزی جز دروغ نمی گويند، کاهنان طبق دستور            ٣١.  وحشتناک و تکان دهنده در اين سرزمين روی داده است            
 » در عاقبت آنها چه خواهند کرد؟. انبيا حکومت می کنند و قوم من هم اعتراضی ندارند

٦  
  محاصرٔه اورشليم به وسيلٔه دشمنان

 درآوريد و   در تقوع شيپور را به صدا     !  ای قوم بنيامين فرار کنيد، از اورشليم خارج شويد و به جای امنی برويد              ١
٢.  مصيبت و ويرانی از جانب شمال بزودی خواهد رسيد           .  در بيت هکاريم آتشی برای فرستادن اخطار برافروزيد         

آنها در . پادشاهان به همراه ارتش های خود در آنجا اردو خواهند زد         ٣.  شهر صهيون زيباست، ولی ويران خواهد شد      
برای حمله به اورشليم آمده      «آنها می گويند،   ٤.  ردو می زند اطراف شهر اردو می زنند و هرکس هر جا که بخواهد ا             

اکنون خيلی دير شده، روز رو به پايان         «:  اّما بعد می گويند  »  !در وقت ظهر حمله خواهيم کرد     !  حاضر شويد !  شويد
پس در شب حمله را شروع خواهيم          ٥.  است، وقتی سايه ها بلند تر می شوند، نشان می دهد که غروب نزديک است                

 » .، و قلعه های دفاعی شهر را خراب خواهيم کردکرد
خداوند متعال به اين پادشاهان دستور داده است درختان را قطع کنند و برای محاصرٔه اورشليم تّپه هايی به                                  ٦

مثل يک چاه آب، که     ٧.  من شهر را مجازات می کنم چون از ظلم پر شده است            «:  خداوند گفت .  عنوان سنگر بسازند  
من فريادهای  .   گوارا نگه می دارد، به همان نحو اورشليم شرارت را در درون خود تازه نگه می دارد               آبش را تازه و   

ای مردم اسرائيل    ٨.  خشونت و ويرانی را از داخل شهر می شنوم، بيماری و جراحت تنها چيزی است که می بينم                       
م، و شهر شما را به بيابان تبديل              بگذاريد که اين سختی  ها برای شما اخطاری باشد، وگرنه شما را ترک می کن                       

 » .می کنم، جايی که ديگر هيچ کس نتواند درآن زندگی کند

  اسرائيل سرکش
پس .  اسرائيل مانند تاکستانی که تمام انگورهايش را چيده باشند، بی ثمر خواهد ماند             «:  خداوند متعال به من گفت    ٩

 » .تو بايد تا وقت باقی است، هرکس را که می توانی نجات دهی
وقتی به آنها چنين اخطاری بدهم، چه کسی به حرفهای من گوش خواهد داد؟ آنها همه                          «:  من در پاسخ گفتم     ١٠

١١.  آنها به کالمی که از جانب تو به آنها بگويم خواهند خنديد                .  سرسخت هستند و از شنيدن پيام تو امتناع می کنند           

 » . آن را ندارمخشم تو نسبت به آنها مرا هم سوزانده و بيش از اين طاقت
از کاسٔه خشم من بر سر کودکانی که در کوچه ها هستند و بر سر جوانانی که دور هم                   «:  آنگاه خداوند به من گفت    

١٢.  زنان را به همراه شوهرانشان خواهند برد، حّتی از افراد بسيار پير هم نخواهند گذشت                         .  جمع شده اند، بريز   

-همه ١٣. من مردم اين سرزمين را مجازات خواهم کرد. يگران خواهند داد خانه ها، مزارع و حّتی زنهايشان را به د       
آنها ١٤.   سعی می کنند با ناراستی پولدار شوند؛ حّتی انبيا و کاهنان هم مردم را فريب می دهند                          - کوچک و بزرگ   

' رست است، همه چيز خوب و د   ':  آنها می گويند .  چنان وانمود می کنند که گويی زخمهای قوم جزئی و سطحی هستند            
آيا از انجام تمام اين کارهای زشت شرمنده بودند؟ نه، شرمنده نبودند؛            ١٥.  درحالی که هيچ چيز خوب و درست نيست      

وقتی آنها را مجازات کنم، از آنها       .  پس آنها هم مثل ديگران از بين خواهند رفت        .  آنها از شرم و حيا چيزی نمی دانند      
 » .وند چنين گفته اممن، خدا. ديگر چيزی باقی نخواهد ماند

  اسرائيل راه خدا را رد می کند
سراغ جاده های قديمی را بگيريد و بپرسيد         .  بر سر چهارراهها بايستيد و نگاه کنيد        «:  خداوند به قوم خود گفت     ١٦

 » .بهترين راه کجاست، و از همان راه برويد تا در امن و امان باشيد
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آنگاه خداوند محافظانی را گماشت تا به صدای اخطار                 ١٧»  !يم رفت  نه، ما از آن راه نخواه          «:  اّما آنها گفتند    
 » .ما گوش نخواهيم داد«: اّما آنها گفتند. شيپورها گوش دهند

ای تمام روی    ١٩.  ای مّلتها، گوش دهيد واز آنچه بر قوم من واقع می شود عبرت بگيريد                     «:  پس خداوند گفت   ١٨
من آنها را از بين خواهم برد،         :   شريرانه ای که دارند اين است       جزای اين مردم برای نقشه های     !  زمين، گوش دهيد  

ُبخوری که آنها از سرزمين سبا و عطرّياتی که از ٢٠.  چون آنها تعاليم مرا رد کرده و به دستورات من گوش نداده اند           
پس ٢١.   نيستم من قربانی های آنها را نمی پذيرم و از آنها خشنود         .  کشورهای دوردست می آورند برايم بی ارزش است      

 » .پدران و پسران، دوستان و همسايگان همه با هم خواهند ُمرد. من کاری می کنم که اين مردم بلغزند و بيفتند

  حمله از جانب شمال
آنها ٢٣.  مردم از کشوری در شمال می آيند، مّلتی قوی در سرزمينی دور آمادٔه جنگ می شود               «:  خداوند می گويد ٢٢

. سواره نظام آنها مثل دريا می خروشد     .  خود را برداشته اند، آدمهای ظالم و بی رحمی هستند          که کمانها و شمشيرهای   
 » .آنها آمده اند تا با اورشليم بجنگند

از اين رو دستهايمان سست شده و مثل زنی در حال زايمان،            .  ما اين خبر را شنيده ايم    «:  مردم اورشليم می گويند  ٢٤
ما جرأت نداريم از شهر خارج شويم يا در جاده ها راه برويم، چون               ٢٥.  رفته است نگرانی و درد تمام وجود ما را گ        

 » .دشمنان ما مسّلح هستند و وحشت همه جا را فرا گرفته است
مثل کسی که تنها فرزندش را از دست داده        .  پالس برتن کنيد و در خاکستر بغلتيد      «:  خداوند به قوم خود می گويد    ٢٦

ای ٢٧.   بگيريد، چون او که قصد نابودی شما را دارد، به طور ناگهانی حمله خواهد کرد                    باشد، با اشکهای تلخ ماتم     
آنها همه سرسخت و سرکش و مثل       ٢٨.  ارميا، همان طور که فلز را محک می زنند، قوم مرا بيازما، و ببين چگونه اند             

ا ناخالصی ها را نمی تواند ذوب     کوره گرمای شديدی دارد، امّ    ٢٩.  برنز و آهن سنگدل، و همه فاسد و سخن چين هستند         
آنها تفاله های  ٣٠.  پااليش قوم من بی فايده است چون شرارت و پليديهای آنها از بين نخواهد رفت                 .  کند و دور بريزد    

 » .بی ارزشی بيش نيستند، چون من، خداوند آنها را طرد کرده ام

٧  
  پيام ارميا در معبد بزرگ

او به من گفت که آنجا      .  گ، جايی که مردم يهودا برای عبادت می رفتند فرستاد        خداوند مرا به دروازٔه معبد بزر     ٣-١
راههايی که می رويد و کارهايی     «:  بايستم و آنچه را که خداوند متعال، خدای  اسرائيل می خواست اعالم کنم و بگويم              

ديگر اين  ٤.  خود ادامه دهيد   در آن صورت اجازه خواهم داد در اينجا به زندگی                .  که انجام می دهيد بايد تغيير يابد        
ما در اينجا، در معبد بزرگ خداوند در امن و امان هستيم، اين معبد بزرگ                'کلمات فريبنده را باور نکنيد و نگوييد،        

 ' !خداوند است، اين معبد بزرگ خداوند است
 روی انصاف رفتار روش زندگی خود را تغيير دهيد، اين کارها و روشها را ديگر ادامه ندهيد و با يکديگر از                 «٥
. از کشتن مردمان بی گناه در اين سرزمين اجتناب کنيد               .  حق غريبان، يتيمان و بيوه زنان را پايمال نکنيد             ٦.  کنيد

اگر مسير زندگی خود را تغيير دهيد،        ٧.  خدايان ديگر را پرستش نکنيد، چون اين کار موجب نابودی شما خواهد شد             
 . ين سرزمينی که برای هميشه به اجدادتان داده بودم، زندگی کنيدمن اجازه می دهم به زندگی خود، در ا

و مرتکب دزدی، قتل، و زنا می شويد، دروغتان را با سوگند            ٩  توّجه کنيد، شما به سخنان فريبنده اعتماد کرديد        «٨
کارهايی می کنيد  ١٠.  برای بعل قربانی می گذرانيد و خدايانی را می پرستيد که قبًال نمی شناختيد            .  راست جلوه می دهيد  

ما در امن و امان       ':  که من از آنها نفرت دارم و آن وقت به حضور من در معبد بزرگ خودم می آييد و می گوييد                           
به ١٢.  آيا می پنداريد معبد بزرگ من مخفيگاهی است برای دزدان؟ من آنچه را که شما می کنيد ديده ام                           ١١'  !هستيم

م برگزيدم، نگاه کنيد و ببينيد به خاطر گناهان قوم خودم اسرائيل، آن را به شيلوه، اولين مکانی که برای پرستش خود  
هرچند بارها به شما گوشزد کردم، از شنيدن امتناع               .  شما مرتکب تمام اين گناهان شده ايد         ١٣.  چه روزی انداختم   

دم، با معبد بزرگ      پس من همان کاری را که با شيلوه کر             ١٤.  وقتی شما را می خواندم، جواب نمی داديد        .  ورزيديد
در اينجا، در اين مکانی که آن را به اجداد شما و به خود شما دادم،                 .  خودم که شما به آن اطمينان داريد، خواهم کرد        

من همٔه شما را از نظرم دور خواهم کرد، همان طور که             ١٥.  من همان کاری را خواهم کرد که در شيلوه انجام دادم            
 » .من، خداوند چنين گفته ام. وم اسرائيل رفتار نمودمبا قوم و خويشان شما يعنی با ق

  نافرمانی قوم خدا
ای ارميا، برای اين مردم دعا نکن، به خاطر آنها گريه و شفاعت منما، من به تو گوش نخواهم                      «:  خداوند گفت ١٦



 اارمي
 

زم می  آورند، مردان    بّچه ها هي ١٨  آيا نمی بينی آنها در شهرهای يهودا و در کوچه های اورشليم چه می کنند؟                   ١٧.  داد
آنها همچنين  .  آتش می افروزند، زنها کلوچه هايی می پزند تا به الهه  ای که آنها آن را ملکٔه آسمان می نامند، تقديم کنند                   

اّما، آيا واقعًا اين کارهای آنها به من آزار می رساند؟      ١٩.  به خدايان ديگر شراب تقديم می کنند تا خشم مرا برانگيزانند         
پس اين معبد بزرگ، اين مردم و حيوانات آنها و حّتی                     ٢٠.  ا فقط خودشان را می آزارند و رسوا می کنند              نه، آنه  

خشم من مثل آتشی است که کسی قادر به                .  درختان و محصوالت زمين همه مورد غضب قرار خواهند گرفت                 
 . فرونشاندن آن نخواهد بود

.  قربانگاه می سوزانيد و برخی را اجازه داريد که بخوريد          ای قوم من، شما بعضی از قربانی ها را تمامًا روی          «٢١
من به اجداد شما وقتی آنها را        ٢٢.  آنچه من، خداوند متعال به شما می گويم اين است که می توانيد تمام آن را بخوريد                  

ی آنها  حکم من برا  ٢٣.  از سرزمين مصر بيرون آوردم هيچ  حکم و دستوری دربارٔه قربانی های سوختنی نداده بودم                
به ايشان گفتم همان طوری زندگی کنند که من         .  اين بود که از من اطاعت کنند تا من خدای آنها و آنها قوم من باشند                  

در عوض آنچه    .  اّما آنها گوش ندادند و توّجهی نکردند          ٢٤.  از آنها خواسته بودم تا زندگی بر وفق مرادشان باشد               
. انجام دادند و آنها به جای اينکه آدمهای بهتری شوند، بدتر شدند              دلهای سرکش و شرير آنها می خواست، همان را           

. از روزی که اجداد شما از مصر بيرون آمدند تا به امروز من خادمان خودم، يعنی انبيا را برای شما فرستاده ام                         ٢٥
خت و  در عوض شما بيشتر از اجداد خود سرس             .  ولی هيچ کس به آنها گوش نداد و به پيامشان توّجهی نکرد                    ٢٦

 . سرکش شده ايد
تو آنها را به     .  پس ای ارميا، تو تمام اين چيزها را به قوم خواهی گفت، ولی آنها به تو گوش نخواهند داد                              «٢٧

تو به آنها خواهی گفت که قومشان از من، خداوند،               ٢٨.  سوی خود فرا خواهی خواند، اّما آنها پاسخی نخواهند داد              
وفاداری ساقط شده و ديگر کسی حّتی دربارٔه         .  ات خودشان درس نمی گيرند   خدای خود اطاعت نمی کنند و از مجاز       

 . آن حرف نمی زند

  گناه در دّرٔه هنوم
 ، ای مردم اورشليم، ماتم بگيريد«٢٩

 . موهای خود را بتراشيد و دور بريزيد
 ، برفراز تّپه ها نوحه سرايی کنيد

  چون من، خداوند خشمگين هستم
  ام و نسل حاضر را طرد کرده

آنها ُبتهای خود را، ُبتهايی که من از آنها متنّفرم، در معبد مقّدس من                       .  مردم يهودا مرتکب شرارت شده اند      «٣٠
در دّرٔه هنوم قربانگاهی ساخته اند به نام توفت تا در آنجا پسران و دختران                     ٣١.  گذاشته اند و آن را ناپاک ساخته اند        

پس ٣٢.  چنين حکمی نداده  بودم، چنين چيزی به فکر من خطور نکرده بود               من به آنها  .  خود را در آتش قربانی کنند      
زمانی خواهد آمد که ديگر آن محل به نام توفت يا دّرٔه هنوم خوانده نخواهد شد، بلکه آن را به نام دّرٔه کشتارگاه                                   

آن ٣٣.  د داشت مردم را در آنجا دفن خواهند کرد، چون جای ديگری برای دفن آنها وجود نخواه                      .  خواهند شناخت 
اين سرزمين  ٣٤.  اجساد طعمٔه پرندگان و حيوانات وحشی خواهند شد و کسی نخواهد بود که آن حيوانات را بترساند                   

به يک بيابان مبدل می شود و من به صدای شادمانی و خوشی و به آوازهای نشاط انگيز جشن های عروسی در                                  
  .شهرهای يهودا و کوچه های اورشليم پايان خواهم داد

٨  
در آن زمان استخوانهای پادشاهان و بزرگان يهودا و همچنين استخوانهای کاهنان، انبيا و ساير کسانی که در                       «١

استخوانها را جمع نمی کنند تا دوباره آنها را دفن         ٢.  اورشليم زندگی می کردند، از قبرهايشان بيرون آورده خواهد شد        
 پهن خواهند  شد، - خدايان مورد عالقٔه خود-خورشيد و ماه و ستارگان     کنند، بلکه آنها مثل کود روی زمين در برابر        

کسانی از اين مّلت شرير که زنده بمانند، در جاهايی که              ٣.  خدايانی که می پرستيدند و از آنها راهنمايی می خواستند         
من، خداوند . ح خواهند دادولی آنها مرگ را بر ادامٔه آن زندگی ترجي. من آنها را پراکنده می  کنم زندگی خواهند کرد      

 » .متعال چنين گفته ام

  گناه و مجازات
آيا وقتی کسی زمين می خورد دوباره بلند نمی شود؟ اگر کسی راه اشتباه «: خداوند به من گفت به قوم چنين بگويم ٤

د متوّصل  پس چرا شما ای قوم من، مرا ترک کرديد و ديگر برنگشتيد؟ شما به ُبتهای خو                         ٥     برود، برنمی گردد؟ 



 اارمي
 

هيچ يک از شما از     .  من با دّقت گوش دادم، ولی شما حقيقت را نگفتيد              ٦.  شده ايد و نمی خواهيد به نزد من برگرديد         
مثل اسبی که با سرعت به سوی       '  من چه اشتباهی کرده ام   'حّتی يک نفر از شما نپرسيده       .  شرارت خود پشيمان نيست   

حّتی لک لکها زمان بازگشت خود را می دانند، کبوترها،            ٧.   کندميدان جنگ می رود، هرکس راه خود را دنبال می             
٨.  اّما شما ای قوم من، قوانين مرا نمی دانيد       .  پرستوها، و مرغهای ماهيخوار همه زمان کوچ کردن خود را می دانند           

کاتبان نادرست عوض   چگونه می توانيد خود را دانا بدانيد و بگوييد قوانين مرا می دانيد؟ ببينيد، قوانين من به وسيلٔه                   
اين چه حکمتی است که آنها         .  آنها کالم مرا رد کرده اند      .  خردمندان شما شرمسار و گيج و درمانده اند         ٩.  شده است 

همه، از کوچک و      .  پس من مزارع آنها را به مالکان جديد و زنهايشان را به مردان ديگر خواهم داد                           ١٠دارند؟  
آنها ١١.  حّتی انبيا و کاهنان هم مردم را فريب می دهند                .  پولدار شوند  بزرگ کوشش می کنند با تقّلب و ناراستی               

همه چيز ':  آنها می گويند .  طوری با قوم من رفتار می کنند که گويی زخمهای آنها چيزی جز خراشی سطحی نيست                    
شتيد؟ نه،  ای قوم من، آيا از انجام اين کارهای نفرت انگيز شرم ندا           ١٢.  درحالی که هيچ چيز خوب نيست    '  .خوب است 

وقتی شما را به     .  شما شرم و حيا نداشتيد؛ و اصًال نمی دانيد خجالت چيست؟ پس همراه ديگران ساقط خواهيد شد                        
 . من، خداوند متعال چنين گفته ام. مجازات کارهايتان برسانم، ديگر از شما نشانی نخواهد بود

 جمع کنم؛ اّما آنها مثل تاک بی انگور، و            می خواستم مثل کسی که محصول خود را جمع می کند، قوم خود را              «١٣
پس من اجازه دادم تا بيگانگان آن زمين را           .  حّتی برگهای آنها هم پژمرده شده اند      .  مثل درخت انجير بی ميوه هستند     

 » .تصّرف کنند
و در    چرا اين چنين ساکت نشسته ايم؟ بياييد، تا به شهرهايی با ديوارهای مستحکم برويم                  «:  قوم خدا می پرسد   ١٤

او به ما زهری داده که بايد آن را بنوشيم، چون ما            .  خداوند خدای ما، ما را به مرگ محکوم کرده است         .  آنجا بميريم 
به عوض آن وحشت به ما       .  ما اميد داشتيم زمان صلح و شفا برسد، اّما بی فايده بود             ١٥.  بضد او مرتکب گناه شده ايم     

از صدای شيهٔه    .  صدای خروش اسبانشان را می شنويم      .  ن رسيده اند دشمنان ما هم اکنون به شهر دا         ١٦.  روی آورد 
دشمنان ما آمده اند تا سرزمين ما، شهر ما، مّلت ما و همٔه چيزهای ديگر را از بين                       .  اسبها تمام سرزمين می لرزد     

 » .ببرند
شما خواهم فرستاد      به ميان  - مارهايی که افسون نمی شوند   -مواظب باشيد، من مارهای سمی       «:  خداوند می گويد ١٧

 » .و آنها شما را خواهند گزيد

  اندوه ارميا برای قوم
  اندوه من بی درمان است١٨

 . و دل من پر از درد است
  گوش دهيد، در تمام اين سرزمين١٩

 . صدای گرئه قوم من شنيده می شود
  آيا ديگر خداوند در صهيون نيست؟«: آنها می پرسند

 » نجا نيست؟آيا پادشاه صهيون ديگر در آ
 : خداوند پادشاه آنها، در جواب می گويد

  چرا با پرستش ُبتهای خودتان«
 » و با تعظيم در برابر خدايان بی ارزش بيگانگان مرا به خشم آورديد؟

 : مردم با گريه می گويند٢٠
 ، تابستان و فصل برداشت محصول به پايان رسيد«

 » .اّما ما هنوز خالص نشده ايم
 

 ته، دل من شکس٢١
 ، چون قوم من درهم شکسته  است
 . من عزادار، سوگوار و ماتم زده ام

  آيا مرهمی در جلعاد پيدا نمی شود؟٢٢
  و آيا طبيبی درآن نيست؟

  پس چرا قوم من درمان نشده است؟

٩  
 ، ای کاش سرم چشمٔه پر آب١



 اارمي
 

 ، و چشمهايم جويباری از اشک بود
  تا می توانستم روز و شب

 .  که کشته شده اند، بگريمبرای قوم خودم
  کاش جايی در بيابان می داشتم٢

 . تا بتوانم از قوم خود دور باشم
 . آنها همه بی وفا و خائن اند

 ، برای دروغگويی هميشه حاضرند٣
 . ناراستی به جای راستی در اين سرزمين حاکم است

 

 : خداوند می گويد
 » .ان خدای خود قبول ندارندقوم من مرتکب شرارت می شوند و ديگر مرا به عنو«

 
 ، همه بايد از دوستان خود برحذر باشند٤

 ، و هيچ کس به برادر خود اعتماد نکند
 ، چون تمام برادرها مثل يعقوب فريبکارند

 ، هرکس به دوست خود تهمت و افترا می زند
 ، آنها همه دوستان خود را گمراه می کنند٦-٥

 . و هيچ کس حقيقت را نمی گويد
 ، زبانهای خود را به دروغ عادت داده اند آنها

 . و نمی توانند دست از گناه بردارند
 . خشونت های آنها يکی پس از ديگری و فريبکاريهای آنها پی درپی است

 

  خداوند می گويد که قوم خودش او را رد کرده اند
 : به خاطر همين، خداوند متعال می گويد٧
  دهم، من قوم خود را مثل فلزی پااليش می«

 . و با سنگ محک آنها را خواهم آزمود
 . قوم من مرتکب شرارت شده اند

  با آنها ديگر چه می توانم بکنم؟
 ، زبانهای  آنها مثل تيرهای زهر آگين است٨

 . و هميشه دروغ می گويند
 ، هرکس با همسائه خويش با زبان خوش سخن می گويد

  .اّما در حقيقت در فکر به دام انداختن اوست
  آيا من نبايد آنها را برای اين کارهايشان تنبيه کنم؟٩

  آيا نبايد از چنين مّلتی انتقام بگيرم؟
 » .من، خداوند چنين گفته ام

 
 ، برای آن کوهها در ماتم«: من گفتم١٠

 ، و برای آن چراگاهها گريان هستم
  چون همٔه آنها خشک شده اند

 . و ديگر کسی از آنجا گذر نمی کند
 دای گّله و رمه از آنجا شنيده نمی شود، ديگر ص

 » .و حّتی پرندگان و حيوانات هم از آنجا رفته اند
 

 : خداوند می گويد١١
 . من اورشليم را به ويرانه ای به جايی برای النٔه شغاالن تبديل خواهم کرد«

  و شهرهای يهودا به کويری تبديل خواهد شد
  ».که هيچ کس نمی تواند در آن زندگی کند

 
ای خداوند، چرا اين سرزمين مثل بيابان چنين ويران و خشک شده که کسی نمی تواند از آن عبور                       «:  من گفتم ١٢

 » کند؟ چه کسی می تواند اين را درک کند؟ به چه کسی آن را گفته تا او بتواند به ديگران توضيح بدهد؟
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آنها از من و از     .  تعاليم من پيروی نکرده است      تمام اين به خاطر آن است که قوم من از        «:  خداوند در پاسخ گفت   ١٣
در عوض آنها سرسختانه همان طور که نياکانشان آموختند، به پرستش             ١٤.  آنچه به آنها تعليم دادم سرپيچی کرده اند        

من به قوم خودم    .  پس گوش بده و بدان که من، خداوند متعال خدای اسرائيل، چه خواهم کرد              ١٥.  ُبتهای بعل پرداختند  
من آنها را به ميان اقوامی خواهم فرستاد که نه خودشان           ١٦.  ن تلخ برای خوردن و َسم برای نوشيدن خواهم داد          گياها

من همچنين ارتش هايی بضد آنها خواهم فرستاد تا آنها را کامًال نابود                  .  و نه نياکانشان دربارٔه آنها چيزی شنيده اند         
 » .کنم

  فرياد مردم اورشليم برای کمک
 : تعال گفتخداوند م١٧

 ! دربارٔه آنچه روی می دهد بينديشيد«
 ، سوگواران را دعوت کنيد

 » .از زنان نوحه سرا بخواهيد حاضر شوند
 

 : مردم در پاسخ گفتند١٨
 ، بگوييد عجله کنند و برای سوگواری ما آن قدر نوحه سرايی کنند«

  تا چشمان ما از اشک ُپر
 » .و مژگان ما از گريستن خيس شوند

 
 :  صدای گريه در صهيون گوش دهيدبه١٩

  ما از بين رفته ايم«
 ! و کامًال رسوا شده ايم

 . بايد از اين سرزمين دور شويم
 » .خانه های ما ويران شده است

 
 : من گفتم٢٠

 ، ای زنان به آنچه خداوند می گويد گوش دهيد«
 . و به کلمات او توّجه کنيد

 . نوحه سرايی را بياموزيد به دختران خود سوگواری و به دوستان خود
 ، مرگ از روزنٔه پنجره ها وارد کاخهای ما شده است٢١

 . کودکان را در کوچه ها و نوجوانان را در بازارها از بين می برد
  جسدهای بی جان٢٢

 ، مثل توده های ُکود در مزارع -
  -و مانند خرمنی که درو کنندگان جا گذاشته  و کسی آنها را جمع نکرده باشد

 . در همه جا پراکنده هستند
 » .اين است آنچه خداوند به من گفت که بگويم

 
 : خداوند می گويد٢٣

 ، افراد دانا نبايد به دانش خود ببالند«
 ، و آدمهای قوی نبايد به قدرت خود افتخار کنند

 . و نه اشخاص ثروتمند به ثروت خويش
 ، اگر کسی می خواهد به چيزی ببالد٢٤

 لد که مرا می شناسد، بايد به اين ببا
  چون محّبت من پايدار است

 . و آنچه را راست و درست است، انجام می دهم
 . اين چيزهايی است که مرا خشنود می سازند

 » .من خداوند چنين گفته ام
 

زمانی می رسد که من مردم مصر، يهودا، َادوم، عمون، موآب و ساکنان صحرا را که                       «:  خداوند می گويد ٢٦-٢٥
تمام اينها ختنه  شده اند، ولی پيمانی را که ختنه فقط نشانٔه آن                  .   خود را کوتاه می کنند، مجازات خواهم کرد           موهای

 » .هيچ کس از اين مردم و هيچ يک از قوم اسرائيل پيمان مرا رعايت نکرده اند. است، نگاه نداشته اند
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١٠  
  بت پرستی و عبادت راستين

 : او می گويد٢. داوند برای شما دارد گوش دهيدای قوم اسرائيل، به پيامی که خ١
 ، از راه و رسم ساير مّلتها پيروی نکنيد«

 ، از ديدن چيزهای غيرعادی در آسمان مضطرب نشويد
 . حّتی اگر ساير مّلتها از ديدن آنها وحشت می کنند

 . دين و آيين اين مردمان پوچ و بی ارزش می باشند٣
 ، درختی را از جنگل می برند

 عتکاری با ابزارش آن را شکل می دهد، صن
 ، و با طال و نقره تزيينش می کند٤

 . آن وقت آن را با ميخ بر پايه ای محکم می کنند تا نيفتد
 ، اين ُبتها مثل مترسکهايی در يک جاليزار هستند٥

 ، آنها نمی توانند چيزی بگويند
 ، و بايد آنها را حمل کرد

 . دچون خودشان نمی توانند راه برون
 ، از آنها نترسيد

 ، آنها نه می توانند به شما آسيبی برسانند
 » .و نه می توانند برايتان کار خيری انجام دهند

 
 ، ای خداوند، هيچ کس مثل تو نيست٦

  تو قادری
 . و نامت عظيم و تواناست

  ای پادشاه تمام مّلتها، کيست که از تو نترسد؟٧
 ، تو تنها شايستٔه احترامی

 ر ميان تمام حکيماِن مّلتها مثل تو د
 . و در ميان ساير پادشاهان يافت نمی شود

 . تمام آنها احمق و جاهل اند٨
  آنها از ُبتهای چوبی چه چيزی می توانند بياموزند؟

 
  ُبتهايشان را با نقره ای از اسپانيا٩

 . و طاليی از اوفاد روکش می کنند
 وانی بعد آنها را با لباسهايی به رنگ بنفش و ارغ

 . که بافندگان ماهر بافته اند، می پوشانند
 ، اّما تو، ای خداوند، خدای حقيقی هستی١٠

  تو خدای زنده
 . و پادشاه ابدی هستی

  وقتی تو خشمگين شوی، جهان می لرزد
 . مّلت طاقت تحّمل آن را ندارند

آنها ديگر  .  فريدند، نابود خواهند شد     خدايانی که آسمان و زمين را نيا          :  ای قوم من، شما بايد به آنها بگوييد            (١١
 .) هيچ وقت بر روی زمين وجود نخواهند داشت

  سرودی در ستايش خدا
  خداوند با قدرت خود زمين را ساخت١٢

 ، و با حکمت خويش جهان را آفريد
 . و با فهم خود آسمانها را گسترانيد

 . به فرمان اوست که ابرها می غّرند١٣
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 . ترين نقاط جهان می آورداوست که ابرها را از دور
 ، اوست که در ميان باران برق ايجاد می کند

 . و هم اوست که باد را از خزانه های خود بيرون می فرستد
 ، با ديدن چنين چيزهايی، انسانها فکر می کنند که چقدر احمق و بی شعورند١٤

 ، آنها که ُبتها را می سازند آدمهای سرخورده ای هستند
 . ه می سازند، دروغين و بی جان اندچون خدايانی ک

 . آنها بی ارزش و منفورند١٥
 . وقتی خداوند برای رسيدگی به حساب آنها بيايد، آنها همه نابود خواهند شد

 . خدای يعقوب مثل آنها نيست١٦
 ، او خالق همه چيز است

 ، او اسرائيل را برگزيد تا قوم خاص او باشند
 . و نام او خدای متعال است

 د در آيندٔه نزديک تبعي
خداوند شما را بزودی از اين سرزمين       ١٨.  هرچه را داريد جمع کنيد    !  ای مردم اورشليم شما در محاصره هستيد      ١٧

 . خداوند چنين گفته است. چنان خداوند شما را می کوبد که حّتی يکی از شما باقی نخواهيد ماند. بيرون خواهد راند
 : مردم اورشليم با فرياد گفتند١٩

 ! چه ضربٔه سختی برما وارد شده«
 ! زخمهای ما التيام نمی يابد

 ! ما می پنداشتيم که می توانيم آن را تحّمل کنيم
  چادرهای ما خراب شده٢٠

 . و ريسمانهای آن پاره شده اند
 ، فرزندان ما همه رفته اند

 ، ديگر کسی نمانده تا چادر های ما را برپا کند
 » .آنها را آويزان کند و کسی نمانده تا پرده  های

 
 ، رهبران ما احمقند«: در پاسخ گفتم٢١

 . آنها طالب خداوند نيستند
  به همين خاطر آنها شکست خوردند

 . و قوم پراکنده شده  است
 ! اخبار تازه ای رسيده است! گوش دهيد٢٢

 ، از مّلتی که در شمال هستند هياهوی زيادی به گوش می رسد
  را ارتش آن، شهرهای يهودا

 » .تبديل به بيابان و النٔه شغاالن کرده است
 

 ، ای خداوند، من می دانم که سرنوشتمان دست خودمان نيست٢٣
 . و هيچ کدام از ما قادر به تغيير زندگيمان نيستيم

 ، خداوندا قوم خود را تنبيه کن٢٤
  اّما بر ما بيش از اندازه سخت نگير
 ، و ما را از روی خشم مجازات نکن

 . ز ما چيزی باقی نخواهد ماندچون ا
 . خشم خود را متوّجه مّلتهايی کن که تو را پرستش نمی کنند٢٥

 . و تو را ترک کرده اند
 ، آنها قوم تو را کشته اند

 . ما را کامًال نابود و اين سرزمين را ويران ساخته اند

١١  
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  شکستن عهد
 يهودا و اورشليم بگو که خداوند، خدای اسرائيل،             به مردم ٣.  به شرايط پيمان گوش کن      «٢:  خداوند به من گفت    ١

يعنی همان پيمانی که با اجدادشان بستم در وقتی که            ٤.  کسی را که شرايط پيمان را اطاعت نکند، لعنت کرده است               
از آنها خواسته بودم از من           .   بيرون آوردم    - از سرزمينی که برايشان مثل کورٔه سوزان بود              -آنها را از مصر         

به آنها گفتم اگر از من اطاعت کنند، آنها قوم من و من خدای              .   و هرچه امر می کنم، همان را انجام دهند        اطاعت کنند 
در آن صورت من به وعده ای که به اجدادشان داده بودم، وفا خواهم نمود و اين سرزمين غنی و                        ٥.  آنها خواهم بود  

 » .ادحاصلخيزی را که اکنون در آن زندگی می کنند، به آنها خواهم د
 » .آمين، ای خداوند«: من گفتم

پيام مرا در آنجا اعالم کن و به مردم      .  به شهرهای يهودا و به کوچه های اورشليم برو       «:  آنگاه خداوند به من گفت    ٦
وقتی اجداد آنها را از مصر بيرون آوردم،  مصّرانه از آنها                  ٧.  بگو به شرايط پيمان توّجه و از آنها اطاعت کنند                

اّما آنها گوش ندادند و اطاعت           ٨.   من اطاعت کنند، تا به امروز هم همان را از ايشان می خواهم                        می خواستم از  
من به آنها دستور داده بودم که پيمان را           .  در عوض همه به لجاجت و شرارت خود مثل گذشته ادامه دادند              .  نکردند

 » .ّرر کرده بود، آنها را مجازات کردمپس من هم همان طور که پيمان مق. نگه دارند، اّما آنها آن را رد کردند
آنها به گناهان   ١٠.  مردم يهودا و اورشليم بضد من توطئه های شرارت آميزی می کنند          «:  آنگاه خداوند به من گفت     ٩

هر دو، هم اسرائيل و     .  اجداد خود بازگشته اند و به آنچه می گويم عمل نمی کنند و به پرستش ساير خدايان پرداخته اند               
پس اکنون من، خداوند به آنها اخطار می کنم که            ١١.  ، پيمانی را که من با اجدادشان بسته بودم، شکسته اند             هم يهودا 

وقتی برای کمک به حضور من فرياد برآورند، به آنها               .  باليی بر سرشان خواهم آورد که نتوانند از آن بگريزند              
نی می روند که به حضور آنها قربانی می گذرانند و         آن وقت مردم يهودا و اورشليم به نزد خدايا         ١٢.  گوش نخواهم داد  

مردم يهودا به   ١٣.  اّما آن خدايان قادر نخواهند بود که  در روز بال آنها را نجات دهند               .  از آنها کمک خواهند خواست    
 - آن بت منفور   -تعداد شهرهای خود، خدايان دارند و اهالی اورشليم هم به تعداد تمام کوچه های شهر برای بعل                              

وقتی آنها دچار زحمت     .  ای ارميا برای مردم ديگر به حضور من دعا نکن و چيزی نخواه                   ١٤.  قربانگاه ساخته اند 
 » .می شوند و از من کمک می خواهند، به آنها گوش نخواهم داد

آنها چه حّقی دارند که وارد معبد بزرگ من                .  قوم محبوب من مرتکب شرارت می شوند         «:  خداوند می گويد  ١٥
يا فکر می کنند با وعده و قربانی های خودشان، می توانند جلوی بال را بگيرند؟ و دوباره شاد و خوشحال                             شوند؟ آ 
من يک بار اسم آنها را درخت زيتون پر برگ و پر از ميوه های زيبا گذاشته بودم، اّما اکنون با خروشی                           ١٦شوند؟  

 . مثل رعد، برگ آن را می سوزانم و شاخه هايش را قطع می کنم
اين بال  .  من خداوند متعال، اسرائيل و يهودا را مثل نهالی کاشتم، اّما اکنون خبر مصيبت باری برايشان دارم                    «١٧

را خودشان بر سر خود آوردند چون مرتکب شرارت شده اند؛ آنها با گذراندن قربانی در برابر بعل، مرا خشمگين                        
 » .کرده اند

  توطئه بضد جان ارميا
من مانند گوسفند رامی که برای کشتن         ١٩.  ئه هايی که دشمنانم بضد من چيده اند، آگاه ساخت         خداوند مرا از توط    ١٨

بياييد تمام شاخه های اين     «:  آنها می گفتند .  می بردند، بودم و نمی دانستم آنها چه نقشه های شومی عليه من کشيده اند                
 » .و را به ياد نياورددرخت را تا تازه است، قطع کنيم؛ بياييد او را بکشيم تا ديگر کسی ا

. ای خداوند متعال، تو قاضی عادلی هستی، تو افکار و احساسات مردم را می آزمايی                «:  آنگاه من در دعا گفتم     ٢٠
 » .من مشکل خود را به دستهای تو می سپارم، پس بگذار ببينم چگونه از آنها انتقام می گيری

فته بودند که اگر به اعالم پيام خداوند ادامه دهم مرا خواهند  آنها به من گ   .  مردان عناتوت می خواستند مرا بکشند    ٢١
مردان جوانشان در جنگ کشته خواهند شد و          !  من آنها را مجازات خواهم کرد       «:  پس خداوند متعال گفت    ٢٢.  کشت

زمان مکافات مردم عناتوت را تعيين کرده ام، و وقتی آن زمان فرا رسد،                     ٢٣.  اطفالشان از گرسنگی خواهند مرد      
 » .چ يک از آنها زنده نخواهند ماندهي

١٢  
  پرسش ارميا از خداوند

 ، ای خداوند اگر با تو بحث کنم«١
 ! تو هميشه پيروز می شوی
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 . با وجود اين، در مورد عدالت از تو پرسشی دارم
  چرا بدکاران کامروا و خيانتکاران موّفق اند؟

 ، تو آنها را مثل نهال کاشتی و ريشه دوانده٢
 کنند و ميوه نمی دهند رشد می 

 ، آنها با زبان خود تو را تمجيد می کنند
 . ولی درحقيقت به تو توّجهی ندارند

  اّما، ای خداوند، تو مرا می شناسی٣
  و هرچه انجام می دهم تو می بينی
 . و می دانی چقدر تو را دوست دارم

 ينجا بيرون ببر؛ اين مردمان شرير را مثل گوسفندانی که برای قّصابی می برند، از ا
 . و تا زمان کشتارشان آنها را جدا نگاهدار

  تا به کی اين سرزمين ما بايد اين قدر خشک باشد٤
  و علف مزارع ما پژمرده باشند؟

 ، حيوانات و پرندگان هم به خاطر شرارت قوم در حال مرگند
 » 'خدا نمی بيند ما چه می کنيم؟'قومی که می گويد 

 
 : خداوند گفت٥

 ، ارميا، اگر از اين مسابقه دادن با مردمان اين قدر خسته شده ای ای«
  چگونه می توانی با اسبان مسابقه دهی؟

 ، اگر نمی توانی در زمين صاف و هموار روی پای خود بايستی
  در جنگلهای اردن چه خواهی کرد؟

 ، حّتی اعضای خانواده ات به تو خيانت کرده اند٦
 . تو حمله می کنند و با همدستی با دشمنان به

 ، به آنها اعتماد نکن
 » .حّتی اگر آنها دوستانه با تو سخن گويند

  اندوه خداوند به خاطر قومش
 : خداوند می گويد٧

  من اسرائيل را ترک«
 . و قوم برگزيدٔه خودم را طرد کردم

  من قوم محبوب خود را
 . تسليم دشمنانشان نمودم

 د؛ قوم برگزيدٔه من مخالف من شده ان٨
 . مثل شيری در جنگل بر من می غّرد

 . از اين رو از آنها بيزارم
  قوم برگزيدٔه من مثل پرنده ای است٩

 . که از هر طرف مورد هجوم بازهای شکاری قرار گرفته باشد
  حيوانات وحشی را صدا کنيد
 . تا به اين ضيافت بيايند

  بسياری از فرمانروايان بيگانه، تاکستان مرا ويران١٠
 .  مزراع مرا لگدمال کرده اندو

 ، سرزمين زيبای مرا به بيابان مبّدل ساختند
  و از آن، زمين باير به وجود آوردند؛١١

 ! زمينی متروک و بی حاصل
  تمام زمين به بيابان بی آب و علف تبديل شده

 . و کسی به آن اهمّيت نمی دهد
  از آن سوی بلنديهای بيابان١٢
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 . دمردم برای غارت آمده ان
  من چنان جنگی در اين سرزمين برافروختم

 . که ديگر کسی از آن در امان نخواهد بود
 ، قوم من گندم کاشتند ولی علف هرز درو کردند١٣

 ، آنها زحمت زياد کشيدند
 . اّما چيزی عايدشان نشد

 » .به خاطر غضب من محصولشان از بين رفت

  وعدٔه خداوند به همسايگان اسرائيل
اّما دربارٔه همسايگان اسرائيل که ميراث قوم من، زمينی را که من به آنها داده بودم، ويران                    «:  ی گويدخداوند م ١٤
من آن مردمان شرير را مثل گياهی که از ريشه می َکنند از سرزمينشان بيرون خواهم کرد و مردم يهودا را                      .  کردند

تمام مّلتها را به      .  نسبت به آنها رحيم خواهم بود          بعد از آن که آنها را دور ساختم، دوباره                   ١٥.  نجات خواهم داد    
اگر با تمام دل آيين قوم مرا بپذيرند، و به نام من سوگند ياد کنند، همان طوری                  ١٦.  سرزمينهای خودشان برمی گردانم  

که روزی به قوم من می آموختند به نام بعل قسم بخورند، آن وقت آنها هم جزو قوم من خواهند بود و کامياب                                         
من، خداوند  .  اّما اگر مّلتی اطاعت نکند، من آن را کامًال از ريشه قطع می کنم و از بين خواهم ُبرد                        ١٧.  ند شد خواه

 » .چنين گفته ام

١٣  
  پارچٔه کتانی برای بستن به دور کمر

٢  .خداوند به من گفت بروم و ُلنگی برای بستن به دور کمرم بخرم و آن را بپوشم، ولی آن را در آب فرو نکنم                            ١
به کنار رود فرات برو و آن را در سوراخی            «٤:  آنگاه خداوند دوباره به من گفت      ٣.  پس من آن را خريدم و پوشيدم       
 . پس من به کنار رود فرات رفتم و آن را مخفی کردم٥» .در ميان صخره ها پنهان کن

گشتم و وقتی محلی که آنها         پس٧.  مّدتی بعد خداوند به من گفت تا به کنار رود فرات برگردم و ُلنگ را بردارم                   ٦
 . را پنهان نموده بودم يافتم، ديدم که ُلنگ پوسيده و ديگر بی فايده شده است

اين ١٠.  من غرور يهودا و تکّبر اورشليم را به همين نحو از بين خواهم برد                «٩:  آنگاه خداوند دوباره به من گفت      ٨
رسخت و شريرند، و خدايان بيگانه را ستايش و              آنها مثل هميشه س     .  مردم شرير از اطاعت من سرپيچی کرده اند          

همان طور که پارچٔه کتانی به کمر           ١١.  پس آنها مثل اين پارچه می پوسند و بی فايده خواهند بود                  .  خدمت کرده اند  
من چنين کردم تا قوم من باعث افتخار و                .  می چسبد، می خواستم قوم اسرائيل و يهودا همين طور به من بچسبند                 

 » . باشند، اّما آنها از من اطاعت نکردندستايش نام من

  ُخم شراب
آنها به تو    .  ای ارميا، به مردم اسرائيل بگو که تمام ُخمره هايشان را از شراب ُپر کنند                    «:  خداوند به من گفت    ١٢

ند اين  بعد به آنها بگو که من، خداو      ١٣.  خواهند گفت که خودشان می دانند که بايد ُخمره های خود را از شراب ُپر کنند              
سرزمين را چنان از شراب ُپر می کنم که همه مست شوند؛ همه، يعنی پادشاهانی که از فرزندان داوود هستند،                                 

 مثل کوزه هايی که در برخورد با           - پير و جوان   -آن وقت من همٔه آنها را           ١٤.  کاهنان و انبيا و تمام مردم اورشليم          
 » .ت و بخششی نمی تواند مانع نابودی آنها شودهيچ رحم، شفق. يکديگر می شکنند، درهم خواهم شکست

  هشدار ارميا ضد غرور
  ای قوم اسرائيل، خداوند سخن گفته است١٥

 . فروتن باش و به او گوش بده
 ، خداوند، خدای خود را تکريم کنيد١٦

  قبل از اينکه او روزگار شما را تيره کند
 ، و شما بر فراز کوه ها بلغزيد

 ی را که در انتظارش هستيد قبل از آنکه او، نور
 . به ظلمت مبّدل کند

 ، اگر گوش ندهيد١٧
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 . به خاطر غرور شما در خفا خواهم گريست
  برای قوم خدا که به اسارت رفته اند

 . به سختی خواهم گريست و اشک خواهم ريخت
 

جهای زيبای آنها از      به پادشاه و به مادرش بگو از تختهای خود به زير آيند، چون تا                       «:  خداوند به من گفت     ١٨
تمام مردم يهودا را     .  شهرهای جنوبی يهودا محاصره شده و کسی نمی تواند وارد آنها شود              ١٩»  .سرشان افتاده است  
 . به اسارت برده اند

کجا هستند مردمی که سرپرستی     !  دشمنانت از جانب شمال به سوی تو در حرکت هستند         !  ای اورشليم، نگاه کن   ٢٠
وقتی کسانی که تو آنها را دوست می پنداشتی بر تو           ٢١.   بود، مردمی که مورد افتخار تو بودند         تو به آنها سپرده شده     

اگر بپرسی  ٢٢.  غلبه و بر تو حکومت کنند، تو چه خواهی کرد؟ تو درد خواهی کشيد؛ مثل درد زنی در حال زايمان                    
جاوز شده است، همه به اين خاطر است         چرا تو می بايد متحّمل تمام اين دردها شوی، چرا لباسهايت دريده و به تو ت                

آيا يک سياه  پوست می تواند رنگ پوست خود را عوض کند و يا يک پلنگ                     ٢٣.  که مرتکب گناهان بزرگی شده ای      
می تواند خالهايش را از بين ببرد؟ اگر آنها بتوانند، در  آن صورت تو هم که چيزی جز شرارت نمی دانی خواهی                             

او ٢٥.  خداوند همٔه شما را مثل کاهی در برابر باد کويری پراکنده خواهد کرد                 ٢٤.  هیتوانست کارهای نيک انجام د     
اين است آنچه او بر سر شما خواهد آورد، چون شما او را فراموش نموده و به        .  گفته است که اين سرنوشت شماست     

 کارهای زشت شما را       او٢٧.  خداوند خودش شما را عريان و رسوا خواهد کرد             ٢٦.  خدايان دروغين توّکل کرده ايد     
ديده است که چگونه مثل مردمی که شهوِت تصاحب زن همسائه خود را دارد و مثل اسب نری که به دنبال ماديان                          

کی از اين گناهان ! وای بر شما ای مردم اورشليم. است، شما بر روی تّپه ها و در دشتها در پی خدايان بيگانه هستيد     
 پاک خواهيد شد؟ 

١٤  
 د خشکسالی شدي

 : خداوند در مورد خشکسالی به من چنين گفت١
  يهودا سوگوار است«٢

 . و شهروندانش در حال مرگند
 ، مردم از اندوه به روی زمين افتاده اند

 . و مردم اورشليم برای کمک فرياد برمی آورند
  ثروتمندان، نوکران خود را به دنبال آب می فرستند؛٣

 ، آنها به آب انبارها می روند
  اثری از آب نمی يابند؛ ولی

  و با کوزه های خالی برمی گردند؛
 ، نااميد و پريشان

 . صورتهای خود را می پوشانند
 ، چون بارانی نباريده٤

 ، و زمين خشک شده
 ، زارعين دلشکسته اند

 . و صورتهای خود را پنهان می کنند
  در صحرا، آهوی مادر٥

  نوزاد خود را رها کرده
 . ن نيستچون علفی برای چريد

  االغهای وحشی بر فراز تّپه ها می ايستند٦
 ، و مثل شغاالن َله َله می کنند

  و چون غذايی نخورده اند
  بينايی خود را از دست می دهند

 : مردم فرياد برمی آورند و می گويند٧
 . اگرچه گناهان ما، موجب محکومّيت ما باشد'
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 ، ای خداوند، طبق وعده ات به داد ما برس
 ا از تو روگردانيده ايم باره

 . و برضد تو گناه ورزيده ايم
 ، تو تنها اميد قوم اسرائيل هستی٨

  تو کسی هستی که ما را از اين مصيبت نجات می دهد
 ، چرا تو در سرزمين ما مثل يک بيگانه هستی

  و مثل مسافری هستی که فقط يک شب در اينجا می ماند؟
  غافلگير شده است، چرا مثل کسی رفتار می کنی که گويا٩

  مثل سربازی که قادر به کمک نيست؟
 ! ای خداوند، تو مسّلمًا با ما هستی

 ، ما قوم تو هستيم
 » '.ما را ترک مکن

 
آنها می خواستند از حضور من بگريزند و آنها نمی توانند خود را کنترل                   «:  خداوند دربارٔه اين مردم می گويد      ١٠
من خطايای آنها را به ياد می آورم و آنها را به خاطر گناهانشان مجازات                .  ود نيستم از اين رو من از آنها خشن       .  کنند

 » .خواهم کرد
حّتی اگر آنها روزه بگيرند، به فريادهای آنها         ١٢.  از من نخواه که به اين مردم کمک کنم          «:  خداوند به من گفت   ١١

در .  بياورند، از آنها راضی نخواهم بود           گوش نخواهم داد؛ حّتی اگر آنها هدايای سوختنی و غّله به حضور من                     
 » .عوض من آنها را به وسيلٔه جنگ و قحطی و بيماری خواهم کشت

. ای خدای قادر متعال، تو می  دانی که انبيا به مردم می گويند خبری از جنگ و قحطی نخواهد بود                       «:  بعد گفتم ١٣
 » .اهد بودآنها می گويند که تو گفته ای که در اين سرزمين صلح و آرامش خو

من آنها را نفرستادم و به آنها دستوری ندادم و يک                 .  انبيا به نام من دروغ می گويند        «:  خداوند در پاسخ گفت    ١٤
رؤياهايی که دربارٔه آنها سخن می گويند از جانب من نيست و پيشگويی هايشان همه خيالی و                  .  کلمه هم به آنها نگفتم    

 با آن انبيايی که من نفرستادم و از جانب من می گويند در اين سرزمين                         من، خداوند به تو می گويم      ١٥.  بی ارزشند
مردم هم که به حرف      ١٦.  من آنها را در جنگ و قحطی خواهم کشت           .  جنگ و قحطی نخواهد بود، چه خواهم کرد         

نخواهد اجساد آنها در کوچه های اورشليم ريخته می شود و کسی            .  آنها گوش داده اند، به همين نحو کشته خواهند شد          
من جزای  .  آنها همه، از جمله زنها، پسران و دخترانشان دچار همين سرنوشت خواهند شد              .  بود که آنها را دفن کند      

 » .شرارتهای آنها را خواهم داد
 : خداوند به من دستور داد تا دربارٔه اندوه خودم با مردم صحبت کنم و بگويم١٧

  بگذاريد شب و روز از چشمانم اشک جاری شود«
  هيچ وقت از گريستن باز نايستم، و

  چون قوم من بشّدت مجروح
 . و عميقًا آسيب ديده است

 ، وقتی به مزارع بيرون از شهر می روم١٨
  اجساد مردانی را که در جنگ کشته شده اند، می بينم؛

 ، وقتی به داخل شهرها می روم
 . مردمی را می بينم که از گرسنگی در حال مرگ هستند

 هنان همچنان به کار خود ادامه می دهند، انبيا و کا
 » .اّما نمی دانند چه می کنند

  التماس مردم از خداوند
  خداوندا، آيا يهودا را کامًال طرد کرده ای؟١٩

  آيا از مردم صهيون نفرت داری؟
  چرا چنان ضربه ای به ما وارد کردی

  که نمی توان عالجی برای آن پيدا کرد؟
 ديم، ولی خبری به ما نرسيد؛ ما در انتظار صلح بو

 . ما اميد شفا داشتيم، ولی وحشت نصيمان شد
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 . ای خداوند، ما عليه تو مرتکب گناه شده ايم٢٠
  ما به گناهان خودمان

 . و به گناهان اجدادمان اعتراف می کنيم
  وعد ه های خود را به يادآور٢١

 ، و از ما متنّفر نباش
 . را رسوا نکن اورشليم، جايگاه تخت پرجالل خود

 . پيمان خودت را با ما نشکن
 . هيچ کدام از ُبتهای مّلتهای ديگر نمی توانند باران ببارانند٢٢

 . و آسمان بدون تو نمی تواند باران بباراند
 ، ای خداوند خدای ما، اميد ما به توست

 . چون اين تو هستی که همٔه اين کارها را می کنی

١٥  
  جزای مردم يهودا

حّتی اگر موسی و سموئيل با هم در اينجا بودند و از من التماس می کردند، من به اين          «:  خداوند به من گفت     آنگاه١
وقتی از تو می پرسند به کجا خواهند رفت،        ٢.  آنها را مجبور کن بروند و از نظرم دور شوند         .  مردم رحمی نمی کردم  

 : به آنها بگو که من چنين گفته ام
  که از بيماری بميرند سرنوشت گروهی اين است«

 ، و اين انتهای آنهاست
 ، سرنوشت گروهی ديگر اين است که در جنگ کشته شوند

  پس به همان سوی می روند
 ، سرنوشت عّده ای هم اين است که از گرسنگی بميرند

 ، آنها هم به همان طرف می روند
 ، سرنوشت بقّيه اين است که به اسارت برده شوند

 . ن سوی خواهند رفتپس آنها هم، به هما
 
در جنگ کشته شوند، بدنهای آنها به وسيلٔه           :  من، خداوند مقّدر کرده ام که آنها دچار چهار عامل وحشتناک شوند               ٣

سگها به اطراف کشيده شود، الشخورها آنها را بخورند و هرچه را از بدنهای آنها باقی  مانده است، حيوانات                                     
ر حزقيا، در اورشليم انجام داده کاری خواهم کرد که تمام مردم جهان                      به خاطر آنچه منسی پس     ٤.  وحشی بخورند 
 » .وحشت کنند

  ای مردم اورشليم چه کسی بر شما رحم خواهد کرد«: خداوند می گويد٥
  و چه کسی در ماتم شما شريک خواهد شد؟

  چه کسی است که لحظه ای بايستد
  و حال شما را بپرسد؟

 ، شما مرا رد کرده٦
 . شت کرده ايدو به من پ

 ، پس من دست خود را دراز نموده و شما را نابود کردم
 . چون از صبر و تحّمل خسته شده ام

  من شما را مثل کاه در برابر باد٧
 . در تمام اين سرزمين پراکنده نمودم

  من شما، قوم خودم را
  چون از راههای شرارت آميز برنگشتيد

 . درهم شکسته و فرزند انتان را کشتم
  زن بيوه در سرزمين شما٨

 . از دانه های شن کنار دريا بيشتر است
 . من مردان شما را در عنفوان جوانی ُکشتم
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 . و مادرانشان را داغديده کردم
  و ناگهان نگرانی و وحشت را بر آنان مستولی نمودم

  مادری که هفت فرزند خود را از دست داده، بيهوش شد٩
 . ردو برای زنده ماندن تقال می ک

 ، روزش شب شد
 . آبرويش رفت و رسوا شد

  من اجازه خواهم داد تا دشمنانتان
 . هريک از شما را که زنده مانده ايد، بکشند

 » .من، خداوند چنين گفته ام

  شکايت ارميا در حضور خداوند
.  مشاجره و نزاع کنم    بايد با همه در اين سرزمين     .  کاش مادرم مرا به دنيا نياورده بود      !  من چه آدم بدبختی هستم    ١٠

ای خداوند، اگر من در     ١١.   ، همه مرا نفرين می کنند    نه به کسی قرض دادم و نه از کسی قرض گرفتم، با وجود اين                
خدمت به تو کوتاهی کردم و اگر حّتی برای دشمنانم در هنگام گرفتاری و ناراحتی آنها شفاعت نکرده باشم، بگذار                      

سی نمی تواند يک قطعه آهن، مخصوصًا آهن شمال را که با برنز مخلوط شده                     ک١٢.  (  تمام نفرين ها مستجاب شود    
 .) باشد، بشکند

به خاطر گناهانی که قوم در سرتاسر اين سرزمين مرتکب شده اند، اجازه خواهم داد                        «:  خداوند به من گفت      ١٣
 چيزی دربارٔه آن نمی دانند در       اجازه خواهم داد تا آنها در مملکتی که         ١٤.  دشمنان تمام ثروت و خزائن آنها را ببرند         

 » .خدمت دشمنان خود باشند، چون خشم من مثل آتشی است که تا به ابد خاموش نمی شود
اجازه بده تا از کسانی که     .  مرا به يادآور و به من کمک کن        .  ای خداوند، خودت خوب می دانی    «:  آنگاه من گفتم  ١٥

به  ياد آور که     .  آن قدر صبور نباش مبادا در کشتن من موّفق شوند              در برابر آنها   .  به من جفا می کنند، انتقام بگيرم       
ای .  تو با من سخن گفتی من به هر کلمٔه آن گوش دادم              ١٦.  به خاطر توست که من متحّمل تمام اين توهين ها می شوم          

ن وقت خود   م١٧.  خداوند، خدای متعال، من به تو تعّلق دارم و گفتار تو قلب مرا از شادی و خوشی سرشار می سازد                   
فرمان تو را اطاعت کردم، تنها ماندم و بر خشم من             .  را همراه با ساير مردم، صرف خوشگذرانی و تفريح نکردم           

چرا من بايد اين قدر متحّمل درد و رنج شوم؟ چرا زخمهای من عالج  ناپذيرند؟ چرا شفا نمی يابند؟ آيا                     ١٨.  افزوده شد 
 »  نااميد کنی؟- نهری که در فصل تابستان خشک می شود-  بستهمی خواهی مرا مثل کسی که به نهر آبی اميد

اگر به جای    .  اگر برگردی من تو را قبول می کنم و تو دوباره خادم من خواهی بود                    «:  در پاسخ خداوند گفت    ١٩
زی مردم خودشان به سوی تو می آيند و نيا        .  سخنان بيهوده پيام ارزنده ای را اعالم کنی، دوباره نبی من خواهی بود             

من تو را مثل ديواری محکم، ساخته شده از برنز در مقابل آنها قرار                       ٢٠.  نخواهد بود که تو به دنبال آنها بروی            
من با تو خواهم بود تا مراقب تو باشم و از تو             .  آنها با تو خواهند جنگيد، ولی تو را شکست نخواهند داد           .  خواهم داد 
 » .و شرير رهايی خواهم بخشيدمن تو را از شّر آدمهای ستمکار ٢١. حفاظت کنم

١٦  
  ارادٔه خداوند برای زندگی ارميا

به تو خواهم گفت    ٣.  تو نبايد در چنين جايی ازدواج کنی و صاحب فرزند شوی           «٢:  خداوند بار ديگر به من گفت     ١
هلکی همٔه آنها   بيماری م ٤.  که چه باليی بر سر کودکانی که در اينجا به دنيا می آيند و به سر والدين آنها خواهد آمد                       
بدنهای آنها مثل توده های     .  را خواهد کشت و کسی برای آنها ماتم نخواهد گرفت و اجسادشان را دفن نخواهند کرد                    

آنها يا در جنگ کشته می شوند يا از گرسنگی خواهند ُمرد و بدنهای آنها طعمٔه                     .  کود بر روی زمين جمع می شود       
 . پرندگان و حيوانات وحشی خواهد شد

من با دادن صلح و       .   نبايد وارد خانه ای شوی که در آن سوگواری است؛ يا نبايد برای کسی ماتم بگيری                         تو«٥
فقير و غنی، همه در اين سرزمين        ٦.  سعادت قوم خودم را برکت نخواهم داد و آنها محّبت و رحمت را نخواهند ديد                 

کسی نيست که به نشانٔه همدردی خود را          .  ندخواهند ُمرد و کسی نيست که آنها را دفن کند يا برايشان سوگواری ک                 
کسی بر سر سفرٔه شخص ديگری به منظور تسّلی و دلداری او در مرگ                ٧.  مجروح کند يا موی سر خود را بتراشد        

 . آنها حّتی در مرگ والدين يک نفر همدردی نشان نمی دهند. عزيزانش نخواهد نشست
به آنچه من   ٩.  برای خوردن و نوشيدن با  آنها همنشينی نکن           به خانه ای که جشن و ضيافت دارند داخل نشو و            «٨
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من صداهای خوشی و شادمانی مجالس عروسی را به سکوت                .  خداوند متعال، خدای اسرائيل می گويم گوش کن          
 . مبّدل خواهم کرد و شما همه زنده و شاهد اين امور خواهيد بود

 تو خواهند پرسيد که چرا من خواستم آنها به اين سختی               وقتی تو تمام اين چيزها را به مردم بگويی، آنها از              «١٠
. آنها خواهند پرسيد که تقصير آنها چيست و مرتکب چه گناهی عليه خداوند، خدای خودشان شده اند                  .  مجازات شوند 

مرا آنها  .  اجداد شما از من برگشتند و ساير خدايان را پرستش و خدمت کردند              ':  آنگاه به  آنها بگو که خداوند گفته       ١١
همٔه شما سرسخت و . اّما کارهای شما از کارهای اجدادتان بدتر است   ١٢.  ترک کردند و از تعاليم من اطاعت نکردند       

پس من شما را از اين سرزمين بيرون خواهم انداخت و به مملکتی خواهم ١٣شرير هستيد و از من اطاعت نمی کنيد،    
در آنجا شما خدايان ديگر را شبانه روز خدمت خواهيد              .  ته ايدبرد که نه شما و نه اجدادتان چيزی دربارٔه آن دانس                

 » '.کرد، و من هم ديگر به شما تّرحم نخواهم کرد

  بازگشت از اسارت
زمانی خواهد آمد که ديگر مردم به نام من، خدای زنده ای که اسرائيل را از مصر بيرون                         «:  خداوند می گويد ١٤

 آنها به نام خدای زنده ای سوگند ياد می کنند که قوم اسرائيل را از                          در عوض ١٥.  آورد، سوگند ياد نخواهند کرد       
من آنها را به کشور        .  سرزمينی در شمال و از ساير کشورهايی که آنها را پراکنده کرده بودم، برگردانده است                         

 » .من خداوند چنين گفته ام. خودشان، به سرزمينی که به اجدادشان داده بودم، برمی گردانم

 ر آيندٔه نزديک مجازات د
بعد از آن شکارچيان زيادی         .  من ماهيگيران بسياری می فرستم تا اين قوم را صيد کنند                  «:  خداوند می گويد  ١٦

من هرچه آنها می کنند،      ١٧.  خواهم فرستاد تا در هر کوه و تّپه و در غارهای ميان صخره  ها آنها را شکار کنند                              
من آنها را وادار می کنم برای         ١٨.   آنها از نظر من دور نمی شود          هيچ چيز از من مخفی نيست و گناهان            .  می بينم

گناهان و شرارت خود دوچندان بپردازند؛ آنها با ُبتهای بی جان خود سرزمين مرا ناپاک ساخته و آن را از خدايان                         
 » .دروغين پر کرده اند

  اعتماد ارميا به خداوند
 من توانايی می بخشی، و در زمان سختی به من ياری                    ای خداوند، تو هستی که از من حمايت می کنی، به                 ١٩

اجداد ما چيزی جز خدايان دروغين و          «:  مّلتها از دورترين نقاط جهان به حضور تو می آيند و می گويند               .  می دهی
 » .آيا انسان می تواند خدايان خود را بسازد؟ آری، ولی آنها خدای واقعی نخواهند بود٢٠. ُبتهايی بيهوده نداشتند

يک بار و برای هميشه قدرت و توانايی خود را به مّلتها نشان خواهم داد تا آنها بفهمند که                          «:  خداوند می گويد ٢١
 » .من خداوند هستم

١٧  
  گناه و مجازات يهودا

ای يهودا، گناه شما با قلمی آهنين نوشته شده، با قلمی که نوکش از الماس است بر قلبهای شما                    «:  خداوند می گويد ١
شما شمايل الهٔه اشره را در قربانگاههايی که در کنار هر              ٢.  بر گوشٔه قربانگاههايتان کنده کاری شده است        حک، و 

به خاطر گناهانی که در سراسر اين         .  و کوهستان ها برافراشته ايد، پرستش می کنيد      ٣  درخت سبز و در باالی تّپه ها        
سرزمينی ٤.  ام ثروت و ذخاير شما را به تاراج ببرند          سرزمين مرتکب شده ايد، من دشمنان شما را وادار می کنم تم            

را که من به شما دادم تسليم ديگران خواهيد کرد، و من شما را وادار می کنم در مملکتی که چيزی دربارٔه آن                                        
 » .نمی دانيد در خدمت دشمنان خود در آييد، چون خشم من مثل آتشی است که هيچ وقت خاموش نخواهد شد

  گفتار گوناگون
 : خداوند می گويد٥

  کسی را که از من روی بگرداند«
 ،  توّکل کند- به قدرت انسان فانی-و به انسان 

 . محکوم خواهم کرد
  چنين شخصی مثل بوته ای است که در کوير٦

 ، در بيابان بی آب و علف
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 ، يا در سرزمين شوره زار می رويد
 . و خير و برکتی نخواهد ديد

 
  توّکل کرده است اّما به کسی که به من«٧

 . برکت خواهم داد
  او مثل درختی است که در کنار آبی روييده٨

 . و در زمين پر آب ريشه دوانده است
 ، از هوای گرم هراسی ندارد

 . چون برگهايش همچنان سبز می مانند
 ، از نباريدن باران نيز نگران نيست
 . و همچنان ميوه  خواهد آورد

 
  را درک کند؟ کيست که بتواند دل انسان«٩

 ، چيزی فريبنده تر از آن نيست
 . و آن به حّدی بيمار است که عالجی برای آن وجود ندارد

 ، من، خداوند، فکر و دل انسانها را تفّحص می کنم١٠
 » .و به هرکس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار می کنم

 
  کسی که از راه ناراستی پول به دست می آورد١١

 ست که بر روی تخمهای پرندگان ديگر می خوابد مثل پرنده ای ا
 . و جوجه هايی توليد می کند که مال خودش نيستند

  در وقت بلوغ همه او را ترک می کنند
 . و عاقبت، او احمقی بيش نخواهد بود

 
  معبد بزرگ ما مانند تخت پرشکوهی١٢

 . از ازل برکوهی بلند استوار شده است
 

  اسرائيل هستی؛ ای خداوند، تو اميد قوم١٣
 . تمام کسانی که تو را ترک کنند، شرمسار خواهند شد

 ، آنها مثل نامهايی که بر روی گرد و خاک نوشته شده باشند، محو می شوند
 . چون تو خداوند و سرچشمٔه آب زندگی را ترک کرده اند

  ارميا از خداوند ياری می طلبد
تنها تو را ستايش     .  ، مرا خالصی ده تا در امنّيت کامل به سر ببرم               ای  خداوند، مرا شفا ده تا کامًال سالم شوم            ١٤
 ! می کنم
 » کجاست آن تهديدهای خداوند برضد ما؟ بگذار آنها عملی شوند«: مردم به من می گويند١٥
اّما ای خداوند، من هيچ وقت مصّرانه از تو نخواستم تا آنها را ُدچار مصيبت کنی و من در آرزوی روزهای                            ١٦
مرا دچار وحشت نکن؛ در سختی ها تو       ١٧.  خداوندا، تو اين را می دانی و از آنچه گفته ام آگاهی         .  برای آنها نبودم    سياه

آنها را به وحشت بينداز،      .  ای خداوند تمام کسانی را که به من جفا می رسانند، رسوا کن               ١٨.  تنها پناهگاه من هستی    
 . آنها را دچار مصيبت و نابودی کن. اّما مرا نترسان

  نگاهداشتن روز سبت
ای ارميا، به کنار دروازٔه مردم، دروازه ای که پادشاه اسرائيل از آن وارد و خارج                            «:  خداوند به من گفت      ١٩

به پادشاهان و تمام مردم يهود و تمام             ٢٠.  می شود و به ساير دروازه های شهر اورشليم برو و پيام مرا اعالم کن                    
به آنها بگو اگر می خواهند زنده بمانند، ٢١. د می شوند بگو به گفتار من گوش دهند سکنٔه اورشليم که از اين دروازه ر      

و نه از خانه های      ٢٢نبايد هيچ چيزی را نه از دروازه  های اورشليم               .  نبايد هيچ  باری را در روز سبت حمل کنند              
را همان طور که به اجدادشان     بايد روز سبت    .  آنها نبايد در روز سبت کار کنند      .  خودشان در روز سبت بيرون ببرند     

در .  اجدادشان به من گوش ندادند و به من توّجهی نکردند         ٢٣.  دستور داده بودم، به عنوان يک روز مقّدس نگاهدارند        
 . عوض آنها سرسخت شدند و نخواستند از من اطاعت کنند يا چيزی بشنوند

آنها نبايد هيچ  باری از طريق اين دروازه ها در         .  دبه اين مردم بگو که  آنها بايد تمام دستوارات مرا اطاعت کنن           «٢٤
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٢٥.  آنها بايد روز سبت را به عنوان يک روز مقّدس حفظ کنند و در آن هيچ کاری نکنند                 .  روز سبت حمل و نقل کنند     

در آن صورت پادشاهان و شاهزادگان آنها که از دروازه های اورشليم وارد می شوند، دارای همان قدرتی خواهند                        
آنها به همراه مردم يهودا و اورشليم سوار بر اّرابه ها و اسبها از آنها گذر خواهند کرد و شهر                      .  ه داوود داشت  بود ک 

مردم از شهرهای يهودا و از روستاهای اورشليم، از سرزمين بنيامين،           ٢٦.  اورشليم هميشه پر از جمعّيت خواهد بود      
آنها برای معبد بزرگ من هدايا،             .   يهودا خواهند آمد       از دامنٔه کوهها، از کوهستانها و از قسمت های جنوبی                    

آنها بايد از من اطاعت کنند و سبت را            ٢٧.  قربانی  های سوختنی، غّالت، ُبخور و هدايای شکرگزاری خواهند آورد           
اگر چنين  .  آنها نبايد هيچ کااليی از دروازه های اورشليم وارد يا خارج کنند              .  به عنوان يک روز مقّدس نگاهدارند       

آن آتش، کاخهای اورشليم را خواهد سوزانيد و هيچ کس نخواهد             .  کنند، من دروازه های اورشليم را به آتش می کشم         
 » .توانست آن را خاموش کند

١٨  
  ارميا در کارگاه کوزه گری

وزه گری پس من به آنجا رفتم ک٣» .در  آنجا به تو پيامی خواهم داد. به کارگاه کوزه گر برو«٢: خداوند به من گفت١
هرگاه ظرفی مطابق ميلش نبود، ِگل را می گرفت و با آن ظرف                    ٤را ديدم که بر روی چرخش مشغول کار بود                

 . ديگری می ساخت
آيا من حّق ندارم همان کاری را که کوزه گر با ِگل می کند با شما قوم اسرائيل بکنم؟ شما                     «٦:  خداوند به من گفت   ٥

هرگاه بگويم که می خواهم مّلتی يا مملکتی را از ريشه برَکنم يا                  ٧.  ستيددر دست من مثل ِگل در دست کوزه گر ه             
به همان  ٩.  اّما اگر آن مّلت از شرارت خود دست بردارند من از مجازات آنها صرف نظر خواهم کرد                    ٨خورد کنم،   

اطاعت من سرباز   اّما آن مّلت از      ١٠نحو اگر بگويم که من مّلتی يا مملکتی را به وجود می آورم و تقويت می کنم،                      
پس، اکنون به مردم يهودا و       ١١.  زند و مرتکب شرارت شود، آن وقت از آنچه می خواستم بکنم منصرف خواهم شد                

به آنها بگو از زندگی گناه آلود خود دست بردارند و راه و رفتار خود                 .  اورشليم بگو که من درصدد تنبيه آنها هستم         
 » '.نه، چرا چنين کنيم؟ ما همه به سرسختی و شرارت ادامه می دهيم': آنها در جواب خواهند گفت١٢. را عوض کنند

  مردم خداوند را نمی پذيرند
 : خداوند می گويد١٣

 . از تمام مّلتها بپرسيد که آيا چنين چيزی قبًال واقع شده است«
 . قوم اسرائيل مرتکب کار وحشتناکی شده است

 ، آيا کوههای سنگی لبنان بی برف می ماند١٤
  جويبارهای کوهستانی آن خشک می شوند؟ و

  با وجود اين، قوم من مرا فراموش کرده١٥
 . و در حضور ُبتها ُبخور می سوزاند
  ديگر راههای قديم را دنبال نمی کنند. از راهی که بايد بروند منحرف شده اند
 . و در راههای نا آشنا حرکت می کنند

 . منفور مبّدل کرده اند آنها اين سرزمين را به جايی وحشتناک و١٦
 ، هرکس از آنجا می گذرد
  از ديدن آن حيرت می کند

 . و از روی تعّجب سر خود را تکان می دهد
 ، من قوم خود را مثل گرد و خاکی که در برابر باد شرقی پراکنده می شود١٧

 . در برابر دشمنانشان پراکنده خواهم کرد
  من به آنها پشت خواهم نمود

 » .بتشان به آنها کمک نخواهم کردو در روز مصي

  توطئه بضد ارميا
هميشه کاهنانی برای تعليم،       !  بياييد همدست شويم و خود را از شّر ارميا خالص کنيم                    «:  آنگاه مردم گفتند    ١٨

بياييد اّتهامی بر او وارد کنيم و           .  حکيمانی برای راهنمايی و انبيايی برای اعالم پيام خداوند وجود خواهد داشت                   
 » . به سخنانش گوش ندهيمديگر



 اارمي
 

. ای خداوند به آنچه می گويم گوش بده و آنچه را دشمنانم دربارٔه من می گويند بشنو                «:  پس من دعا کردم و گفتم      ١٩
به خاطر بياور چگونه من    .  آيا پاداش نيکويی، شرارت است؟ آری، آنها برای من چاهی کنده اند که من در آن بيفتم                ٢٠

اّما اکنون ای خداوند، بگذار     ٢١.  نب آنها سخن گفتم تا تو از روی خشم با آنها رفتار نکنی             به حضور تو آمدم و از جا      
باشد که زنانشان بيوه و بی فرزند،         .  فرزندانشان از گرسنگی تلف شوند، و بگذار آنها همه در جنگ کشته شوند                     

گهانی برای غارت آنها بفرست     چپاولگران را به طور نا    ٢٢.  مردانشان با بيماری و کودکانشان در جنگ کشته شوند         
آنها در راهم چاهی کنده اند که در آن بيفتم و برايم دامی نهاده اند تا در                   .  و بگذار از وحشت به گريه و زاری بيفتند          

شرارت آنها را نبخش و از        .  اّما ای خداوند، تو تمام توطئه های آنها را برای کشتن من می دانی               ٢٣.  آن گرفتار شوم  
 » .در خشم خودت با آنها رفتار کن، آنها را بر زمين زده و درهم بشکن. گناه آنها نگذر

١٩  
  کوزٔه شکسته

او همچنين از من خواست گروهی از رهبران قوم و کاهنان               .  خداوند به من گفت بروم و کوزه ای سفالی بخرم           ١
. را که او به من خواهد داد، اعالم کنم ببرم و در آنجا پيامی» ابن هنوم «از راه دروازٔه شغال به دّرٔه       ٢  پير را با خود   

ای پادشاهان يهودا و مردم اورشليم به آنچه من خداوند متعال، خدای            «:  در آنجا خداوند از من خواست چنين بگويم       ٣
من اين سرزمين را دچار چنان مصيبتی خواهم کرد که هرکس دربارٔه آن بشنود                        .  اسرائيل، می گويم گوش دهيد     

ون اين مردم مرا ترک کرده اند و اين سرزمين را با گذرانيدن قربانی برای خدايانی که نه                           چ۴.  متحّير خواهد شد   
خودشان و نه اجدادشان و نه پادشاهان يهودا چيزی دربارٔه آنها می دانستند، ناپاک کرده اند، آنها را به چنين مصيبتی                    

آنها قربانگاههايی برای بعل برپا کرده اند تا         ۵.  دآنها اين سرزمين را از خون بی گناهان پر ساخته ان           .  گرفتار کرده ام 
من هيچ وقت چنين دستوری به آنها نداده بودم و حّتی به فکرم              .  فرزندان خود را به عنوان قربانی در آتش بسوزانند        

شد، خوانده نخواهد   '  ابن هنوم 'يا دّرٔه   '  توفت'پس زمانی خواهد آمد که اين محل ديگر به نام             ۶.  هم خطور نکرده بود   
در اين مکان، من نقشه های مردم يهودا و اورشليم را خنثی خواهم               ٧.  خواهند ناميد '  دّرٔه کشتارگاه 'در عوض آن را      

به دشمنانشان اجازه خواهم داد بر آنها چيره شوند و آنها را در جنگ بکشند و من بدنهای آنها را طعمٔه                                       .  کرد
چنان ويران خواهم کرد که هرکس از کنار آن رد شود حيرت            اين شهر را    ٨.  پرندگان و حيوانات وحشی خواهم کرد     

محاصرٔه .  دشمن شهر را محاصره خواهد کرد و تالش خواهد کرد تا مردم آن را بکشد                 ٩.  زده و متعّجب خواهد شد    
 » .شهر چنان سخت خواهد بود که مردم يکديگر، حّتی فرزندانشان را خواهند خورد

و به آنها بگويم که خداوند ١١ا در حضور کسانی که با من آمده  بودند بشکنم آنگاه خداوند از من خواست کوزه ر     ١٠
من اين مردم و اين شهر را مثل اين کوزه می شکنم و آنها مثل اين کوزٔه سفالين ُخرد شده، خواهند                    «:  متعال گفته بود  

دفن خواهند کرد چون     مردم مردگان خود را حّتی در توفت            .  بود که هيچ کس نمی تواند به صورت اولش درآورد           
١٣.  اين شهر و ساکنان آن به سرنوشت توفت گرفتار خواهند شد          ١٢.  جای ديگری برای دفن آنها وجود نخواهد داشت       

در حقيقت تمام خانه های شهر اورشليم، خانه های پادشاهان يهودا و تمام خانه هايی که در آنها برای ستارگان ُبخور                      
 » .اب تقديم شده، همه مثل توفت ناپاک خواهند بودسوزانده شده و به ساير خدايان شر

من به حياط معبد بزرگ .  ترک کردم-جايی که خداوند مرا فرستاده بود پيام او را اعالم کنم  -آنگاه من توفت را     ١۴
من اين شهر و تمام        «:  که خداوند متعال، خدای اسرائيل گفته بود           ١۵  رفتم، در آنجا ايستادم و به تمام مردم گفتم               

رهای اطراف را همان طور که قبًال گفته بودم به خاطر سرسختی آنها و به خاطر اين که به آنچه می گويم گوش                           شه
 » .نمی دهند، مجازات خواهم کرد

٢٠  
  اختالف ارميا با فحشور کاهن

 دستور داد مرا بزنند و       ٢،  وقتی فحشور کاهن، پسر امير، که رئيس محافظان معبد بزرگ بود پيام مرا شنيد                       ١
صبح روز بعد، وقتی فحشور مرا از         ٣.  نزديک دروازٔه فوقانی بنيامين در معبد بزرگ مرا با ُکنده و زنجير ببندند                 

ناميده '  وحشت از هر طرف     'او تو را      .  فحشور نامی نيست که خداوند به تو داده باشد             «:  بند رها کرد به او گفتم        
دوستانت خواهم ساخت؛ و تو خواهی ديد چگونه          من تو را موجب وحشت خودت و          «:  خداوند خودش گفته  ۴.  است

من تمام مردم يهودا را تسليم پادشاه بابل خواهم کرد؛ او گروهی را به . همٔه آنها با شمشير دشمنانشان کشته می شوند    
من همچنين اجازه خواهم داد تا دشمنان تمام ثروت شهر را غارت، و                   ۵.  اسارت می برد و عّده ای را خواهد کشت         
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تو هم   ۶.   را گرفته و همه چيز را به بابل منتقل کنند                     -و حّتی دخاير پادشاهان يهودا         -ها و امالک آنها          دارايی 
تو در آنجا خواهی ُمرد و       .  همين طور، ای فحشور، خودت و خانواده ات به اسارت افتاده و به بابل برده خواهيد شد                 

 » . شدهمراه دوستانت که دروغهای بسيار به آنها گفته ای، دفن خواهی

  ِگلٔه ارميا
  ای خداوند تو مرا فريب دادی و فريب خوردم٧

 . تو از من قويتر هستی و بر من غالب شده ای
 . همه مرا مسخره می کنند و تمام روز به من می خندند

 
  هر جا سخن می گويم بايد فرياد بزنم٨

 » !ويرانی! خشونت«: و با صدای بلند بگويم
 ، پيام تو ای خداوند، به خاطر اعالم

 . من دايمًا مورد استهزاء و تحقير ديگران هستم
  من خداوند را فراموش می کنم«: هرگاه می گويم٩

 » ،و ديگر از جانب او سخنی نخواهم گفت
 . آن وقت پيام تو مثل آتشی اعماق وجود مرا می سوزاند

 ، می کوشم در برابر آن مقاومت بکنم
 . اّما توانايی آن را ندارم

 : وم که همه نجواکنان می گويندمی شن١٠
 ، وحشت همه جا را فرا گرفته است«

 » .بياييد از دست او به مقامات شکايت کنيم
 . حّتی دوستان نزديک من در انتظار سقوط من می باشند

 : آنها می گويند
 » .شايد بتوان او را فريب داد و به دام انداخت تا از او انتقام بگيرم«

  قادر و توانا، با من هستی، اّما تو ای خداونِد١١
 . و آنها که به من جفا می کنند خواهند افتاد

 ، آنها برای هميشه رسوا خواهند شد
 . چون نمی توانند موّفق شوند

 . شرمساری آنها هيچ وقت فراموش نخواهد شد
 ، اّما تو، ای خداوند متعال، انسانها را به طور عادالنه می سنجی١٢

 .  آنها آگاهیتو از دلها و ذهنهای
 ، پس بگذار تا ببينم چگونه از دشمنانم انتقام می گيری
 . چون من اين را به دستهای تو واگذار می کنم

 ، در حمد خداوند بسراييد١٣
 ! خداوند را ستايش کنيد

 . او مظلومان را از دست ستمکاران خالص می کند
 

 ! لعنت بر آن روزی که من به دنيا آمدم١۴
 ! ی باد که مادرم مرا زاييدو نفرين بر روز

  لعنت بر کسی که مژدٔه توّلد مرا به پدرم رسانيد١۵
 : و به او گفت

 » .فرزندت به دنيا آمد، او پسر است«
  کاش او هم گرفتار سرنوشت همان شهرهايی شود١۶

 . که خداوند بدون ترّحم از بين برد
  باشد که او هر صبحگاه فريادهای وحشت آور

 يپور جنگ را بشنود، و هنگام ظهر ش
  چون او قبل از توّلدم مرا نکشت١٧

 . تا رحم مادرم قبر من شود
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  چرا من به دنيا آمدم؟١٨
  آيا برای تحّمل غم و ناراحتی

  و با شرمساری ُمردن به اين دنيا آمدم؟

٢١  
  پيشگويی شکست اورشليم

آنها از من خواهش    .  يا را به نزد من فرستادند     صدقيا پادشاه يهودا، فشجور پسر مليکا و َصَفنيای کاهن پسر معس           ١
خواهش می کنيم از طرف ما به خداوند بگو که نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او شهر را محاصره                      «٢:  کرده گفتند 
 » .شايد خداوند مانند گذشته با يکی از معجزات خود مانند پيشين نبوکدنصر را مجبور به عقب نشينی کند. کرده اند

: که به صدقيا بگويند، خداوند، خدای اسرائيل چنين گفته است          ٤داوند از من خواست تا به قاصدين بگويم          آنگاه خ ٣
من تمامی سالحهای   .  ای صدقيا، من ارتش تو را که برضد پادشاه بابل و ارتش او می جنگد، شکست خواهم داد                       «

ا شّدت خشم و غضب خود عليه تو خواهم          من با تمام قدرت و ب     ٥.  سربازان تو را در مرکز شهر انباشته خواهم کرد         
تمام مردم و حيوانات را با هم با بيماری وحشتناکی خواهم              .  من تمام زندگان را در اين شهر خواهم ُکشت          ٦.  جنگيد
اّما در مورد تو و درباريان و مردمی که از جنگ و قحطی و بيماری جان سالم به در می برند، اجازه                                    ٧.  کشت

نبوکدنصر شما را   .   و دشمنانتان که قصد جان شما را دارند، همٔه شما را به اسارت ببرند                   خواهم داد تا نبوکدنصر    
 » .من خداوند چنين گفته ام. او بدون ترّحم و دلسوزی همه را از َدم تيغ خواهد گذرانيد. خواهد ُکشت

می توانيد .  ا می دهم گوش کنيد، من خداوند، فرصت انتخاب به شم        «:  آنگاه خداوند از من خواست به مردم بگويم        ٨
هرکس که در شهر    ٩.  راهی را انتخاب کنيد که منتهی به حيات است يا راهی را که به سوی موت و هالکت می رود                   

اّما هرکس که تسليم به بابلی  هايی که در حال حمله به             .  بماند به وسيلٔه جنگ يا گرسنگی يا بيماری کشته خواهد شد            
تصميم من اين است که اين شهر را             ١٠.  بلکه جان خود را نجات خواهد داد          شهر هستند شود، کشته نخواهد شد؛           

من خداوند چنين    .  اين شهر در اختيار پادشاه بابل قرار خواهد گرفت و او آن را به آتش خواهد کشيد                         .  ويران کنم 
 » .گفته ام

  جزای خاندان سلطنتی
به آنچه من، خداوند       «:  اوود هستند بگويم    خداوند از من خواست به خاندان سلطنتی يهودا که از نسل د                       ١٢-١١

اگر چنين نکنيد    .  انصاف را هميشه رعايت نموده و فريب خورده از دست فريبکار برهانيد                   .  می گويم گوش کنيد   
تو ای اورشليم که بر       ١٣.  شرارت شما خشم مرا مثل آتشی که هيچ وقت خاموش نمی شود، شعله ور خواهد ساخت                    

تو می گويی کسی قادر نيست به تو حمله کند   .  برافراشته ای، من بضد تو خواهم جنگيد     فراز دشت مثل صخره ای بلند      
من کاخ تو را به آتش       .  اّما من تو را به خاطر شرارتت مجازات خواهم کرد          ١٤.  يا از استحکامات دفاعی تو رد شود       

 » .من خداوند چنين گفته ام. می کشم و در اطراف آن همه چيز را می سوزانم

٢٢  
  ارميا به خاندان سلطنتی يهودا پيام
خداوند به من گفت به کاخ پادشاه يهودا که از خاندان داوود است بروم و به پادشاه، درباريانش و به مردم                                  ٢-١

من، «٣:  اين است آنچه خداوند می گويد      .  اورشليم که در آنجا هستند بگويم که به آنچه خداوند می گويد گوش دهند                    
با .  فريب خورده را از دست فريبکار برهانيد        .   دهم از روی عدالت و راستی رفتار کنيد          خداوند به شما دستور می     

اگر آنچه را که به      ٤.  غريبان، يتيم ها و بيوه  زنان بدرفتاری و ظلم نکنيد و بی گناهان را در اين مکان مقّدس نکشيد                     
ادامه می دهد و آنها به اّتفاق درباريان        شما دستور می دهم، واقعًا بجا آوريد در آن صورت خاندان داوود به سلطنت                 

اّما اگر از    ٥.  و مردم عادی به رفت و آمد با اّرابه  ها و اسبان خود را از دروازه های اين کاخ ادامه خواهند داد                                  
من، خداوند  .  دستورات من اطاعت نکنيد، در برابر شما سوگند ياد می کنم که اين کاخ به ويرانه ای تبديل خواهد شد                    

 . گفته  امچنين 
از نظر من کاخ سلطنتی يهودا همان اندازه زيباست که سرزمين جلعاد و کوههای لبنان زيبا هستند، اّما من آن                      «٦

. من کسانی برای ويران کردن آن می فرستم       ٧.  را به ويرانه ای تبديل می کنم که هيچ کس نمی تواند در آن زندگی کند              
 . يبای سرو آزاد اينجا را خرد می کنند و در آتش خواهند سوزانيدآنها با تبرهای خود می آيند و ستونهای ز
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بعدها بسياری از مّلتهای ديگر که از اينجا عبور می کنند از يکديگر خواهند پرسيد، چرا خداوند اين شهر                                «٨
ن را  آنگاه آنها در جواب خواهند گفت که به خاطر اين است که شما پيمان خودتا              ٩.  بزرگ را به اين صورت درآورد     

 » .با خدای خودتان شکستيد و ساير خدايان را پرستش و خدمت کرديد

  پيام ارميا درباره يهوآحاز
  ای مردم يهودا، به خاطر مرگ يوشيای پادشاه گريه نکنيد١٠

 . و ماتم نگيريد
  اّما برای پسرش يوحاز سخت بگرييد؛

  او را خواهند برد و هرگز برنخواهد گشت
 .  در آن به دنيا آمده است، نخواهد ديدو ديگر سرزمينی را که

او از اينجا رفته و ديگر       «:  خداوند دربارٔه يوحاز، پسر يوشيا که بعد از پدرش پادشاه يهودا شد، چنين می گويد                ١١
او در کشوری که او را به اسارت برده اند، خواهد مرد، و او ديگر به اين سرزمين                                               ١٢.  برنخواهد گشت  

 » .برنمی گردد

 يا دربارٔه يهوياقيم پيام ارم
  وای بر کسی که خانٔه خود را با بی انصافی می سازد١٣

 ، و با ناراستی آن را گسترش می دهد
  از مردم خود بيگاری می کشد
 . و مزد آنها را نمی دهد

 : وای بر کسی که می گويد١٤
  برای خود کاخی با اتاقهای بزرگ«

 » .در طبقٔه باال خواهم ساخت
 ايی بر خانٔه خود نصب می کند، پس او پنجره ه

  ديوار هايی از چوب سرو آزاد برايش می سازد
 . و آن را با رنگ قرمز رنگ می زند

  آيا با ساختن خانه هايی از چوب سرو آزاد١٥
 ، که از خانه های ديگران زيباتر باشد
  تو را پادشاهی بهتر خواهد کرد؟
  پدر تو هميشه عادل و با انصاف بود

  رو، عمری طوالنی کرد و از اين
 . و در همٔه امور موّفق بود

  او از روی عدالت نسبت به فقيران قضاوت می کرد١٦
 . و در همه چيز کامياب بود

 . اين است مفهوم خداشناسی
 ، اّما تو فقط در انديشٔه منافع شخصی خودت می باشی١٧

  تو با خشونت، بی گناهان را می کشی
 . و به مردم ظلم می کنی

 . داوند چنين گفته استخ
 

 ،  می گويد- پسر يوشيا-آنگاه خداوند درباره يهوياقيم پادشاه يهودا ١٨
 ، هيچ کس به خاطر مرگش ماتم نمی گيرد و نخواهد گفت«

 » !ای دوست چه وحشتناک است! چه ضايعٔه بزرگی
 ، هيچ کس برای او گريه نخواهد کرد و نخواهد گفت

 ! ای پادشاه من! وای سرورم
  مراسم تشييع جنازٔه تو مثل مرگ االغی خواهد بود١٩

  که الشٔه آن را کشان کشان می برند
 . و در خارج از دروازه های شهر اورشليم، دور می اندازند
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  پيام ارميا دربارٔه سرنوشت اورشليم
 ، ای مردم اورشليم به لبنان برويد و از آنجا فرياد بزنيد٢٠

 ، آنجا شيون کنيد به سرزمين باشان برويد و از
  و به کوههای موآب برويد و از آنجا ندا در دهيد

 . چون همٔه حاميان شما نابود شده اند
 ، در زمانی که شما کامياب بوديد، خداوند با شما سخن گفت٢١

 . اّما شما از گوش دادن امتناع کرديد
  شما هيچ وقت از خداوند اطاعت نکرديد
 . دگيتان انجام داديدو اين است آنچه شما در تمام زن

 ، به خاطر شرارت هايی که مرتکب شده ايد٢٢
 ، بادی شديد رهبران شما را به اطراف پراکنده می کند

 ، ياران شما اسير می شوند
 . و شهر شما رسوا و بی آبرو خواهد شد

  ،ای کسانی که در کاخهای ساخته شده با چوبهای سرو آزاد لبنان، در امنّيت زندگی می کنيد٢٣
 . چه رّقت آميز خواهد بود، وقتی گرفتار درد شويد

 ! دردی مثل درد زنی در حال زايمان

  محکومّيت يهوياکين به وسيلٔه خداوند
به حيات خودم سوگند، اگر تو حّتی نگين انگشتر          «:  خداوند به يهوياکين پادشاه، پسر يهوياقيم پادشاه يهودا گفت         ٢٤

و به مردمی که از آنها می ترسی و درصدد قتل تو                ٢٥شتم خارج می کردم     دست راست من می بودی، تو را از انگ          
من تو و مادرت را به تبعيد           ٢٦.  من تو را به نبوکدنصر پادشاه بابل و به سربازان او خواهم داد                     .  هستند می دادم 
ده بوديد، هر    هر دوی شما را به سرزمينی خواهم فرستاد که هيچ يک از شما در آنجا به دنيا نيام                         .  خواهم فرستاد 

 » .در آرزوی ديدن اين سرزمين خواهيد بود، ولی هرگز برنخواهيد گشت٢٧. دوی شما در آنجا خواهيد مرد
آيا يهوياکين مثل کوزٔه شکسته ای است که به دور انداخته شده و کسی آن را نمی خواهد؟ آيا به همين                    «:  من گفتم ٢٨

  درباره اش نمی دانند، تبعيد شده اند؟ دليل است که او و فرزندانش به سرزمينی که چيزی
 ، ای زمين، ای زمين، ای زمين٢٩

 ! پيام خداوند را بشنو
 ، اين مرد محکوم است که فرزندان خود را از دست بدهد«٣٠

 . و هيچ وقت موّفق نشود
  او فرزندانی نخواهد داشت
  که مثل فرزندان داوود
 . در يهودا حکومت کنند

 » .ممن، خداوند چنين گفته ا

٢٣  
  اميد به آينده

خداوند، خدای  ٢!  چه وحشتناک است داوری خداوند نسبت به حکمرانانی که قوم مرا پراکنده و از بين می برند                     ١
شما از قوم من مراقبت          «:  اسرائيل، درباره حکمرانانی که موّظف به مراقبت از مردم بودند، چنين می گويد                          

اکنون من شما را به خاطر شرارت هايی که مرتکب شده ايد،                 .  د رانده ايد  نکرده ايد، شما آنها را پراکنده و از خو              
. بقّئه قوم خود را از سرزمينهايی که آنها را پراکنده کرده بودم، به وطن خودشان برمی گردانم                        ٣.  مجازات می کنم 

ای مراقبت از آنها    من حکمرانانی بر  ٤.  آنها فرزندان زيادی خواهند داشت و به تعدادشان هر روز افزوده خواهد شد             
من، خداوند  .  قوم من ديگر در ترس و وحشت نخواهد بود، و من ديگر آنها را مجازات نخواهم کرد                 .  برخواهم گزيد 
 . چنين گفته ام

آن پادشاه با حکمت حکومت      .  زمانی می آيد که من از نسل داوود پادشاهی عادل برمی گزينم            «:  خداوند می گويد ٥
وقتی او پادشاهی کند، مردم      ٦.   و درست است، در تمام اين سرزمين انجام خواهد داد               می کند و آنچه را که راست       
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 . خواهد بود' خداوند عدالت و آزادی ما'نام او . يهودا در امنّيت و قوم اسرائيل در صلح خواهد زيست
ا از مصر بيرون     زمانی می آيد که مردم ديگر به نام من، به عنوان خدای زنده ای که آنها ر                     «:  خداوند می گويد ٧

آنها در عوض به نام خدای زنده ای سوگند می خورند که قوم اسرائيل را از سرزمين                     ٨.  آورده، سوگند ياد نمی کنند    
آن وقت آنها در وطن خودشان زندگی       .  شمالی و ساير کشورهايی که من آنها را پراکنده کرده بودم، برگردانده است             

 . خواهند کرد

 ا پيام ارميا دربارٔه انبي
 ، به خاطر خداوند و به خاطر کالم قّدوس او٩

 . دلم شکسته و تمام وجودم می لرزد
 . مثل آدم مست و مثل کسی که شراب زياد نوشيده است

 ، اين سرزمين از کسانی که به خداوند امين نيستند، پر شده است١٠
 . ی کنندآنها به زندگی شرارت بار خود ادامه می دهند و از قدرت خود سوء استفاده م

  به خاطر لعنت خداوند تمام اين سرزمين در ماتم است
 . و تمام چراگاهها خشک شده اند

 
 : خداوند می گويد١١

 ، انبيا هم مانند کاهنان بدکاره اند«
 . من آنها را حّتی در معبد بزرگ در حال ارتکاب شرارت ديده ام

 . راههای آنها لغزنده و تاريک است١٢
 . و خواهند افتاد آنها خواهند لغزيد

 . من آنها را دچار مصيبت خواهم کرد
 . زمان مجازات نزديک است

 . من خداوند چنين گفته ام
 . من شاهد گناه انبيای سامره بوده ام١٣

  آنها در نام بعل نبّوت می کردند
 . و قوم مرا گمراه کرده اند

 . انبيای اورشليم از آنها هم بدترند١٤
 ند آنها زانی و دروغگو هست

  و بدکاران را در انجام شرارت تشويق می کنند
 . به طوری که هيچ کس دست از شرارت برنمی دارد

 ، به نظر من
 . اينها از مردم سدوم و غموره بهتر نيستند

 
 : اين است آنچه من، خداوند متعال دربارٔه انبيای اورشليم می گويم«١٥

  من به آنها گياه تلخ برای خوردن
 . شيدن  خواهم دادو زهر برای نو

 » .چون کفر و بی ايمانی را در تمام اين سرزمين رواج داده اند
به آنچه انبيا می گويند گوش ندهيد، چون آنها به شما اميد واهی                  «:  خداوند متعال به مردم اورشليم چنين گفت         ١٦

آنها به مردمی که به پيام من           ١٧.  آنها تصّورات خودشان را به شما می گويند، نه آنچه من به آنها گفته ام                    .  می دهند
آنها به آدمهای سرسخت که سخنان مرا باور            .  گوش نداده اند، پيوسته می گويند که همه چيز به خوبی پيش می رود               

 » .نکرده اند می گويند که هيچ باليی بر آنها نازل نخواهد شد
هيچ يک از آنها   .  ند افکار او را درک کند      هيچ يک از اين انبيا آن قدر به خداوند نزديک نبود که بتوا             «:  من گفتم ١٨

خشم او مثل توفان و تندبادی است که برفراز سر           ١٩.  پيام او را نشنيده و نفهميده و توجهی به سخنان او نکرده است             
در .  اين توفان تا وقتی آنچه منظور نظر خداوند است صورت نگيرد، فروکش نخواهد کرد                 ٢٠.  شريران می خروشد 

 » .مردم اين را به طور واضح خواهند فهميدآينده ای نزديک، 
من اين انبيا را نفرستادم، ولی آنها خودسرانه رفتند، من به آنها پيامی ندادم، ولی بدون موافقت                     «:  خداوند گفت ٢١

اگر آنها از نّيات من آگاه بودند، در آن صورت می توانستند پيام مرا به قوم من اعالم                     ٢٢.  من به اسم من سخن گفتند      
 . د و آنها را از راههای ناراست و زندگی پر گناهشان برگردانندکنن
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هيچ کس نمی تواند خود را از من        ٢٤.  من خدايی هستم که در همه جا حاضرم و محدود به محل خاصی نيستم                  «٢٣
 انبيا به   من می دانم آن  ٢٥  آيا نمی دانيد که من در همه جا در آسمان و زمين حضور دارم؟            .  پنهان کند تا من او را نبينم       

تا کی اين   ٢٦.  دروغ چه چيزهايی در نام من گفته اند و اّدعا می کنند که در خواب آن پيامها را از من دريافت کرده اند                    
آنها فکر می کنند با خوابهايی که بيان می کنند              ٢٧انبيا با دروغ هايشان به گمراه کردن قوم من ادامه خواهند داد؟                     

نند تا نام مرا فراموش کنند، همان طور که پدرانشان مرا فراموش کردند و به بعل                   خواهند توانست قوم مرا وادار ک      
نبی ای که خوابی می بيند بايد بگويد که پيام او فقط يک خواب بوده، ولی نبی ای که از من پيامی                            ٢٨.  روی آوردند 

پيام من آتش است و مثل پتکی که        ٢٩در برابر گندم کاه چه ارزشی دارد؟        .  گرفته، بايد با امانت آن پيام را بازگو کند        
من بضد انبيايی هستم که گفته های يکديگر را می دزدند و آنها را به جای پيام من اعالم                     ٣٠.  سنگ ها را خرد می کند   

به آنچه من، خداوند      ٣٢.  من همچنين برضد انبيايی هستم که حرفهای خود را از قول من بيان می کنند                      ٣١.  می کنند
من مخالف انبيايی هستم که خوابهای پر از دروغ خود را به جای پيامی از جانب من بيان                             !  می گويم گوش دهيد   

من آنها را نفرستادم و       .  آنها با بازگو کردن اين خوابها و با اّدعاهای کاذب خود قوم مرا گمراه می کنند                        .  می کنند
 » .من، خداوند چنين گفته ام. مأمور نکردم و هيچ کمکی برای قوم من نيستند

  باری سنگين برای خداوند
ای ارميا اگر يک نفر از قوم من، يک نبی يا يک کاهن از تو بپرسد، پيام خداوند چيست؟        «:  خداوند به من گفت   ٣٣

اگر يک نفر ديگر از قوم من،        ٣٤.  به او بگو، تو بار سنگينی برای خداوند هستی و او از شّر تو خالص خواهد شد                    
من آن شخص و      »  باری برای خداوند هستيد،     «:  مات را به کار ببرد و بگويد          يا يک نبی، يا يک کاهن همين کل            
جواب خداوند  «در عوض، هرکس بايد از دوستان و همسايگان خود بپرسد،             ٣٥.  خانوادٔه او را مجازات خواهم کرد      

برند، چون  ، را به کار ب     »باری برای خداوند   «بنابراين آنها نبايد ديگر کلمات،        ٣٦»  چيست؟ خداوند چه گفته است؟      
 -مردم گفتار خدای خود   .  اگر آن کلمات را به کار ببرند، کاری می کنم که پيام من واقعًا برايشان باری سنگين شود                    

ای ارميا، از انبيا بپرس، پاسخ خداوند برای شما چه بود؟ خداوند چه               ٣٧.   را دگرگون کرده اند   -خداوند زنده و متعال   
من حتمًا  ٣٩آن وقت به آنها بگو که       »  باری برای خداوند  :  رباز زنند و بگويند   اگر آنها از اطاعت من س     ٣٨گفته است؟   

. آنها را به همراه شهری که به اجدادشان داده بودم، می گيرم و به جايی بسيار دور از حضور خودم خواهم انداخت                       
 . من آنها را تا ابد رسوا و بی آبرو خواهم کرد٤٠

٢٤  
  دو سبد انجير

کدنصر پادشاه بابل، يهوياکين پادشاه يهودا پسر يهوياقيم را به همراه رهبران يهودا، صنعتگران              بعد از آن که نبو    ١
و کارگران ماهر به اسارت به بابل برد، خداوند در رؤيا دو سبد انجير را به من نشان داد که در جلوی معبد بزرگ                         

جيرهای سبد دوم همه خراب و غيرقابل         سبد اول پر از انجيرهای خوب و زودرس بود، ولی ان              ٢.  گذاشته شده بود  
 » ای ارميا، چه می بينی؟«: آنگاه خداوند به من گفت٣. خوردن بودند
انجيرهای خوب بسيار خوبند، و انجيرهای بد آن قدر بد هستند که کسی نمی تواند آنها               .  انجير می بينم «:  جواب دادم 

 » .را بخورد
خداوند خدای اسرائيل کسانی که به بابل برده شده اند، مثل اين               ،  از نظر من   «٥:  پس از آن، خداوند به من گفت         ٤

من مواظب آنها خواهم بود و آنها را به اين سرزمين                ٦»  .انجيرهای خوب هستند و من با آنها مهربان خواهم بود              
 نخواهم  من آنها را بنا می کنم و مانع ويرانی آنها خواهم شد، من آنها را مثل نهالی خواهم کاشت و                            .  برمی گردانم

در آن صورت آنها قوم من و         .  به آنها اين اشتياق را خواهم داد که بدانند من خداوند هستم              ٧.  گذاشت ريشه کن شوند  
 . من خدای آنها خواهم بود و آنها از صميم قلب به سوی من بازمی گردند

يم که در اين سرزمين مانده اند و       اّما دربارًه صدقيا، پادشاه يهودا و سياستمداران اطراف او، و بقّئه مردم اورشل             «٨
آنها را به   ٩.  يا به مصر رفته اند؛ من، خداوند با آنها مثل انجيرهای خرابی رفتار می کنم که غيرقابل خوردن هستند                     

آنها موجب تفريح، شوخی و مسخره مردم خواهند           .  چنان مصيبتی گرفتار می کنم که باعث غيرت تمام مّلتها باشد             
من جنگ و گرسنگی و بيماری      ١٠.  هر جا که ايشان را پراکنده کنم، مثل لعن و نفرين خواهد بود              بود و اسم آنها در       

 » .نصيبشان خواهم ساخت تا اينکه هيچ يک از آنها در سرزمينی که به آنها و به اجدادشان داده بودم، باقی نمانند

٢٥  
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  دشمن شمالی
که همزمان با اولين سال سلطنت نبوکدنصر پادشاه           (ا،  در سال چهارم سلطنت يهوياقيم پسر يوشيا پادشاه يهود            ١

٣من به تمام مردم يهودا و اورشليم گفتم،            ٢.  پيامی از جانب خداوند برای تمام مردم يهودا دريافت کردم             )  بابل بود 

 خداوند با من سخن گفته و        - يعنی از سيزدهمين سال سلطنت يوشيا پسر آمون تا به امروز             - مّدت بيست و سه سال     «
هر چند خداوند به فرستادن        ٤.  اّما شما اعتنايی به آنها نکرديد         .  ن در رساندن پيامهای او به شما غفلت نکرده ام              م

آنها از شما می خواستند از        ٥.  انبيای خود ادامه داد ولی شما به آنها گوش نداديد و به گفته هايشان توّجه نکرديد                           
داريد تا بتوانيد به زندگی در سرزمينی که خداوند برای هميشه           راههای گناه آلود خود برگرديد و از شرارت دست بر        

آنها به شما گفتند از پرستش ساير خدايان خودداری کنيد و خداوند را با                 ٦.  به شما و اجدادتان داده است، ادامه دهيد         
اّما ٧.  نبيه نمی کرد اگر از خداوند اطاعت می کرديد او شما را ت         .  پرستش ُبتهايی که خودتان ساخته ايد به خشم نياوريد        

خداوند خودش می گويد که شما به او گوش نداديد و در عوض با ُبتهای خود او را به خشم آورديد و مستوجب                                       
 . مجازات شديد

من به دنبال تمام مّلتهايی که در شمال زندگی می کنند           «٩،  پس چون به او گوش نمی دهيد، خداوند متعال می گويد         ٨
بوکدنصر پادشاه بابل خواهم فرستاد تا آمده با يهودا و ساکنان آن و همچنين با مّلتهای همسايه                  و به دنبال بندٔه خودم ن     

من اين مّلت و همسايه های او را ويران خواهم کرد و تا به ابد به صورت مخروبه ای متروک که موجب                              .  بجنگد
 و جشن های عروسی آنها خاتمه         من به فريادهای شادی و خوشی        ١٠.  وحشت هر بيننده ای باشد، باقی خواهد ماند          

تمام اين سرزمين به ويرانه ای متروک مبّدل         ١١.  چراغهايشان بی روغن و مزارع آنها بی غّله خواهد شد         .  خواهم داد 
يهودا و مّلتهای همسايه برای مّدت هفتاد سال در خدمت                  .  خواهد شد که موجب وحشت هر بيننده ای خواهد بود               

من آن   .  عد از آن من بابل و پادشاه آن را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد                           ب١٢.  پادشاه بابل خواهند بود      
من بابل را با همان مصيبت هايی که       ١٣.  سرزمين را ويران می کنم و برای هميشه به صورت مخروبه ای درمی آورم           

من بابليان را به جزای      ١٤.  به وسيلٔه ارميا در مورد مّلت گفته بودم و در اين کتاب ثبت شده، مجازات خواهم کرد                       
 . کارهايشان خواهم رسانيد و مّلتهای زيادی و پادشاهان بزرگی، آنها را اسير خواهند کرد

  حکم خداوند برای مّلتها
اين را بگيريد و به پيش مّلتهايی        .  اين جام شراب از خشم من لبريز است        «:  خداوند، خدای اسرائيل به من گفت      ١٥

وقتی آنها می نوشند سرگيجه می گيرند و به خاطر جنگی که          ١٦.  نها را از اين جام بنوشان     که تو را می فرستم، ببر و آ       
 » .برضد آنها می فرستم، عقلشان را از دست خواهند داد

پس من جام را از دست خداوند گرفتم و آن را به مّلتهايی دادم که خداوند مرا نزد آنها فرستاده بود و آنها را                                  ١٧
از آن جام به اورشليم و شهرهای يهودا و به پادشاهان و رهبران آنها نوشانيدم تا تمام                     ١٨.  وشندوادار کردم از آن بن     

آن سرزمين تبديل به بيابان و منظره ای وحشتناک و تکان دهنده شد، تا حّدی که مردم، آنجا را حّتی تا به امروز                                 
 . سرزمينی نفرين شده می دانند

 :  آن جام نوشانيدعالوه بر آن، اين اشخاص نيز از٢٦-١٩
 ، فرعون با بزرگان و رهبران آنجا

 ، تمام مصری ها و تمام خارجی های مقيم مصر
 ، تمام پادشاهان سرزمين عوص
 ،  شهرهای اسفلون، غزه، عقرون، و باقيمانده های شهر اشدود: تمام پادشاهان سرزمين فلسطين
 ، تمام مردم َادوم، موآب و عمون

 دون، تمام پادشاهان صور و صي
 ، تمام پادشاهان سرزمينهای اطراف مديترانه

 ، شهرهای ددان، تيما و بور
 ، تمام مردمی که موهای سر خود را کوتاه می کنند

 ، تمام پادشاهان عربستان
 ، تمام پادشاهان قبايلی که در بيابان هستند

  تمام پادشاهان زمری، عيالم و ماد
 .  نزديک، يکی پس از ديگریتمام پادشاهان سرزمينهای شمال، از دور و

 . تمام مّلتهای روی زمين مجبور بودند از آن بنوشند و آخر از همه پادشاه بابل از آن نوشيد
به مردم بگو که من، خداوند متعال، خدای اسرائيل به آنها امر می کنم آن قدر بنوشند                «:  آنگاه خداوند به من گفت    ٢٧
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آنها چنان از پای خواهند افتاد که ديگر             .  ه برضد آنها برپا می کنم       که مست شوند و قی کنند و به خاطر جنگی ک                
اگر آنها از گرفتن جام از دست تو و نوشيدن آن امتناع ورزند، به آنها بگو که خداوند متعال                      ٢٨.  نمی توانند برخيزند 

 کنند می توانند از    آيا آنها فکر می     .  کار ويران سازی را از شهر خودم شروع خواهم کرد              ٢٩.  می گويد، بايد بنوشيد   
چون من تمام مردم روی زمين را در اين جنگ گرفتار خواهم                   .  مجازات بگريزند؟ نه، آنها مجازات خواهند شد         

 . من خداوند متعال چنين گفته ام. ساخت
 ، تو بايد به اين مردم بگويی. ای ارميا، تو بايد هرچه را من گفته ام اعالم کنی«٣٠

 ، خداوند از آسمان می خروشد'
 . و از مکان مقّدس و متعال خود مثل رعد می غّرد

 ، او بضد قوم خود بانگ برمی آورد
  او همانند مردی که انگور را می افشرد فرياد می زند

 . و تمام مردم روی زمين فرياد او را خواهند شنيد
 . و طنين صدای او تا دورترين نقاط دنيا شنيده خواهد شد٣١

 .  اقامه دعوی کرده استخداوند عليه تمام مّلتها
  او تمام مردم را به محاکمه می کشد

 . و شريران را محکوم به مرگ خواهد کرد
 » '.خداوند سخن گفته است

 
خداوند متعال می گويد که مّلتها يکی پس از ديگری گرفتار مصيبت و بال خواهند شد و توفان در دورترين نقاط           ٣٢

روز جسدهای کسانی که به وسيلٔه خداوند کشته شده اند، در سرتاسر دنيا                در آن ٣٣.  جهان در حال شکل گرفتن است      
آنها مثل انبوهی از ُکود     .  کسی برای آنها ماتم نمی گيرد و کسی آنها را برای دفن کردن نمی برد              .  پراکنده خواهد بود  

 . بر روی زمين انباشته می شوند
. ماتم بگيريد و در خاکستر بغلطيد       !   بلند فرياد بزنيد    شما، ای رهبران وای شبانان قوم فرياد بزنيد، با صدای              ٣٤

راهی برای فرار شما وجود      ٣٥.  روز کشتار شما فرا رسيده و شما مثل گوسفند فربه، به دست قّصاب خواهيد افتاد                   
شما در غم و غّصه هستيد و گريه و زاری می کنيد، چون خداوند در خشم خودش مّلت شما را                             ٣٦.  نخواهد داشت 

خداوند مثل شيری که النٔه خود را ترک کرده باشد،              ٣٨-٣٧.  ه و سرزمين آرام شما را ويران ساخته است            نابود کرد 
 . وحشت جنگ و غضب خداوند، اين سرزمين را به بيابانی بی آب و علف مبّدل کرده است. شما را ترک کرده است

٢٦  
  ارميا به دادگاه آورده می شود

در وسط حياط معبد      «:  خداوند به من گفت     ٢م، پسر يوشيا پادشاه يهودا شد،            مّدت کوتاهی بعد از آنکه يهوياقي         ١
بزرگ بايست و هرچه را به تو امر کرده ام، به مردمی که از شهرهای يهودا برای پرستش به اينجا می آيند، اعالم                          

آنها برگردند، من   اگر  .  شايد مردم گوش کنند و از راههای ناراست خود برگردند           ٣.  کن و کلمه ای از آن را کم نکن        
 » .هم از تصميم خود برای نابودی آنها که به خاطر شرارت هايشان بود منصرف خواهم شد

من خداوند گفته ام که شما با اطاعت از تعاليمی که من به شما داده ام،                   «:  خداوند به من گفت که به مردم بگويم          ٤
ولی شما  .  ه من مرتبًا برای شما فرستاده ام توّجه کنيد         و به سخنان خادمان من يعنی انبيا، کسانی ک         ٥  مرا پيروی کنيد  

اگر به بی اطاعتی ادامه دهيد، در آن صورت همان باليی که بر سر                ٦.  هرگز آنچه را که آنها گفتند اطاعت نکرديد         
هند شيلوه آوردم، بر سر اين معبد بزرگ نيز خواهم آورد و تمام مّلتها اسم اين شهر را به عنوان نفرين به کار خوا                           

 » .برد
به محض اينکه آنچه خداوند امر کرده بود         ٨.  تمام کاهنان، انبيا و همٔه مردم آنچه را در معبد بزرگ گفتم شنيدند              ٧

چرا به نام خداوند نبّوت کرده      ٩!  تو بايد به خاطر اين سخنان کشته شوی      «:  بگويم گفتم، آنها مرا گرفتند و فرياد زدند        
وشت شيلوه مبتال خواهد شد و اين شهر ويران می شود و ديگر کسی در آن                       می گويی که اين معبد بزرگ به سرن         

 . آن وقت مردم از هر طرف دور من ازدحام کردند» زندگی نخواهد کرد؟
وقتی رهبران يهودا از اين واقعه باخبر شدند با عجله خود را از کاخ سلطنتی به معبد بزرگ رسانيدند و در                              ١٠

اين مرد سزاوار   «:  آنگاه کاهنان و انبيا به رهبران و عامٔه مردم چنين گفتند              ١١.  نددروازٔه نو در جاهای خود نشست       
 » .شما با گوش خودتان آن را شنيده ايد. حکم مرگ است، چون عليه شهر ما سخن گفته است

ا بايد  شم١٣.  خداوند مرا فرستاد تا همه چيز را عليه اين معبد بزرگ و اين شهر اعالم کنم                 «:  بعد از آن من گفتم     ١٢
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اگر شما چنين کنيد، او      .  راه و روش و کردار خود را در زندگی تغيير دهيد و از خداوند، خدای خود اطاعت کنيد                      
با من  !  اّما در مورد من، من در اختيار شما هستم              ١٤.  نيز از تصميم خود برای نابودی شما منصرف خواهد شد               

اگر شما مرا بکشيد شما و         :  شما مطمئن باشيد چه می کنيد      اّما  ١٥.  هرطور که صالح می  دانيد منصفانه رفتار کنيد          
مردم اين شهر بايد بدانيد که مرد بی گناهی را کشتيد، خون او به گردن شما خواهد بود، چون خداوند مرا فرستاده تا                       

 . اين پيام را به شما بدهم
ند، خدای ما سخن گفته است و او نبايد         اين مرد در نام خداو    «:  آنگاه رهبران قوم و مردم به کاهنان و انبيا گفتند          ١٦

 » .کشته شود
در زمانی که حزقيا «١٨: بعد از آن بعضی از پيران قوم برخاستند و به مردمی که در آنجا جمع شده بودند گفتند                 ١٧

 : پادشاه يهودا بود، ميکای مورشتی که يک نبی بود، به مردم گفته بود که خداوند متعال گفته است
 ه ای که شخم می زنند، زير و رو خواهد شد، صهيون مثل مزرع'

  اورشليم به تّپه ای مخروبه
 ' .و کوهی که معبد بزرگ بر آن است، به جنگلی مبّدل خواهد شد

 
برعکس، حزقيا برای خداوند احترام قايل بود و سعی کرد حمايت             .  حزقيای پادشاه و مردم يهودا ميکا را نکشتند        ١٩

اکنون نزديک است ما    .  ز مصيبتی که گفته بود به سر آنها خواهد آورد، منصرف شد              خداوند نيز ا  .  او را جلب کند    
 » .بالی بزرگی برای خود به  وجود آوريم

نبی ديگری به نام اوريا پسر شمعی، از اهالی قريت يعاريم مثل ارميا در نام خداوند عليه اين شهر و مردم آن                       (٢٠
وقتی .   و درباريان او اين را شنيدند، پادشاه سعی کرد او را بُکشد                  وقتی يهوياقيم پادشاه و سربازان      ٢١.  سخن گفت 

يهوياقيم پادشاه، الناتان پسر عکبور را همراه عّده ای به مصر ٢٢. اوريا از آن باخبر شد، از ترس به مصر فرار کرد          
ادشاه هم دستور داد او را      پ.  آنها او را گرفته و به حضور يهوياقيم پادشاه آوردند          ٢٣.  فرستاد تا اوريا را دستگير کنند     

 .) بکشند و جنازه اش را در قبرستان عمومی بيندازد
 . چون من از حمايت اخيقام پسر شافان، برخوردار بودم، مرا به دست مردم ندادند تا کشته شوم٢٤

٢٧  
  حمل يوغ به وسيلٔه ارميا

با بندهای چرمی و الوارهای     ٢ من خواست    مّدت کمی  بعد از آنکه صدقيا پسر يوشيا، پادشاه يهودا شد، خداوند از            ١
بعد از آن خداوند به من گفت پيامی به پادشاهان َادوم، موآب،               ٣.  چوبی، يوغی درست کنم و به گردن خود بياندازم          

خداوند ٤.  عمون، صور و صيدون توسط سفيرانشان که برای ديدن حزقيای پادشاه به اورشليم آمده بودند، بفرستم                       
با قدرت  «٥:  يل به من گفت به آنها دستور بدهم تا به پادشاهان خود بگويند که خداوند می فرمايد                  متعال، خدای اسرائ  

عظيم خودم تمام جهان، تمام انسانها و حيوانات روی زمين را آفريدم، و من اختيار آن را به هرکس که بخواهم                                 
ر پادشاه بابل کرده ام، و حّتی حيوانات            من آن کسی هستم که تمام مّلتها را تسليم بندٔه خودم، نبوکدنص                      ٦.  می دهم

تمام مّلتها در خدمت او، پسرش و نوه اش خواهند بود، تا روزی که مّلت خودش                    ٧.  وحشی را به خدمت او واداشتم       
 . آنگاه مّلت او در خدمت مّلتهای زورمند و پادشاهان بزرگ در خواهد آمد. سقوط کند

نشود، در آن صورت من آن مّلت را با جنگ، گرسنگی و بيماری                         اّما اگر مّلتی يا مملکتی تسليم قدرت او             ٨
به انبيای خودتان و يا به       ٩.  مجازات خواهم کرد و اجازه خواهم داد تا نبوکدنصر سرزمينشان را کامًال نابود سازد                  

 بينی کنند،  کسانی که اّدعا می کنند می توانند آينده را با خواب و رؤيا و يا با احضار ارواح و يا با جادوگری پيش                               
آنها شما را فريب می دهند و اين باعث خواهد          ١٠.  آنها همه به شما می گويند که تسليم پادشاه بابل نشويد           .  گوش ندهيد 

اّما اگر مّلتی ١١. من شما را بيرون خواهم راند و شما نابود خواهيد شد.  شد که شما را از سرزمين خودتان تبعيد کنند        
خدمت او در آيد، در آن صورت به او اجازه خواهم داد در زمين خود بماند تا در آنجا                       تسليم پادشاه بابل شود و در         

 . من خداوند چنين گفته ام. زراعت و زندگی کند
. در خدمت او و مّلت او در بيا تا زنده بمانی            .  تسليم پادشاه بابل شو   «:  من همان را به حزقيا پادشاه يهودا، گفتم        ١٢
 جنگ، يا گرسنگی و يا بيماری کشته شويد؟ خداوند می گويد اين است سرنوشت هر                       چرا بايد تو و مّلت تو در         ١٣

١٥.  آنها شما را فريب می دهند    .  به انبيايی که می گويند تسليم او نشويد گوش ندهيد        ١٤.  مّلتی که تسليم پادشاه بابل نشود     

در نتيجه او شما و       .  دروغ می گويند خداوند خودش گفته است که او آنها را نفرستاده و آنها با نام خداوند به شما                           
 » .انبيای شما را که چنين دروغهايی می  گويند، بيرون خواهد راند و خواهد کشت

به انبيايی که می گويند ظروف قيمتی معبد بزرگ               «:  پس از آن به کاهنان و مردم گفتم که خداوند فرموده                    ١٦
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تسليم پادشاه  .  به حرفهای آنها گوش ندهيد      ١٧.  می گويند  آنها دروغ .  بزودی از بابل برگردانده می شود، گوش ندهيد         
اگر آنها واقعًا نبی هستند و اگر از من پيامی            ١٨  چرا اين شهر بايد به تل خاک تبديل شود؟         !  بابل شويد تا زنده بمانيد    

 کاخ  گرفته اند، بگذاريد از من، خداوند متعال بخواهند تا اجازه ندهم ظروف قيمتی ای که در معبد بزرگ و در                                 
 . سلطنتی باقيمانده است، به بابل برده شود

وقتی نبوکدنصر پادشاه، يهوياکين پسر يهوياقيم را به همراه بزرگان يهودا و اورشليم به بابل برد، پاره ای                      (٢٠-١٩
 .) از اشياء ارزشمند مانند ستونها و حوضچه ها و پايه های برنزی و ساير ذخاير معبد بزرگ را با خود نبرد

 آنچه من، خداوند متعال، خدای اسرائيل دربارٔه ظروف قيمتی باقيمانده در معبد بزرگ و کاخ سلطنتی در                       به«٢١
آنها را به بابل خواهند برد و در آنجا خواهند ماند تا زمانی که دوباره مورد توّجه                     ٢٢.  اورشليم می گويم، گوش دهيد   

 » .من، خداوند چنين گفته ام. در آن وقت آنها را به اينجا برمی گردانم. من قرار گيرند

٢٨  
  ارميا و حننيای نبی

در همان سال، در پنجمين ماه از چهارمين سال سلطنت حزقيای پادشاه، حننيا پسر عزور که يکی از انبيای                               ١
که خداوند متعال،   ٢  در حضور کاهنان و مردم او به من گفت         .  شهر جبعون بود، در معبد بزرگ با من صحبت کرد          

تا دو سال ديگر، من تمام ذخاير معبد بزرگ          ٣.  من قدرت پادشاه بابل را درهم شکسته ام      «:  يل گفته است  خدای اسرائ 
من همچنين يهوياکين پادشاه يهودا، پسر يهوياقيم را به همراه           ٤.  را که نبوکدنصر به بابل برده، به اينجا برمی گردانم         

من .  بله من قدرت پادشاه بابل را درهم خواهم شکست          .  انممردم يهودا که به اسارت به بابل برده شده اند، برمی گرد           
 » .خداوند چنين گفته  ام

خيلی خوب  «٦:  آن وقت من در حضور کاهنان و تمام مردمی که در معبد بزرگ ايستاده بودند، به حننيا گفتم                          ٥
م ذخاير معبد بزرگ را     البّته، می خواهم خداوند پيشگويی تو را عملی سازد و تما           .  اميدوارم خداوند چنين کند   !  است

٨.  اّما به آنچه به تو و به اين مردم می گويم گوش کن              ٧به همراه تمام مردمی که به اسارت برده شده اند، برگرداند،              

انبيايی که در زمانهای قديم، قبل از من و تو بودند، جنگ، گرسنگی و بيماری را در بين مّلتها و مملکتهای                                          
ا نبی ای که نويد صلح می دهد، فقط وقتی پيام او تحقق يابد، آن وقت ثابت می شود که                  اّم٩.  پرقدرت پيشگويی کرده اند  

 » .پيامش از جانب خداوند بوده است
به همين طريق   «:  و در حضور تمام مردم گفت     ١١  آن وقت حننيا يوغ را از گردن من برداشت و آن را شکست             ١٠

ده خواهد شکست و او اين کار را در مّدت دو سال انجام                    خداوند يوغی را که نبوکدنصر به گردن تمام مّلتها نها               
 . بعد از آن آنجا را ترک کردم» .خواهد داد

خداوند می گويد تو ممکن است بتوانی يک         «:  که بروم و به حننيا بگويم      ١٣  مّدتی بعد از آن خداوند به من گفت         ١٢
د متعال، خدای اسرائيل گفته است که او           خداون١٤.  يوغ چوبی را بشکنی اّما او به جايش يوغ آهنی خواهد گذاشت                 

خداوند گفته  .  يوغی آهنين برگردن اين مّلت خواهد گذاشت و آنها در خدمت نبوکدنصر پادشاه بابل، در خواهند آمد                    
 . است که حّتی حيوانات وحشی در خدمت او خواهند بود

ستاده است و تو می خواهی اين مردم         ای حننيا گوش کن، خداوند تو را نفر         «:  آن وقت، من به حننيا چنين گفتم        ١٥
قبل از پايان   .  به همين خاطر خداوند خودش می گويد که از شّر تو خالص خواهد شد               ١٦.  دروغهای تو را باور کنند     

و حننيا در هفتمين ماه همان سال         ١٧»  .اين سال تو خواهی ُمرد، چون تو از مردم خواسته ای بضد خداوند برخيزند                
 . ُمرد

٢٩  
 يا به يهوديان بابل نامٔه ارم

من نامه ای به کاهنان، انبيا و رهبران قوم و همچنين به بقّئه کسانی که نبوکدنصر از اورشليم به اسارت به بابل                         ١
من آن را بعد از اينکه يهوياکين پادشاه، مادرش، درباريان و رهبران يهودا و اورشليم به همراه                    ٢.  برده بود، نوشتم  

من آن نامه را به العاسه، پسر شافان و جمريا پسر                   ٣.  هر به اسارت رفته بودند، نوشتم         پيشه وران و کارگران ما     
 : متن نامه چنين بود. حلقيا، يعنی سفيرانی که صدقيا پادشاه يهودا، به نزد نبوکدنصر پادشاه بابل می فرستاد، دادم

ا را به اسارت از اورشليم به  خداوند متعال، خدای اسرائيل به همٔه کسانی که اجازه داده نبوکدنصر آنه          «٤
در باغهايتان بکاريد و ثمر آن  .  برای خودتان خانه بسازيد و در آن ساکن شويد        '٥:  بابل ببرد، چنين می گويد   



 اارمي
 

بعد بگذاريد فرزندان شما ازدواج کنند تا آنها هم                 .  ازدواج کنيد و صاحب فرزندان شويد          ٦.  را بخوريد  
برای سعادت و خوشبختی شهرهايی که من شما را          ٧.  ن شود نه کم   بايد تعداد شما افزو   .  دارای فرزند شوند  

برای آنها به نزد من دعا کنيد، چون اگر آنها کامياب باشند شما هم                .  به آنجا به اسارت فرستاده ام، بکوشيد      
من خداوند متعال، خدای اسرائيل به شما می گويم از کسانی که در ميان شما به نام                      ٨.  کامياب خواهيد بود   

به .  يا به هر نام ديگری اّدعا می کنند آينده را پيشگويی می کنند، برحذر باشيد و فريب آنها را نخوريد                    نبی  
من، خداوند  .  من آنها را نفرستادم     .  آنها به نام من به شما دروغ می گويند            ٩.  خوابهای آنها اعتنايی نکنيد     

 ' .چنين گفته ام
ارت بابل به پايان برسد، من نگرانی و توّجه خودم را                 وقتی دورٔه هفتاد سالٔه اس      ':  خداوند می گويد «١٠

نسبت به شما نشان خواهم داد و من به عهد خود وفا خواهم کرد و شما را به سرزمين خودتان                                                   
سرنوشتی که برای شما    .  تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعيين کرده ام، آگاهم            ١١.  برمی گردانم

آن وقت شما به سوی     ١٢.  بت، نقشه ای برای آينده ای که در انتظار آن هستيد        رفاه و سعادت می آورد نه مصي     
شما ١٣.  من بر می گرديد، حاجت خودتان را از من خواهيد خواست و من حاجت شما را بر آورده می کنم                        

آری، من می گويم شما    ١٤.  مرا خواهيد طلبيد و مرا خواهيد يافت، چون از صميم قلب خواهان من بوده ايد                 
من شما را از تمام ممالک و از هر جايی .  خواهيد يافت و من شما را به سرزمين خودتان برمی گردانممرا

که شما را پراکنده  کرده ام، جمع می کنم و شما را به همان جايی که قبل از اسارت زندگی می کرديد،                                   
 ' .برمی گردانم

به سخنان خداوند دربارٔه پادشاهی که          ١٦.  شما می گوييد خداوند به شما در بابل انبيايی داده است                 «١٥
امروز بر مملکتی حکومت می کند که روزی داوود حکمران آن بود، و به گفتار او دربارٔه مردم اين شهر                     

خداوند ١٧.  که هنوز بستگان شما، يعنی آنهايی که به اسارت نرفته اند، در آن زندگی می کنند گوش دهيد                        
ر جنگ و گرسنگی و بيماری خواهم کرد، من آنها را مثل انجير                           من آنها را گرفتا      'متعال می گويد،     

من با جنگ، گرسنگی و بيماری آنها را تعقيب خواهم             ١٨.  گنديده ای خواهم ساخت که قابل خوردن نباشند        
به هر کجا آنها را بفرستم مردم از آنچه بر           .  کرد، به طوری که تمام مّلتها از مشاهدٔه آنها به وحشت بيفتند            

آنها مورد تمسخر ديگران واقع می شوند و اسم          .  قع شده است در ترس و وحشت فرو خواهند رفت           آنها وا 
اين بالها بر سر آنها خواهد آمد چون به پيامهايی که ١٩.  آنها را به عنوان نفرين و لعنت به کار خواهند برد          

. ستند به سخنان من گوش دهندآنها نخوا.  برايشان فرستادم، توجهی نکردند    - انبيا-من مکررًا توسط بندگانم     
 ' . به آنچه من، خداوند، می گويم گوش دهيد- يعنی تمام کسانی که من شما را به بابل تبعيد کردم-شما ٢٠

 کسانی که در نام      - پسر معسيا - و صدقيا      - پسر قواليا -خداوند متعال، خدای اسرائيل دربارٔه اخاب           «٢١
که او آنها را تسليم نبوکدنصر پادشاه بابل می کند و او در برابر                خداوند به شما دروغ می گويند، گفته است      

هرگاه کسانی که از اورشليم به اسارت به بابل برده شده بودند،                       ٢٢.  چشمان شما آنها را خواهد کشت           
خداوند با تو همان طور عمل کند که با صدقيا و اخاب کرد،                  ':  بخواهند به کسی نفرين کنند خواهند گفت         

چون آنها مرتکب   .  سرنوشت آنها همين است    ٢٣'  .که به وسيلٔه پادشاه بابل زنده سوزانده شدند          يعنی کسانی  
او می داند آنها چه کرده اند و شاهد         .  اين خالف ارادٔه خداوند است     .  زنا شده اند و در نام من دروغ گفته اند          

 » .خداوند چنين گفته است. کارهای آنهاست

  نامٔه شمعيا
خدای اسرائيل در مورد شمعيای نحالمی، که نامه ای به امضای خودش به همٔه مردم                                  ،خداوند متعال  ٢٥-٢٤

در نامٔه خودش به َصَفنيا و شمعيا           .   و به ساير کاهنان فرستاد        - پسر معسيا -اورشليم و همچنين به َصَفنيای کاهن           
 : چنين نوشته بود

کنون سرپرست امور معبد بزرگ        خداوند تو را به جای يهوياداع به کهانت رسانيده است و تو ا                      «٢٦
وظيفٔه توست که تمام ديوانگانی را که اّدعای نبّوت می کند، با زنجير ببندی و به گردنشان قالده ای                  .  هستی

٢٨تو چرا چنين کاری در مورد ارميای عناتوتی که اّدعای نبّوت می کند، انجام ندادی؟                 ٢٧.  آهنين بياندازی 

 مردم، در بابل گفته است که دوران اسارت آنها طوالنی خواهد بود و               بايد جلوی او گرفته شود چون او به       
آنها بايد برای خودشان خانه بسازند و در آنجا زندگی کنند، در باغهايشان نهال بزنند و از ميؤه آن                                       

 » .بخورند
اسيرانی که در بابل      اين پيام را به تمام    ٣٢-٣١،  و بعد از آن خداوند به من گفت        ٣٠  َصَفنيا نامه را برای من خواند      ٢٩

من او را نفرستاده ام اّما او در       .  من خداوند، شمعيا و فرزندانش را تنبيه خواهم کرد        «:  هستند در مورد شمعيا بفرستم    
او آن قدر زنده نخواهد ماند     .  او ديگر در بين شما فرزندانی نخواهد داشت       .  مقابل چنين وانمود کرد که يک نبی است       
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من، خداوند چنين     .   قوم خود می آورم، ببيند؛ چون او آنها را برضد من برانگيخت                       تا خير و برکاتی که برای          
 » .گفته ام

٣٠  
  وعدٔه خداوند به قوم خود

چون زمانی خواهد آمد که من      ٣،  هرچه را به تو گفته ام در کتابی بنويس        «:  به من گفت  ٢،  خداوند، خدای اسرائيل  ١
من آنها را به سرزمينی که به اجدادشان داده بودم،               .  نها بازمی گردانم کاميابی قوم خودم، اسرائيل و يهودا را به آ             

خداوند به مردم اسرائيل و يهودا     ٤»  .من، خداوند چنين گفته ام   .  برمی گردانم و آنها دوباره آن را تصاحب خواهند کرد        
 : می گويد

 ، من فريادهای ناشی از وحشت را می شنوم«٥
 . نه نشانه ای از فريادهای صلح را

 ! لحظه ای صبر کنيد و بينديشيد٦
  آيا يک مرد می تواند بچه بزايد؟

  پس چرا تمام مردان، مانند زنی در حال زايمان، دستهای خودشان را روی شکمشان گذاشته اند؟
  چرا رنگ صورت آنها پريده است؟

 ، روزهای هولناکی در پيش است٧
 ، هيچ زمان ديگری را نمی توان با آن مقايسه کرد

 زهای سختی و پريشانی برای قوم من، رو
 » .اّما آنها زنده خواهند ماند

 
وقتی آن روز برسد من يوغ را از گردن آنها برمی دارم و زنجيرهای آنها را پاره                            «:  خداوند متعال می گويد   ٨

ی از نسل   در عوض، آنها در خدمت من، خداوند، خدای آنها و کس          ٩.  خواهم کرد و ديگر بردٔه بيگانگان نخواهند بود       
 . داوود که من او را به پادشاهی نصب می کنم خواهند بود

  ای قوم من، ترسان نباشيد؛١٠
 . ای مردم اسرائيل وحشت نکنيد

 ، من شما را از آن سرزمين دور
 . سرزمينی که در آن به اسارت رفته ايد، نجات خواهم داد

 . تشما به وطن خود برخواهيد گشت و در صلح و آرامش خواهيد زيس
 . شما در امنّيت زندگی خواهيد کرد و هيچ کس شما را نخواهد ترسانيد

 . من به نزد شما خواهم آمد و شما را نجات خواهم داد١١
  من تمام مّلتهايی را که شما در ميان آنها پراکنده شده ايد

 ، از بين خواهم برد
 . اّما شما را نابود نخواهم کرد
 شت، شما را بدون مجازات نخواهم گذا

 . اّما مجازات شما عادالنه خواهد بود
 » .من، خداوند چنين گفته ام

 
 : خداوند به قوم خود می گويد١٢

 ، زخم های تو غيرقابل عالج«
 . و جراحات تو درمان ناشدنی است

  کسی نيست که به ياری تو بيايد١٣
  و برای زخم های تو درمانی وجود ندارد

 . و اميدی به شفای تو نيست
 ام يارانت تو را فراموش کرده اند، تم١٤

 . و ديگر اهمّيتی به تو نمی دهند
 ، من مثل يک دشمن به تو حمله کردم
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 ، مجازات تو سخت بود
  چون گناهانت بی شمار

 . و شرارت هايت بی حد است
 ، ديگر از جراحتهای خود شکايت نکن١٥

 . چون عالجی برای تو وجود ندارد
 ردم، من تو را اين طور مجازات ک
  چون گناهانت بی شمار

  و شرارت هايت بی حد است
  اّما اکنون هر که تو را ببلعد، بلعيده خواهد شد١٦

 . و تمام دشمنانت به اسارت برده خواهند شد
 . به تمام کسانی که به تو ظلم کنند، ظلم خواهد شد

 . و تمام کسانی که تو را غارت کردند، غارت خواهند شد
 متی تو را برمی گردانم من بار ديگر سال١٧

 ، و زخمهای تو را درمان خواهم کرد
 ، هر چند دشمنانت می گويند

  صهيون متروک شده'
 ' .و ديگر کسی به آن اهّميتی نمی دهد

 » .من، خداوند چنين گفته ام
 

 : خداوند می گويد١٨
  من قوم خود را به سرزمين خودشان برمی گردانم«

 ، رحيم خواهم بود و نسبت به خانواده های آنها
 ، اورشليم بازسازی خواهد شد

 . و کاخ آن به حالت نخست برخواهد گشت
  مردمی که در آنجا زندگی می کنند، با سرودهای خودشان مرا ستايش خواهند کرد١٩

 . و فرياد شادی همه جا شنيده خواهد شد
 ، برکت من شامل حال آنها می شود و تعدادشان افزون می گردد

 . ر ايشان افتخار و سربلندی خواهد آوردبرکت من ب
  من قدرت گذشته را به قوم برمی گردانم٢٠

 ، و آنها را در جای خودشان استوار خواهم کرد
 . و هر که را به آنها ظلم کند، مجازات خواهم کرد

  فرمانروای خودشان از ميان همين قوم٢١
 . و شاهزادٔه آنها از ميان مردم خودشان برخواهد خواست

 ، وقتی او را به حضور بخوانم حاضر می شود
 . چون کسی جرأت نمی کند بدون دعوت نزد من آيد

 . آنها قوم من و من خدای آنها خواهم بود٢٢
 . من، خداوند چنين گفته ام

 
اين توفان آرام نخواهد شد تا آنچه          ٢٤.  خشم، مانند توفان و تندبادی است که در باالی سر شريران می خروشد                 ٢٣
 . در آيندٔه نزديک، قوم من اين را به طور واضح درک خواهند کرد. ر نظر اوست انجام شودمنظو

٣١  
  بازگشت اسيران به وطن خود

در بيابان  ٢.  زمانی می آيد که من خدای تمام طايفه های قوم اسرائيل و آنها قوم من خواهند بود                 «:  خداوند می گويد ١
وقتی قوم اسرائيل در آرزوی استراحت و آرامی           .  خود را نشان دادم      به کسانی که از مرگ گريخته بودند، رحمت         

ای قوم اسرائيل، من هميشه شما را دوست داشتم و محّبت              .  من خود را از دوردستها به آنها آشکار ساختم           ٣،  بودند
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فهای خود را   يک بار ديگر د  .  يک بار ديگر من شما را از نو بنا می کنم        ٤.  پايدار من نسبت به شما ادامه خواهد داشت       
يک بار ديگر تاکستان های خود بر روی تّپه های سامره خواهيد داشت            ٥.  برخواهيد داشت و با شادی خواهيد رقصيد       

آری، زمانی می آيد که نگهبانان بر فراز تّپه های افرايم فرياد ٦. و آنها که تاکها را می کارند از ميؤه آن خواهند خورد     
 » '.رويم، به حضور خداوند، خدای خودمانبياييد به صهيون ب': خواهند زد

 : خداوند می گويد٧
 ، با شادی برای قوم اسرائيل«

 . مهمترين مّلت دنيا، بسراييد
 ، در ستايش او بسراييد و بگوييد

 ، خداوند قوم خود را نجات داده است'
 ' .او تمام بازماندگان را آزاد ساخته است

  من آنها را از شمال می آورم٨
 . ترين نقاط جهان جمع می کنمو از دور

  به همراه آنها آدمهای کور و شل
 . و زنان باردار و در حال زايمان خواهند آمد

 . آنها به صورت يک مّلت بزرگ برمی گردند
 ، قوم من، تحت رهبری من٩

 . با گريه و دعا برمی گردد
  من آنها را در کنار نهرهای آب

 . رد تا لغزش نخورندو در راهی صاف و هموار رهبری خواهم ک
  من برای اسرائيل مثل يک پدر هستم

 » .و افرايم بزرگترين فرزند من است
 

 : خداوند می گويد١٠
  ای مّلتها، به من گوش دهيد«

 ، و پيام مرا به دورترين ساحل ها اعالم کنيد
  من قوم خود را پراکنده کردم، اّما اکنون آنها را جمع خواهم کرد

 . ز گوسفندان خود نگاهداری می کند من مواظب آنها خواهم بودو مثل شبانی که ا
  من قوم اسرائيل را آزاد ساختم١١

 . و آنها را از دست مّلتی زورمند نجات دادم
  آنها خواهند آمد و با شادی بر روی کوه صهيون خواهند سراييد١٢

 ، و از هدايای من
  هدايايی چون غّله و شراب و روغن زيتون

 .  ، بهره مند خواهند شدمهو گّله و ر
 ، آنها مثل باغی خواهند بود با آب فراوان

 . و تمام احتياجاتشان برآورده خواهد شد
  در آن وقت دختران جوان از شادی خواهند رقصيد١٣

 .  خوشحال خواهند بود- پير و جوان- و مردان
  من به آنها تسّلی خواهم داد و ماتمشان را به شادی

 . وشی تبديل خواهم کردو غمشان را به خ
  من کاهنان را به مّقوی ترين غذاها سير می کنم١٤

 . و احتياجات قوم را خود برخواهم آورد
 » .رحمت خداوند بر قوم اسرائيل. من، خداوند چنين گفته ام

  رحمت خداوند بر اسرائيل
 : خداوند می گويد١٥

 ، صدايی از رامه به گوش  رسيد«
  .صدای گريه و ماتم عظيم
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 ، راحيل برای فرزندان خويش می گريد
  آنها از بين رفته اند

 . و او تسّلی نمی پذيرفت
  ديگر گريه نکن١٦

 . و اشکهايت را پاک کن
 ، آنچه برای فرزند خود کردی
 . بی پاداش نخواهد ماند

 . آنها از سرزمين دشمن برمی گردند
 ، به آينده اميدوار باش١٧

 . فرزندانت به وطن برمی گردند
 . من، خداوند چنين گفته ام

 
 ، من می شنوم که قوم اسرائيل با اندوه می گويند«١٨

 ، خداوندا، ما مثل حيوانات غيراهلی بوديم'
 . اّما تو اطاعت را به ما آموختی

 ، ما را به وطن برگردان
 ، ما حاضريم دوباره به سوی تو

 . خداوند و خدای خودمان برگرديم
 ديم، ما از تو روی  گردان١٩

 . ولی زود پشيمان شديم
 ، وقتی تو ما را تنبيه کردی

 . ما سرافکنده و محزون شديم
 ، به خاطر گناهان و خطاهای دوران جوانيمان

 ' .شرمنده و رسوا شديم
 

 ، ای اسرائيل، تو عزيزترين فرزند من هستی٢٠
 . فرزندی که بيش از همه دوست دارم
 کنم، هر وقت نام تو را از روی خشم ذکر می 

 . با محّبت به تو می انديشم
  دل من برای تو می سوزد

 . و از روی ترّحم با تو رفتار خواهم کرد
  راه را عالمت گذاری کنيد و نشانه هايی در آن قرار دهيد٢١

 . تا بتوانيد در برگشت راه خود را پيدا کنيد
 ، ای قوم اسرائيل برگرديد

 . به شهرهايی که ترک کرديد، برگرديد
  ای قوم بی وفا، تا کی ترديد می کنيد؟٢٢

 ، من چيزی تازه و متفاوت به وجود آورده ام
 » .که يک زن سرپرستی يک مرد را به عهده بگيرد

  سعادت آيندٔه قوم خدا
وقتی من مردم را به سرزمين خودشان برگردانم، آنها يک بار ديگر               «:  خداوند متعال، خدای اسرائيل می گويد     ٢٣

مکان مقّدسی که خودش در آن       - خداوند کوه مقّدس خود يعنی اورشليم را       ' شهرهای آن خواهند گفت،       در يهودا و در   
 ' . برکت دهد- زندگی می کند

 
مردم در يهودا و در شهرهای آن زندگی خواهند کرد و زارعين و چوپانان با گّله های خود در اطراف آن خواهند                       ٢٤
آنگاه مردم  ٢٦.  به آنها که از گرسنگی ضعيف شده اند، غذا خواهم داد                 خستگان را نيروی تازه می بخشم و        ٢٥.  بود

 ' .من خوابيدم و با نيروی تازه بيدار شدم'خواهند گفت، 
من، خداوند، می گويم بزودی زمانی می آيد که من سرزمين اسرائيل و يهودا را از انسان و حيوان پر خواهم                        «٢٧
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کن کردم، بر زمين افکندم، برانداختم، درهم شکستم و ويران کردم،              به همان نحوی که من آنها را ريشه          ٢٨.  ساخت
 : وقتی آن روز فرا رسد، ديگر مردم نخواهند گفت٢٩. به همان نحو آنها را دوباره خواهم کاشت و بنا خواهم کرد

 ، والدين غوره خوردند'
 ' .اّما دندانهای فرزندان کند شده است

 
ی خودش ُکند خواهد شد و هرکس در جزای گناه خود، مرگ را                         در عوض هرکس غوره بخورد، دندانها          ٣٠

 » .خواهد ديد
آن مانند  ٣٢.  زمانی می رسد که من پيمانی تازه با مردم اسرائيل و مردم يهودا خواهم بست                    «:  خداوند می گويد ٣١

 من مثل يک     هر چند .  پيمانی نخواهد بود که با اجدادشان، وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم، بستم                         
: پيمان تازه ای که با قوم اسرائيل می بندم چنين خواهد بود   ٣٣.  شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پيمان را نگاه نداشتند          

٣٤. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود  .  شريعت خود را در ضمير آنها قرار می دهم و بر قلبشان خواهم نوشت            

خدا را بشناس، زيرا همه از          :   همشهريان خود تعليم دهند يا به يکديگر بگويند               ديگر احتياجی نيست آه آنان به         
در مقابل خطايای آنها بخشنده خواهم بود و ديگر گناهان آنان را هرگز به ياد    .  بزرگ تا آوچک مرا خواهند شناخت     

 » .نخواهم آورد
  خداوند خورشيد را قرار داد تا در روز روشنايی دهد٣٥

 .  را تا در شب بدرخشندو ماه و ستارگان
 ، او دريا را به تالطم می آورد تا امواج آن خروشان شوند

 . نام او خداوند متعال است
 ، او وعده می دهد تا زمانی که اين نظام طبيعت ادامه يابد٣٦

 . قوم اسرائيل هم به عنوان يک مّلت باقی خواهد ماند
  اگر روزی بتوان آسمان را اندازه گرفت٣٧

 يان زمين کاوش کرد، و در بن
 ، آن وقت، در آن زمان من قوم اسرائيل را

 . به خاطر کارهايشان ترک خواهم کرد
 . خداوند چنين گفته است

 
و ٣٩  زمانی می آيد که اورشليم به عنوان شهر من از ُبرج حننئيل در غرب، تا دروازٔه زاويه                  «:  خداوند می گويد ٣٨

تمام آن وادی ای که     ٤٠.  ٔه جارب و تا اطراف جوعت امتداد خواهد داشت          محدودٔه شهر از آنجا به طرف غرب تا تپّ           
مردگان را در آن دفن می کنند و جايی که زباله ها را می ريزند و تمام مزارع باالی وادی قدرون تا دروازٔه اسب در                       

 » .اين شهر ديگر هيچ وقت خراب و ويران نخواهد شد. شرق، تمام اينها برای من مقّدس خواهد بود

٣٢  
  ارميا مزرعه ای می خرد

 که مصادف با هجدهمين سال سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل بود،             -  پادشاه يهودا -در دهمين سال سلطنت صدقيا        ١
در آن زمان ارتش پادشاه بابل در حال حمله به اورشليم بود و من در محوطٔه                 ٢.  پيامی از جانب خداوند به من رسيد      

من اجازه می دهم   «:  صدقيای پادشاه مرا به زندان انداخت چون گفته بودم، خدا می گويد            ٣.  مکاخ سلطنتی زندانی بود   
و صدقيای پادشاه قادر به فرار نخواهد بود و او را تحويل پادشاه بابل خواهند                      ٤پادشاه بابل اين شهر را فتح کند،           

بل خواهند برد و او در آنجا خواهد ماند          صدقيا را به با   ٥.  نمود و با او روبه رو می شود و با وی صحبت خواهد کرد             
من خداوند  .  حّتی اگر او بخواهد با بابلی ها بجنگد، موّفق نخواهد شد              .  تا من تصميم بگيرم با او چگونه رفتار کنم            

 » .چنين گفته ام
وت،  پيش من می آيد و می خواهد مزرعٔه او را در عنات            -  عموی من -حنمئيل، پسر شلوم    ٧  خداوند به من گفت که     ٦

پس همان طور  ٨.  چون من، نزديکترين قوم و خويش او بودم حق من بود که آن را بخرم                .  در سرزمين بنيامين بخرم   
پس .  که خداوند گفته بود، حنمئيل به آنجا پيش من در محوطٔه کاخ سلطنتی آمد و از من خواست مزرعه را بخرم                            

قيمت .  ه را از حنمئيل خريدم و بهای آن را پرداختم               من مزرع ٩.  دانستم که خداوند حقيقتًا با من سخن گفته  است              
. من سند را در حضور چند شاهد ُمهر و امضاء کردم، نقره را وزن نموده به او دادم                     ١٠.  مزرعه هفده تّکه نقره شد    

 نسخه ای را که ُمهر شده بود و حاوی قرارداد و شرايط آن بود، و نسخه دوم را که                        -آنگاه من هر دو نسخٔه سند         ١١
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در حضور حنمئيل و شاهدانی که سند را امضاء کرده بودند و ساير مردانی که در                          ١٢  -دون ُمهر و امضاء بود      ب
خداوند «١٤در برابر تمام آنها به باروک گفتم،          ١٣.   دادم -  پسر نيريا و نوه محسيا     -حياط کاخ نشسته بودند به باروک         

 نسخه ای که ُمهر و امضاء شده و نسخه ای          -خٔه اين سند را   متعال، خدای اسرائيل به تو فرموده که تو بايد هر دو نس             
خداوند متعال، خدای   ١٥.   بگيری و در کوزه ای سفالی بگذاری تا سالهای زيادی باقی بماند               - که ُمهر و امضاء نشده     

 . اسرائيل می گويد که باز هم در اين سرزمين مردم خانه و مزرعه و تاکستان خواهند خريد

  دعای ارميا
ای خداوند، تو زمين و آسمان را با قدرت و              » ١٧:     د از آنکه من َسند خريد را به باروک دادم، در دعا گفتم               بع١٦

محّبت تو به هزاران نفر پايدار بود اّما تو             ١٨.  توانايی عظيم خود آفريدی، هيچ چيز در برابر تو غيرممکن نيست               
 تو خدای عظيم و قدرتمند هستی؛ تو خداوند متعال                    .همچنين مردم را به خاطر گناه والدينشان مجازات می کنی               

تدبيرهای تو حکيمانه و کارهايت بزرگ است، هرچه آدمی می کند، تو می بينی و آنها را برحسب                               ١٩.  می باشی
در گذشته های دور، در مصر نشانه ها و شگفتی های فراوانی نشان دادی و تا به امروز     ٢٠.  کردارشان پاداش می دهی  

٢١.  هم در اسرائيل و هم در ميان ساير مّلتها ادامه می دهی و در نتيجه، امروز در همه جا شناخته شده ای                   اين کار را    

با نشانه ها و شگفتی هايی که موجب وحشت دشمنان باشد، با قدرت و توانايی خويش قوم خود را از مصر بيرون                            
اّما وقتی آنها به اين     ٢٣.  يز را به آنها دادی    موافق وعدٔه خويش به اجدادشان، اين سرزمين غنی و حاصلخ          ٢٢.  آوردی

آنها .  سرزمين آمدند و آن را تصّرف کردند، از اطاعت از احکام تو سر باز زدند و مطابق تعاليم تو زندگی نکردند                      
 . هيچ يک از دستورات تو را به کار نبردند و از اين رو آنها را به اين مصيبت گرفتار نمودی

جنگ و گرسنگی و بيماری، اين شهر را          .  ٔه شهر، سنگر گرفته اند و آماده حمله هستند         بابلی ها برای محاصر  «٢٤
با وجود اين، ای خدای قادر، طبق دستور تو من           ٢٥.  تسليم آنها خواهد کرد و تمام گفته های تو به تحّقق پيوسته است             

 » .ريدم خ-  درحالی که شهر به تصّرف بابلی ها می افتد-اين مزرعه را در حضور شاهدان 
. چيزی نيست که من قادر به انجام آن نباشم        .  من خداوند، خدای تمام انسانها هستم     «٢٧:  آنگاه خداوند به من گفت    ٢٦
به آتش خواهند   ٢٩  من اين شهر را تسليم نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او خواهم کرد و آنها آن را فتح می کنند و                      ٢٨

 از جمله خانه هايی که مردم بر پشت  بامهای خود برای بعل ُبخور                            ،   آنها همه چيز را خواهند سوزانيد          .  کشيد
از همان  ٣٠.  می سوزانيدند و به حضور خدايان بيگانه شراب تقديم می کردند و با اين کارها مرا به خشم می آوردند                       

از همان روز     مردم اين شهر  ٣١.  ابتدا، مردمان اسرائيل و يهودا با کارهای خود مرا ناخشنود و خشمگين می ساختند              
و اين به خاطر    ٣٢  نخست که اين شهر بنا شد، موجب خشم و غضب بودند و اکنون تصميم به نابودی آن گرفتم                                

. شرارت هايی است که مردم يهودا و اورشليم به اّتفاق پادشاهان، رهبران، کاهنان و انبيای خويش مرتکب شده اند                       
آنها حّتی ُبتهای ٣٤.  پشت کردند، به من گوش ندادند و چيزی نياموختند        گرچه به تعليم آنها ادامه دادم اّما آنها به من         ٣٣

قربانگاههايی برای  ٣٥.  منفور خود را به معبد بزرگی که برای پرستش من بنا شد آوردند و آن را ملّوث ساخته اند                        
ين دستوری به   من چن .  بعل در دّرٔه هنوم ساخته اند تا پسران و دختران خود را در حضور بت مولک قربانی کنند                       

 » .آنها نداده ام و حّتی به فکرم نيز خطور نمی کرد که با ارتکاب چنين کارهايی باعث گناه مردم يهودا شوند

  وعدٔه اميد
ای ارميا، مردم می گويند که جنگ و گرسنگی و بيماری باعث سقوط                «:  خداوند، خدای اسرائيل، به من گفت       ٣٦

من قوم را از تمام کشورهايی که         ٣٧.  اکنون به آنچه من می گويم گوش بده          .اين شهر به دست پادشاه بابل شده است         
آنها را از روی خشم پراکنده کرده بودم، جمع می کنم و به اينجا برمی گردانم و می گذارم آنها در اينجا در امن و                                 

قط متوّجه يک چيز     فکر و ذهنشان ف    ٣٩.  بار ديگر آنها قوم من و من خدای ايشان خواهم بود                ٣٨.  امان زندگی کنند   
با آنها پيمانی   ٤٠.  خواهد بود، يعنی به خاطر خيرّيت خودشان و فرزندانشان، هميشه حرمت مرا نگاه خواهند داشت                  

ترس خود را در دلهايشان می گذارم تا ديگر             .  ابدی خواهم بست و از نيکی کردن به آنها، کوتاهی نخواهم کرد                    
دن به ايشان خشنود خواهم شد و وعده می دهم که آنها را در اين                          از احسان نمو   ٤١.  هيچ وقت از من دور نشوند        
 . سرزمين مستقر خواهم ساخت

همان طور که آنها را گرفتار اين مصيبت کردم، به همان نحو تمام برکاتی را که به آنها وعده داده ام،                                          «٤٢
انسان و نه حيوان می تواند در آن         مردم می گويند اين سرزمين مثل بيابانی خواهد شد که نه          ٤٣.  نصيبشان خواهم کرد  

مردم ٤٤.  اّما بار ديگر در اين سرزمين مزرعه ها خريد و فروش خواهد شد            .  زندگی کند و به بابلی ها داده خواهد شد        
اين کار در همه جا در         .  به خريد مزارع ادامه می دهند و َسَندها در حضور شاهدان مهر و امضاء خواهد شد                              

اهای اطراف اورشليم، در شهرهای يهودا، کوهستان ها و کوهپايه ها، و در شهرهای                     سرزمين بنيامين، در روست     
 » .من، خداوند چنين گفته ام. من کاميابی اين قوم را به ايشان بازمی گردانم. جنوب يهودا ادامه خواهد يافت
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٣٣  
  وعدٔه ديگری برای اميدواری

خداوندی که  ٢.  ر ديگر پيام خداوند را دريافت کردم           زمانی که من هنوز در محوطٔه کاخ زندانی بودم، يک با                ١
. از من بپرس و به تو پاسخ خواهم داد        «٣:  زمين را آفريد و در جای خود قرار داد و نامش خداوند است به من گفت                

من، خداوند  خدای اسرائيل دربارٔه          ٤.  دربارٔه اسرار عجيبی که چيزی دربارٔه آنها نمی دانی به تو خواهم گفت                         
گروهی برای  ٥.  ای اورشليم و کاخ سلطنتی يهودا که در نتيجٔه محاصره و حمله ويران شده بودند، می گويم                       خانه ه

مقابله با بابلی ها وارد جنگ خواهند شد و در نتيجه خانه ها از اجساد کسانی که از روی خشم و غضب خود زده ام،                          
اّما من  ٦.  اند، من روی خود را از آنها برگردانده ام       به خاطر شرارتهايی که مردم اين شهر مرتکب شده        .  پر خواهد شد  

اين شهر و مردم آن را شفا خواهم داد و سالمتشان را به آنها برمی گردانم، و آنها را از صلح و امنّيت، سرشار                                   
اهانی آنها را از گن   ٨.  من کاميابی را به يهودا و اسرائيل برمی گردانم و آنها را از نو بنا خواهم کرد                  ٧.  خواهم ساخت 

اورشليم موجب شادمانی، افتخار و     ٩.  که مرتکب شده اند، پاک می کنم و گناهان و سرکشی های آنها را خواهم بخشيد             
تمام مّلتهای جهان وقتی دربارٔه احسانهايی که به مردم، و کاميابی ای که نصيب اورشليم،                        .  جالل من خواهد بود     

 » .کرده ام بشنوند از ترس برخود خواهند لرزيد
. مردم می گويند که اين شهر مثل بيابانی شده که ديگر انسان و حيوانی در آن زندگی نمی کند                         «:  خداوند گفت ١٠

هيچ انسان و حيوانی در آن زندگی نمی کند، . آنها درست می گويند، شهرهای يهودا و کوچه های اورشليم خالی هستند 
صدای سرود مردم را      .  به گوش خواهد رسيد       فريادهای شادی و خوشی و صدای جشن های عروسی             ١١  اّما باز  

 : درحالی که هدايای شکرگزاری در معبد بزرگ من تقديم می کنند، خواهيد شنيد که می گويند
 ، خداوند متعال را سپاس گوييد'

  چون او نيکوست
 ' .و محّبتش ابدی است

 

 » .ن گفته اممن، خداوند چني. من اين سرزمين را مثل گذشته، موّفق و کامياب خواهم ساخت
در اين سرزمينی که مثل بيابان شده و هيچ انسان و حيوانی در آن زندگی نمی کند بار                          «:  خداوند متعال گفت   ١٢

در شهرهای کوهستانی،     ١٣.  ديگر چراگاههايی خواهد داشت و چوپانان گّله های خود را در آنها خواهند چرانيد                        
 در روستاهای اطراف اورشليم، چوپانان يک بار ديگر                    کوهپايه ها، قسمت جنوبی يهودا، سرزمين بنيامين و                 

 » .من، خداوند چنين گفته ام. گوسفندان خود را خواهند شمرد
در آن زمان،   ١٥.  زمانی می آيد که من به وعده های خود به قوم اسرائيل و يهودا عمل خواهم کرد               «:  خداوند گفت ١٤

اه آنچه را راست و درست است، در تمام اين سرزمين انجام            آن پادش .  من پادشاه عادلی از نسل داوود برخواهم گزيد       
خداوند عدالت  'اين شهر به نام     .  مردم يهودا و اورشليم نجات می يابند و در امنّيت زندگی خواهند کرد             ١٦.  خواهد داد 

واهد من، خداوند به شما اطمينان می دهم که از نسل داوود هميشه کسی وجود خ                   ١٧.  ناميده خواهد شد   '  و زندگی ما   
و هميشه کاهنانی از طايفٔه الوی خواهند بود تا هدايای سوختنی، غّالت، و                    ١٨.  داشت که بر اسرائيل سلطنت کند        

 » .قربانی ها را به حضور من تقديم کنند
من با روز و شب پيمانی بسته ام تا آنها هميشه در زمانهای معّين شروع شوند و اين                        «٢٠:  خداوند به من گفت    ١٩

به همان نحو پيمانی با بندٔه خود، داوود، بسته ام تا از نسل او هميشه کسی در                   ٢١.  ت شکسته نخواهد شد   پيمان هيچ وق 
من به تعداد فرزندان نسل بنده ام، داوود و به تعداد             ٢٢.  خدمت من باشد، و اين پيمانها هيچ وقت شکسته نخواهند شد             
 » . دانه های شن کنار دريا غيرقابل شمردن باشندکاهن های طايفٔه الوی خواهم افزود تا مثل ستارگان آسمان و

 دو خانواده ای را   -آيا توّجه کرده ای که چگونه مردم می گويند من اسرائيل و يهودا را                 «٢٤:  خداوند به من گفت    ٢٣
ت  طرد کرده ام؟ از اين رو با حقارت به قوم من نگاه می کنند و ديگر آنها را به عنوان يک ملّ                         - که خودم برگزيده ام  

اّما من، خداوند، با روز و شب پيمان بسته ام و قوانينی وضع کرده ام که بر زمين و آسمان حاکم                               ٢٥.  قبول ندارند 
 . است
کسی را از نسل داوود     .  به همان نحو من پيمان خود را با فرزندان يعقوب و با بندٔه خود داوود حفظ خواهم کرد                  ٢٦

من نسبت به قوم خود رحيم خواهم بود         .  و يعقوب انتخاب خواهم کرد      برای حکمرانی بر فرزندان ابراهيم و اسحاق       
 » .و سعادتشان را به آنها برمی گردانم

٣٤  
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  پيامی برای صدقيا
هنگامی که نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او به حمايت نيروهای مّلتها و نژادهای زير سلطٔه او به اورشليم و                           ١

خداوند از من خواست به نزد صدقيا، پادشاه يهودا           ٢.  ند با من سخن گفت     شهرهای اطراف آن حمله می کردند، خداو      
٣. من، خداوند، اين شهر را تسليم پادشاه بابل خواهم کرد و او تمام آن را به آتش خواهد کشيد         «:  بروم و به او بگويم    

می شوی و با او صحبت      تو با او روبه رو      .  تو را دستگير و تحويل او خواهند داد         .  راه فراری برای تو نخواهد بود      
تو در جنگ کشته    .  ای صدقيا، به آنچه دربارٔه تو می گويم گوش کن          ٤.  بعد از آن به بابل خواهی رفت       .  خواهی کرد 
تو در آرامش خواهی مرد و مردم به همان گونه که در وقت خاکسپاری اجداد تو که قبل از تو                                      ٥.  نخواهی شد  

آنها برای تو عزا خواهند      .  نيدند، برای تو نيز ُبخور خواهند سوزانيد         پادشاهان اين سرزمين بودند، ُبخور می سوزا       
 » .من، خداوند چنين گفته ام' پادشاه ما درگذشت': گرفت و خواهند گفت

اين در زمانی بود که ارتش پادشاه بابل در حال حمله              ٧.  پس من اين پيام را در اورشليم به صدقيای پادشاه دادم             ٦
اين دو شهر تنها شهرهای        .  بل همچنين در حال حمله به شهرهای الکيش و عزيقه بود                  ارتش با .  به اورشليم بود   

 . باقيمانده در يهودا بودند که ُبرج و باروی مستحکمی داشتند

  رفتار فريبکارانه با بردگان
و    آزاد سازند  - چه مرد و چه زن     -بردگان يهودی خود را       ٩  صدقيای پادشاه و مردم اورشليم موافقت کردند که          ٨

تمام مردم و رهبران آنها موافقت کردند که        ١٠.  ديگر هيچ اسرائيلی از هموطن يهودی خود کسی را به بردگی نگيرد           
اّما بعد از مّدتی نظرشان ١١. پس آنها را آزاد ساختند  .  بردگان خود را آزاد کنند و ديگر آنها را به بردگی وادار نکنند            

 دار کردند دوباره بردگی کنند عوض شد، بردگان را پس گرفتند و آنها را وا
من وقتی اجداد شما را از مصر خالص کردم و           «:  خدای اسرائيل به من فرمود به مردم بگويم        ١٣،  آنگاه خداوند ١٢

هر هفت سال يک بار، تمام بردگان يهودی را          ١٤  آنها را از بردگی آزاد ساختم، با آنها پيمانی بستم؛ به  آنها گفتم که                 
. اّما اجداد شما نخواستند به من توّجهی کنند و به آنچه می گويم گوش دهند              .   اند، آزاد سازند  که شش سال خدمت کرده    

همين چند روز پيش بود که شما فکر خود را عوض کرديد و آنچه مرا خشنود می ساخت بجا آورديد، يعنی همٔه                           ١٥
.  که مرا می پرستيد پيمان بستيد      شما موافقت کرديد بردگان يهودی خود را آزاد سازيد، و در حضور من در معبدی                 

شما همٔه بردگانی را که در آرزوی آزادی             .  اّما بار ديگر نظرتان عوض شد و نسبت به من بی حرمتی کرديد                   ١٦
پس، اکنون من، خداوند، می گويم که شما از دستور           ١٧.  بودند، پس گرفتيد و آنها را دوباره مجبور به بردگی کرديد             

بسيار خوب، من به شما آزادی می دهم، آزادی ُمردن . ان خود را از بردگی آزاد نکرديدمن اطاعت نکرديد و هم کيش    
تمام مّلتهای جهان از آنچه به روز شما خواهم آورد در وحشت خواهند                 .  در جنگ، يا در بيماری و يا با گرسنگی           

ور از وسط دو شّقٔه گاوی که         بزرگان يهودا و اورشليم به همراه درباريان، کاهنان و رهبران قوم با عب                  ١٩-١٨.  بود
پس من هم با آنها همان         .  اّما آنها پيمان را شکستند و مفاد آن را رعايت نکردند                .  کشته بودند، با من پيمان بستند        

آنها را تسليم دشمنانشان خواهم کرد تا آنها را بکشند و جسدهای            ٢٠.  معامله ای را خواهم کرد که آنها با آن گاو کردند         
من همچنين صدقيا پادشاه يهودا و درباريان او را تسليم خواهم             ٢١.  ندگان و حيوانات وحشی خواهد شد      آنها طعمٔه پر  

من آنها را تسليم ارتش بابل خواهم کرد، ارتشی که فعًال از حمله دست برداشته                   .  کرد که خواهان مرگ آنها هستند      
آنها حمله خواهند کرد و شهر را تسخير          .  تمن دستور خواهم داد و آنها دوباره به اين شهر برخواهند گش              ٢٢.  است

من، .  می کنند و آن را به آتش خواهند کشيد و من شهرهای يهودا را به کويری غيرقابل سکونت تبديل خواهم کرد                          
 » .خداوند چنين گفته ام

٣٥  
  ارميا و رکابيان

زد خاندان رکابيان برو و با آنها         ن«٢:  در زمانی که يهوياقيم، پسر يوشيا، پادشاه يهودا بود، خداوند به من گفت                 ١
پس من تمام   ٣»  .بعد آنها را به داخل يکی از اتاقهای معبد بزرگ ببر و با شراب از آنها پذيرايی کن                        .  صحبت کن 

همه را به    ٤  - و برادرانش و پسرانش     )  يک ارميای ديگر، پسر حبصنيا      ( يعنی يازنيا، پسر ارميا       -خاندان رکابيان    
اين غرفه در باالی اتاق معسيا پسر شلوم        .  ا را به اتاق شاگردان حانان نبی پسر يجدليا بردم         معبد بزرگ آوردم و آنه    

آنگاه پياله ها و جامهای     ٥.   و نزديک اتاقهای بقّئه محافظين معبد بزرگ قرار داشت             - کارمند عاليرتبٔه معبد بزرگ    -
 » .پر از شراب را در برابر رکابيان نهادم و از آنها خواستم بنوشند

 به ما گفته است که ما و فرزندان ما           - پسر رکاب -جّد ما، يوناداب    .  ما شراب نمی نوشيم  «:  اّما آنها در پاسخ گفتند    ٦
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او همچنين به ما دستور داده است از ساختن خانه، ايجاد مزرعه و تاکستان و خريد آنها                                ٧.  نبايد شراب بنوشيم   
ر زندگی کنيم؛ چون ما در اين سرزمين مثل غريبان زندگی                او به ما دستور داده، هميشه در چاد           .  خودداری کنيم 

خودمان هيچ شراب نمی خوريم و همين طور زنان، پسران         .  ما تمام دستورات يوناداب را اطاعت کرده ايم       ٨.  می کنيم
 نه  ما نه مالک تاکستانی هستيم و      .  ما خانه ای برای زندگی نمی سازيم، در چادرها زندگی می کنيم         ١٠-٩.  و دختران ما  

اّما ١١.  ما به طور کامل از دستوراتی که جّد ما يوناداب  به ما داده پيروی می کنيم                       .  مالک مزرعه ای برای غّالت     
وقتی نبوکدنصر پادشاه به کشور حمله کرد، ما تصميم گرفتيم به اورشليم بياييم و از ارتش های بابل و سوريه دور                         

 . م هستيماين است دليلی که ما امروز در اورشلي. بمانيم
من، خداوند،  «آنگاه خداوند متعال، خدای اسرائيل، به من گفت که بروم و به مردم يهودا و اورشليم بگويم،                     ١٣-١٢

فرزندان و نسلهای يوناداب        ١٤  از شما می پرسم چرا به من گوش نداديد و از دستورات من اطاعت نکرديد؟                               
اّما من  .   به امروز هيچ يک از آنها شراب نمی خورد            دستورات او را دربارٔه نخوردن شراب اطاعت کردند و تا                

 را برای شما می فرستادم و       -  يعنی انبيا -من بندگان خودم    ١٥.  مکررًا با شما سخن گفتم و شما از من اطاعت نکرديد             
 .آنها به شما گفته اند که بايد روش های شرارت آميز خود را ترک کنيد و آنچه را راست و درست است، انجام دهيد                          

آنها شما را از پرستش و خدمت به خدايان ديگر برحذر داشتند، تا شما بتوانيد در سرزمينی که به شما و به اجداد                              
فرزندان يوناداب  ١٦.  اّما شما به من گوش نمی داديد و به من توّجهی نمی کرديد            .  شما دادم، به زندگی خود ادامه دهيد       

پس اکنون من، خداوند متعال،      ١٧.   اّما شما از من اطاعت نکرده ايد        دستوراتی که جّدشان به آنها داد اطاعت کردند،         
من اين کار را    .  خدای اسرائيل، مردم يهودا و اورشليم را گرفتار مصيبتی خواهم کرد که قبًال دربارٔه آن گفته  بودم                    

 . می کنم چون وقتی با شما سخن گفتم، گوش نداديد؛ و وقتی شما را خواندم، پاسخ نداديد
شما از دستورات جّد خودتان     «:   از آن به خاندان رکابيان گفتم که خداوند متعال، خدای اسرائيل، گفته است               بعد١٨

پس من  ١٩.  يوناداب اطاعت کرده ايد و از تمام تعاليم او پيروی کرده ايد؛ و هرچه را که او گفته بود، بجا آورده ايد                           
پسر رکاب هميشه فرزند ذکوری برای خدمت من خواهد             خداوند متعال، خدای اسرائيل، قول می دهم که يوناداب              

 » .داشت

٣٦  
  باروک طومار را در معبد بزرگ می خواند

طوماری بردار و هرچه را که تاکنون        «٢:  در چهارمين سال سلطنت يهوياقيم، پادشاه يهودا، خداوند به من گفت            ١
 به تو   -  از زمان يوشيا تا به امروز     -يی را که از ابتدا      همٔه چيزها .  دربارٔه اسرائيل و يهودا به تو گفته ام بر آن بنويس          

شايد وقتی مردم يهودا دربارٔه مصيبتی که من برايشان می آورم بشنوند، از راه شرارت آميز خود                       ٣.  گفته ام بنويس 
 » .آن وقت من شرارتها و گناهانشان را خواهم بخشيد. برگردند

و باروک تمام آنها    .  چه را خداوند گفته بود، به او گفتم تا او بنويسد          پس من باروک، پسر نيريا را خواندم و هر آن         ٤
٦.  من ديگر اجازه ندارم وارد معبد بزرگ شوم        «:  پس از آن من به باروک چنين گفتم        ٥.  را بر روی طومار نوشت     

ها آنچه را که     اّما می خواهم تو، وقتی مردم در روزه هستند، به آنجا بروی و اين طومار را بلند بخوانی تا همٔه آن                           
در جايی اين را بخوان که همٔه مردم، از جمله اهالی يهودا که از                  .  خداوند به من گفته و تو آن را نوشته ای بشنوند            

شايد آنها به حضور خداوند دعا کنند و از راههای شرارت آميز خود                   ٧.  شهرهای خودشان آمده اند، بتوانند بشنوند       
باروک همان طور که به او گفته بودم، پيامهای         ٨»  .ديد خداوند خواهند شد   برگردند، وگرنه گرفتار خشم و غضب ش       

 . خداوند را در معبد بزرگ خواند
در ماه نهم از پنجمين سال سلطنت يهوياقيم، پادشاه يهودا، مردم اورشليم و کسانی که از شهرهای يهودا آمده                              ٩

قتی همه گوش می دادند، باروک از روی              پس و  ١٠.  بودند، همه برای جلب رضايت خداوند روزه گرفته بودند                  
غرفٔه او در . او اين کار را در اتاق جمريا پسر شافان منشی دربار انجام داد         .  طومار، آنچه را به او گفته بودم خواند       

 . صحن بااليی نزديک در ورودی دروازٔه جديد بود

  طومار برای درباريان خوانده می شود
١٢.  ل، سخنان خداوند را که از روی طومار به وسيلٔه باروک خوانده شد، شنيد                 ميکايا، پسر جمريا و نؤه شافا       ١١

اليشمع منشی،  .  بعد از آن او به کاخ سلطنتی، به دفتر منشی دربار، جايی که درباريان در آن جلسه داشتند، رفت                          
ميکايا ١٣.  ور داشتند داليا پسر شمعيا، الناتان، پسر عکبور، جمريا پسر شافان، و صدقيا پسر حنيا در آن جلسه حض                   

پسر (آن وقت آنها شخصی را به نام يهودی           ١٤.  آنچه را باروک از روی طومار خوانده بود، برای آنها بازگو کرد               
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باروک .  نزد باروک فرستادند تا طوماری را که او برای مردم خوانده بود بياورد                    )  ننيا نؤه شلميا و نبيرٔه کوشی        
بعد از  ١٦.  تند بنشيند و طومار را برای آنها بخواند، پس باروک آن را خواند                    آنها از او خواس     ١٥.  طومار را آورد   

بعد به او   ١٧»  .ما بايد اين را به پادشاه گزارش دهيم          «:  آن همه با وحشت به يکديگر نگاه کردند و به باروک گفتند               
 » ن را به تو داد؟به ما بگو، چه چيزی تو را به نوشتن چنين طوماری هدايت کرد؟ آيا ارميا متن آ«: گفتند
 » .ارميا کلمه به کلمه آن را به من گفت و من آن را بر روی اين طومار نوشتم«: باروک گفت١٨
تو و ارميا بايد برويد و خودتان در جايی پنهان کنيد و به هيچ کس نگوييد کجا                        «:  پس از آن، آنها به او گفتند         ١٩
 » .هستيد

  پادشاه طومار را می سوزاند
ار طومار را در دفتر اليشمع، منشی دربار، گذاشتند و به کاخ سلطنتی رفتند تا همه چيز را به                                بزرگان درب ٢٠

او طومار را از دفتر اليشمع آورد و         .  آن وقت پادشاه يهودی را فرستاد تا طومار را بياورد           ٢١.  پادشاه گزارش دهند  
آن وقت زمستان بود و پادشاه در کاخ           ٢٢.  اندآن را برای پادشاه و تمام درباريانی که اطراف او ايستاده بودند، خو                 

يهودی هنوز بيش از سه يا چهار رديف را نخوانده بود که پادشاه آن را با                       ٢٣.  زمستانی در برابر آتش نشسته بود       
نه ٢٤.  او اين کار را ادامه داد تا تمام طومار در آتش سوخت                  .  چاقوی کوچکی پاره کرد و به داخل آتش انداخت             

گرچه الناتان، داليا، و    ٢٥.  باريان از شنيدن آن دچار واهمه ای شدند، و تأسفی نيز از خود نشان ندادند               پادشاه و نه در   
پس از آن پادشاه دستور     ٢٦.  جمريا از پادشاه خواهش کردند که طومار را نسوزاند، اّما پادشاه به آنها اعتنايی نکرد                 

اّما .   عبدييل، مرا و منشی ام باروک را دستگير کنند              داد تا شاهزاده يرحمئيل، سرايا پسر عزرئيل، و شلميا پسر                
 . خداوند ما را پنهان کرده بود

  ارميا طومار ديگری می نويسد
که ٢٨  بعد از آنکه يهوياقيم پادشاه طوماری را که من به باروک گفته بودم بنويسد سوزانيد، خداوند به من گفت                      ٢٧

: خداوند به من گفت تا به پادشاه بگويم          ٢٩.  د بر آن بنويسم    طومار ديگری بردارم و هرچه را در طومار نخست بو             
تو طومار را سوزاندی و از ارميا می پرسی که چرا او نوشته است که پادشاه بابل می آيد تا اين سرزمين را ويران                      «

 از نسل   پس اکنون من، خداوند، به تو يهوياقيم پادشاه می گويم ديگر           ٣٠و تمام مردم و حيوانات آن را خواهد کشت؟            
جسد تو بيرون انداخته می شود تا روزها زير گرمای خورشيد و             .  تو هيچ کس بر قلمرو داوود حکومت نخواهد کرد        

من تو و فرزندانت و درباريانت را به خاطر گناهانی که مرتکب شده ايد مجازات              ٣١.  شبها در برابر يخ و سرما باشد       
به اخطارهای من اعتنايی نکرديد، پس من باليی را که گفته بودم              نه تو و نه مردمان اورشليم و يهودا           .  خواهم کرد 

 » .بر سر شما خواهم آورد
پس من طومار ديگری برداشتم و آن را به منشی خودم، باروک، دادم و او تمام چيزهايی که در طومار اولی                          ٣٢

 . بود، به انضمام پيامهای مشابه ديگری را بر آن نوشت

٣٧  
 ا درخواست صدقيا از ارمي

٢.  نبوکدنصر پادشاه بابل، صدقيا پسر يوشيا را به جای يهوياکين پسر يهوياقيم به عنوان پادشاه يهودا تعيين کرد                   ١

 . اّما نه صدقيا به پيامی که از جانب خداوند داشتم گوش داد و نه درباريان و نه مردم عادی
 من فرستاد تا از طرف تمام قوم به حضور           صدقيا پادشاه يهوکل پسر شلميا و َصَفنيای کاهن پسر معيسا را پيش             ٣

ارتش ٥.  در آن زمان من هنوز زندانی نشده بودم و می توانستم آزادانه ميان مردم بروم                ٤.  خداوند، خدای ما دعا کنم     
بابل شهر اورشليم را در محاصره داشت، اّما وقتی شنيدند ارتش مصر از مرزهای مصر گذشته اند، آنها                                             

 . عقب نشينی کردند
ارتش مصر برای کمک به تو در حرکت است،         «:  تا به صدقيا بگويم   ٧گاه خداوند، خدای اسرائيل، به من گفت        آن٦

آن وقت بابلی ها برمی گردند، به شهر حمله می کنند، آن را می گيرند و به آتش                      ٨.  اّما از وسط راه برخواهد گشت        
 و تصّور نکنی که بابلی ها ديگر نخواهند آمد،            من، خداوند به تو اخطار می کنم که خود را فريب ندهی              ٩.  می کشند

اگر تو حّتی بتوانی تمام ارتش بابل را شکست دهی به طوری که فقط مجروحان آنها در                       ١٠.  چون آنها خواهند آمد    
 » .چادرهای خود بمانند، حّتی آن مجروحان هنوز قادر خواهند بود که برخيزند و تمام شهر را به آتش بکشند

  زندانی می شود ارميا دستگير و
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پس من اورشليم را ترک کردم تا به        ١٢  ارتش بابل از اورشليم عقب نشينی کرد چون ارتش مصر نزديک می شد           ١١
اّما وقتی به دروازٔه بنيامين رسيدم، افسری ١٣. سرزمين بنيامين بروم و سهم خود را از امالک خانواد گی خود بگيرم    

تو به  «:  نيا که مسئول پاسداران آنجا بود، مرا نگاه داشت و به من گفت                     به نام يرئيا پسر شلميا و شلميا پسر حن              
 » !بابلی ها پناه می بری

او مرا  .  اّما يرئيا حرف مرا باور نکرد       »  .من به بابلی ها پناه نمی برم      !  نه اين طور نيست   «:  من در پاسخ گفتم    ١٤
 و دستور دادند مرا بزنند و مرا در خانه           آنها از دست من عصبانی بودند      ١٥.  دستگير کرد و به حضور رهبران برد       

مرا در سياه چالی در        ١٦.   زندانی نمودند   -  منشی دربار که خانه اش را به صورت زندان درآورده بودند                -يوناتان  
 . زيرزمين آن خانه برای مّدت زيادی نگاه داشتند

: ی به طور خصوصی از من پرسيد       مّدتی بعد صدقيای پادشاه کسی را به دنبال من فرستاد و او در کاخ سلطنت                 ١٧
١٨»  .تو به دست پادشاه بابل تسليم خواهی شد         .  آری پيامی دارم  «:  جواب دادم »  آيا پيامی از جانب خداوند داری؟      «

١٩من چه جرمی عليه تو و درباريانت و يا اين مردم مرتکب شده ام که تو مرا به زندان انداخته ای؟                         «:  بعد پرسيدم 

و اکنون، ای     ٢٠ که به تو می گفتند که پادشاه بابل به تو و به کشور حمله نمی کند؟                                     کجا هستند آن انبيای تو         
خواهش می کنم مرا به زندان خانه       .  اعلی حضرت از تو خواهش می کنم به من گوش کن و هرچه می گويم انجام بده                

 » .اگر بفرستی حتمًا در آنجا خواهم مرد. يوناتان نفرست
من در آنجا ماندم و هر روز يک قرص نان            .  اد مرا در محوطٔه کاخ زندانی کنند        پس صدقيای پادشاه دستور د     ٢١

 . از نانوايی به من می دادند تا ذخيره نان شهر تمام شد

٣٨  
  ارميا در آب انبار

٢  شفطيا پسر متان، جدليا پسر فحشور، يوکل پسر شلميا، و فحشور پسر ملکيا شنيدند که من به مردم می گفتم که                    ١
اّما اگر کسی برود و     .  هرکس در شهر بماند يا از جنگ يا از گرسنگی يا از بيماری، خواهد ُمرد               «:  ی گويدخداوند م 

من همچنين به آنها می گفتم که       ٣»  .خود را تسليم بابلی ها کند کشته نخواهد شد و اقًال جان خود را نجات خواهد داد                    
 » . و آنها آن را خواهند گرفتمن شهر را تسليم ارتش بابل خواهم کرد«: خداوند گفته است

با اين حرفها او باعث می شود       .  اين مرد بايد کشته شود     «:  آن وقت بزرگان قوم به حضور پادشاه رفتند و گفتند            ٤
. او همين کار را نسبت به ساير کسانی که در شهر باقيمانده اند انجام می دهد             .  سربازان جرأت خود را از دست بدهند       

 » .کند، فقط می خواهد به آنها لطمه بزنداو به مردم کمکی نمی 
٦»  .بسيار خوب، من نمی توانم مانع کار شما شوم، هرچه می خواهيد با او بکنيد            «:  صدقيای پادشاه در پاسخ گفت    ٥

آب انبار .  پس آنها مرا گرفتند و با ريسمان به ته آب انبار شاهزاده ملکيا، که در محوطٔه کاخ قرار داشت، انداختند                          
 .  و ته آن ُپر از ِگل بود و من در ِگل فرو رفتمآب نداشت

در آن  .  عبدَملک حبشی يکی از خواجه سرانی که در کاخ سلطنتی خدمت می کرد، شنيد که مرا در چاه انداخته اند                 ٧
٩:  پس عبدَملک به آنجا رفت و به پادشاه گفت         ٨.  زمان پادشاه در دروازٔه بنيامين به شکايات مردم رسيدگی می کرد           

آنها ارميا را به ته چاه انداخته اند، جايی که او از                  .  رور من، کاری که اين اشخاص کرده اند، اشتباه است             ای س «
آن وقت پادشاه به عبدَملک دستور داد تا به                ١٠»  .گرسنگی خواهد ُمرد، چون ديگر غذايی در شهر وجود ندارد                 
پس عبدَملک به همراه آن سه نفر به قسمت          ١١.  رندهمراه سه نفر ديگر مرا، قبل از اينکه بميرم، از چاه بيرون بياو              

او به من گفت تا پارچه های      ١٢.  انباری کاخ رفتند و مقداری لباس کهنه برداشتند و با ريسمان آنها برای من انداختند                
و آنها مرا از چاه بيرون        ١٣من اين کار را کردم،        .  کهنه را زير بازوهايم بگذارم تا ريسمان بدن مرا زخمی نکند               

 . بعد از آن مرا در محوطٔه کاخ نگه داشتند. آوردند

  صدقيا از ارميا راهنمايی می خواهد
در يک موقعّيت ديگر به دستور صدقيای پادشاه مرا به حضور او در سومين َدر ورودی معبد بزرگ بردند و                       ١٤

 » .من از تو چيزی را می پرسم و می خواهم تمام حقيقت را به من بگويی«: او به من گفت
اگر حقيقت را بگويم، تو مرا خواهی ُکشت و اگر به تو نصيحت کنم، تو به من اعتنايی                        «:  من در جواب گفتم    ١٥

 » .نخواهی کرد
من به نام خدای زنده، خدايی که به ما         «:  صدقيای پادشاه در تنهايی و به طور خصوصی به من قول داد و گفت              ١٦

نخواهم کشت و تو را به دست کسانی که می خواهند تو را بکشند،                     زندگی عطا کرده، سوگند ياد می کنم که تو را             



 اارمي
 

 » .نخواهم داد
اگر تسليم سرداران ارتش بابل شوی تو و        «:  آن وقت به صدقيا گفتم که خداوند متعال، خدای اسرائيل گفته است           ١٧

بابلی ها آن را به آتش       ،  اّما اگر تسليم نشوی    ١٨.  اين شهر هم در آتش نخواهد سوخت         .  خانواده ات زنده خواهيد ماند    
 » .خواهند کشيد و شما راه فراری نخواهيد داشت

. من نگران هموطنان خودمان هستم که ما را ترک کردند و به بابلی ها پيوسته اند                    «:  اّما پادشاه در پاسخ گفت      ١٩
 » .ممکن است مرا هم تحويل آنها بدهند و مورد شکنجه قرار بگيرم

آن وقت همه چيز   .  استدعا می کنم دستورات خداوند را اطاعت کنيد      .  ويل نخواهند داد  تو را به آنها تح    «:  من گفتم ٢٠
اّما خداوند در رؤيا به من نشان داده است، اگر تسليم                 ٢١.  به خير خواهد گذشت و تو از مرگ نجات پيدا می کنی                

افسران پادشاه بابل برده    در آن رؤيا ديدم که تمام زنهای کاخ سلطنتی به طرف            ٢٢.  نشوی به چه روزی خواهی افتاد     
 : به آنچه آنها در مسير خود می گفتند گوش بده. می شوند

 ، بهترين دوستان پادشاه او را گمراه کردند'
 . آنها به حرفهای او گوش ندادند

 ، وقتی در ِگل فرو رفت
 » '.دوستانش او را تنها گذاشتند

 به پيش بابلی ها خواهند برد و تو خودت هم، نمی توانی           تمام زنها و فرزندانت را    «:  بعد، من اضافه کردم و گفتم     ٢٣
 » .پادشاه بابل، تو را به زندان خواهد انداخت و اين شهر در آتش خواهد سوخت. از دست آنها فرار کنی

اگر ٢٥.  نگذار کسی از اين صحبت ما باخبر شود و زندگی تو در خطر نخواهد بود                       «:  صدقيا در پاسخ گفت     ٢٤
. ند که من با تو صحبت کرده ام، آنها از تو خواهند پرسيد که صحبت ما دربارٔه چه بوده است                          درباريان باخبر شو   

فقط به آنها بگو که تو از        ٢٦.  آنها به تو قول خواهند داد که اگر همه چيز را به آنها بگويی، آنها تو را نخواهند ُکشت                    
بعد از آن، تمام درباريان پيش      ٢٧»  .تا در آنجا بميری   من استدعا می کردی تا تو را به زندان خانٔه يوناتان برنگردانم             

آنها ديگر  .  من آمدند و از من می پرسيدند و من به  آنها دقيقًا همان چيزی را گفتم که پادشاه به من گفته بود بگويم                               
 کاخ  و مرا تا روزی که اورشليم فتح شد، در محوطهٔ            ٢٨.  نمی توانستند کاری کنند، چون صحبت ما را نشنيده  بودند           

 . نگاه داشتند

٣٩  
  سقوط اورشليم

در ماه دهم از نهمين سال سلطنت صدقيا پادشاه يهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمام سپاه خود به اورشليم حمله                       ١
 . در روز نهم از ماه چهارم، در يازدهمين سال سلطنت صدقيا ديوار شهر شکسته شد٢. کرد
درآمد، افسران پادشاه بابل از جمله نرگال شرآصر و سمگرنبو و سرسکيم و                وقتی اورشليم به تصّرف بابلی ها    (٣

 .) يک نرگال شرآصر ديگر در جلوی دروازٔه ميانی مستقر شدند
آنها از راه     .  وقتی صدقيای پادشاه و سربازانش اين وضع را ديدند، سعی کردند شبانه از شهر فرار کنند                                 ٤

وازه ای که دو ديوار را به هم می پيوست، گذشتند و به طرف دشت اردن                 باغچه های کاخ بيرون رفتند، و از راه در        
بعد او را به     .  اّما ارتش بابل به دنبال آنها رفت و صدقيا را در دشتهای نزديک اريحا دستگير نمود                     ٥.  فرار کردند 

ات او را   حضور نبوکدنصر که در شهر ربله واقع در سرزمين حمات بود، بردند و نبوکدنصر در آنجا حکم مجاز                      
او همچنين دستور داد تمام      .  در ربله او دستور داد پسران صدقيا را در برابر چشمان پدرشان بکشند                ٦.  صادر کرد 

در ٨.  و آنها چشمان صدقيا را کور نمودند و او را به زنجير کشيده، به بابل بردند                          ٧.  درباريان يهودا کشته شوند     
در آخر،  ٩.  ردم را به آتش کشيدند و ديوارهای شهر را خراب کردند            همين حال، بابلی ها کاخ سلطنتی  و خانه های م        

نبوزرادان فرماندٔه سپاه بابل، مردمی را که در شهر باقی مانده بودند به همراه کسانی که به او پيوسته بودند، به                                 
 تاکستانها و     فقط فقيرانی که مالک هيچ چيزی نبودند، در يهودا باقی ماندند و او                          ١٠.  عنوان اسير به بابل ُبرد         
 . مزرعه ها را به آنها داد

  آزادی ارميا
برو ارميا را پيدا کن و از او به خوبی توّجه  «١٢:  اّما نبوکدنصر به نبوزرادان فرماندٔه سپاهش، چنين دستور داد        ١١
يعنی   پس نبوزرادان به اّتفاق سرداران سپاه         ١٣»  .به او آسيبی مرسان بلکه آنچه می خواهد برايش انجام بده                 .  کن

آنها مرا تحت توّجه     .  مرا از محوطٔه کاخ بيرون آوردند       ١٤  نبوشزبان و نرگال شرآصر و ساير افسران پادشاه بابل           
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پس من در آنجا در ميان      .  جدليا پسر اخيقام و نؤه شافان قرار دادند تا من در امنّيت و سالمتی به خانٔه خودم برگردم                   
 . مردم ساکن شدم

  اميد برای عبدَملک
تا به عبدَملک حبشی بگويم که خداوند        ١٦انی که من هنوز در محوطٔه کاخ زندانی بودم، خداوند به من گفت                زم١٥

همان طور که گفته بودم عمل خواهم کرد، من بر اين شهر نه رفاه و نه برکت،                    «:  متعال، خدای اسرائيل گفته است     
اّما من، خداوند حافظ تو     ١٧.  هی بود تا آن را ببينی      بلکه ويرانی خواهم فرستاد و وقتی اين واقع شود تو در آنجا خوا              

من تو را امن و امان نگاه خواهم داشت و تو کشته             ١٨.  خواهم بود و تو تسليم کسانی که از آنها می ترسی نخواهی شد           
 » .من خداوند چنين گفته ام. تو جانت را نجات خواهی داد، چون تو به من اعتماد داشتی. نخواهی شد

٤٠  
 زد جدليا می ماند ارميا ن

مرا در  .  بعد از آنکه نبوزرادان، فرماندٔه ارتش مرا در رامه آزاد کرد، بار ديگر خداوند با من سخن گفت                                 ١
 . زنجير، همراه تمام کسانی که از اورشليم و يهودا به وسيلٔه بابلی ها اسير شده بودند، به آنجا برده بودند

و اکنون  ٣وند خدای شما، اين سرزمين را به نابودی تهديد کرده بود                   خدا«:  فرمانده مرا به کناری ُبرد و گفت          ٢
آنچه را که گفته بود انجام داده است و اين همه  چيزها به خاطر گناهان قوم شما عليه خداوند و عدم اطاعت شما از                              

 با هم به بابل برويم      اکنون زنجيرها را از دستهای تو باز می کنم و تو را آزاد می کنم اگر بخواهی می توانيم                ٤.  اوست
تو می توانی هرجا را که         .  اّما اگر نمی خواهی بروی، مجبور نيستی          .  و من در آنجا از تو مراقبت خواهم کرد                

 » .می خواهی، در تمام اين سرزمين انتخاب کنی و به هرجايی که مايل باشی بروی
 شافان که پادشاه بابل او را به فرمانداری             به نزد جدليا پسر اخيقام و نوهٔ         «:  وقتی جوابی ندادم نبوزرادان گفت      ٥

تو می توانی به آنجا بروی و در ميان قوم خودت زندگی کنی، يا به هرجايی که                 .  شهرهای يهودا برگزيده است، برو    
من به نزد جدليا در     ٦.  بعد او يک هديه و مقداری غذا به من داد تا با خودم ببرم و به راه خودم بروم                   »  .دوست داری 
 . تم و در آنجا در بين مردمی که باقی مانده بودند زندگی کردممصفه رف

  جدليا فرماندار يهودا
 ) ٢٤-٢٢:٢٥دوم پادشاهان (

آنها شنيدند که پادشاه بابل جدليا را به سمت فرماندار                 .  بعضی از افسران و سربازان يهودا تسليم نشده بودند              ٧
 را به   - يعنی فقيرترين طبقات مردم    -سارت برده نشده بودند      سرزمين گماشته و مسئولّيت امور تمام مردمی که به ا            

پس اسماعيل پسر نتنيا، يوحانان و يوناتان پسران قاريح، سرايا پسر َتنُحوَمت، پسران عيفای                                ٨.  او داده است    
مت من سال «:  جدليا به آنها گفت    ٩.  نطوفاتی، َيَزنيا پسر مکانی با افراد تحت نظرشان به نزد جدليا در مصفه رفتند                  

در اين سرزمين ساکن شويد و          .  شما نبايد از تسليم شدن به بابلی ها هراسی داشته باشيد                .  شما را تضمين می کنم     
من خودم در مصفه خواهم ماند و وقتی              ١٠.  پادشاه بابل را خدمت کنيد و همه چيز برای خيرّيت شما خواهد بود                    

اّما شما می توانيد شراب، ميوه و روغن زيتون         .  طرف خواهم شد  بابلی ها به اينجا بيايند، من به نمايندگی شما با آنها            
در همين حال تمام يهوديانی که در موآب،              ١١»     .را ذخيره کنيد و در دهاتی که تصّرف کرده ايد، زندگی نماييد                   

باقی بمانند عمون، َادوم و ساير نقاط زندگی می کردند، شنيدند که پادشاه بابل اجازه داده بعضی از يهوديان در يهودا       
آنها به  .  پس آنها از جاهايی که پراکنده شده بودند، به يهودا برگشتند             ١٢.  و جدليا را به فرمانداری آنها گماشته است         

 . نزد جدليا در مصفه رفتند و در آنجا مقدار زيادی شراب و ميوه جمع کردند

  کشته شدن جدليا
 ) ٢٦-٢٥:٢٥دوم پادشاهان (

: و به او گفتند    ١٤رماندهان سربازانی که تسليم نشده بودند، نزد جدليا در مصفه آمدند                  بعد از آن، يوحانان و ف        ١٣
آن ١٥.  اّما جدليا آن را باور نکرد       »  آيا نمی دانی که َبعليس، پادشاه عمونيان، اسماعيل را فرستاده تا تو را بکشد؟                  «

يچ کس نخواهد فهميد که چه کسی اين        بگذار من بروم و اسماعيل را بکشم، و ه          «:  وقت يوحانان در خفا به او گفت        
چرا او تو را بکشد؟ اين کار باعث می شود، تمام يهوديانی که دور تو جمع شده اند، پراکنده شوند                  .  کار را کرده است   

 » .و مصيبتی برای تمام کسانی که در يهودا باقی مانده اند به وجود آورد
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 » !ارٔه اسماعيل می گويی حقيقت نداردچيزی که تو درب! چنين کاری نکن«: اّما جدليا گفت١٦

٤١  
در هفتمين ماه همان سال، اسماعيل پسر نتنيا و نؤه اليشمع، که يکی از اعضای خانوادٔه سلطنتی و يکی از                                   ١

وقتی آنها با هم مشغول      .  افسران ارشد پادشاه بود، به همراه ده نفر به مصفه رفت تا با جدليای فرماندار ديدار کند                      
اسماعيل و ده مرد همراه او شمشيرهای خود را کشيدند و جدليا را کشتند؛ زيرا پادشاه بابل او                      ٢دند،  صرف غذا بو  

اسماعيل همچنين تمام يهوديانی را که با جدليا در مصفه بودند و سربازان                   ٣.  را به فرمانداری يهودا برگزيده بود        
 . بابلی را که هنوز در آنجا حضور داشتند، همه را کشت

آنها ريشهای  .  هشتاد نفر از شکيم، سيلو و سامره آمدند          ٥، قبل از آنکه کسی از قتل جدليا باخبر شود،               روز بعد ٤
آنها غّالت و ُبخور برای هديه به معبد          .  خود را تراشيده بودند، لباسهايشان پاره و بدنهايشان را زخمی کرده بودند               

خواهش «:  وقتی به آنها رسيد، گفت    .  نها بيرون رفت  پس اسماعيل با گريه از مصفه برای ديدار آ         ٦.  بزرگ می بردند 
به محض اينکه آنها وارد شهر شدند، اسماعيل و مردانی که با او بودند، همٔه آنها                   ٧»  .می کنم بياييد و جدليا را ببينيد      

 . را کشتند و بدنهای آنها را در يک چاه انداختند
ما گندم، جو، روغن زيتون و عسل خود ! کنيم ما را نُکش خواهش می  «:  اّما ده نفر از آن گروه به اسماعيل گفتند        ٨

چاهی که اسماعيل جسدها را در آن می انداخت،         ٩.  پس او از کشتن آنها منصرف شد       »  .را در مزارع پنهان کرده ايم    
ا اسماعيل آن چاه ر   .  همان چاه بزرگی بود که آسای پادشاه برای دفاع در برابر بعشا، پادشاه اسرائيل حفر کرده بود                  

 فرماندٔه -سپس، او دختران پادشاه و ساير مردم مصفه يعنی کسانی را که نبوزرادان ١٠. از جسدهای مقتوالن ُپر کرد 
اسماعيل آنها را به اسيری به طرف سرزمين آمون .  حفاظت از آنها را به عهدٔه جدليا سپرده بود، دستگير کرد  -سپاه
 . برد

پس ١٢.  و بودند، از جنايتی که اسماعيل مرتکب شده بود، باخبر شدند               يوحانان و فرماندهان ارتش که همراه ا         ١١
وقتی اسيرانی که با اسماعيل     ١٣.  آنها به دنبال او و پيروانش رفتند و در نزديکی استخر بزرگ جبعون به او رسيدند                

ا اسماعيل به    اّم١٥.  و برگشته به طرف آنها دويدند         ١٤بودند، يوحانان و فرماندهان ارتش را ديدند خوشحال شدند                 
 . اّتفاق هشت نفر از مردان خود موّفق به فرار شد و همه به طرف سرزمين آمون رفتند

پس از آن يوحانان و فرماندهان ارتش مسئولّيت نگه داری از کسانی  را که اسماعيل بعد از کشتن جدليا به                                  ١٦
آنها از بابلی ها       ١٨-١٧.  ده گرفتند    به عه      - يعنی سربازان، زنان، کودکان و خواجه سرايان               -اسارت گرفته بود          

پس آنها به طرف      .  می ترسيدند چون اسماعيل جدليا را که پادشاه بابل به عنوان فرماندار گماشته بود، کشته بود                        
 . در سر راهشان در کمهام، نزديک بيت لحم توّقف کردند. مصر رفتند تا از بابلی ها دور شوند

٤٢  
 ند مردم از ارميا درخواست دعا می کن

و به  ٢  آنگاه فرماندهان ارتش از جمله يوحانان پسر قاريح و َيَزنيا پسر هوشعيا و تمام مردم از هر طبقه ای آمدند                    ١
در حضور خدای ما، برای ما که زنده مانده ايم دعا           !  خواهش می کنيم آنچه می خواهيم برای ما انجام بده        «:  من گفتند 

دعا کن تا    ٣.  ن، همان طور که می بينی تعداد کمی از ما زنده مانده اند                 زمانی ما گروه کثيری بوديم اّما اکنو           .  کن
 » .خداوند خدای ما، به ما نشان دهد به چه راهی بايد برويم و چه کاری بايد بکنيم

بسيار خوب، من همان طور که شما خواسته ايد، در برابر خداوند خدای شما، دعا خواهم کرد و                   «:  در پاسخ گفتم  ٤
 » .، به شما خواهم گفت و چيزی را از شما پنهان نخواهم کردهرچه او بگويد

خداوند شاهد صادق و امينی عليه ما باشد، اگر تمام احکامی که خداوند خدای ما،                  «:  بعد از آن آنها به من گفتند       ٥
رای ما  احکام خداوند، خدای خود را که از تو می خواهيم به حضورش ب             ٦.  به وسيلٔه تو به ما می دهد، اطاعت نکنيم        

اگر از او اطاعت کنيم همه چيز برای خيرّيت ما     .  دعا کنی، چه مطابق ميل ما باشد و چه نباشد، اطاعت خواهيم کرد            
 » .خواهد بود

  پاسخ خداوند به دعای ارميا
پس من از يوحانان خواستم به اّتفاق تمام فرماندهان ارتش و به                 ٨  ده روز بعد از آن خداوند با من سخن گفت؛             ٧

خداوند، خدای اسرائيل، همان خدايی که شما مرا به                   «:  من به آنها گفتم       ٩.   تمام مردم به نزد من بيايند              همراه
اگر شما مايل هستيد در اين سرزمين زندگی کنيد، من شما را بنا                  '١٠:  حضورش با درخواست فرستاديد گفته است       
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زيرا باليی که بر شما وارد کردم،       .  هم نمود خواهم کرد نه ويران و شما را مثل نهالی خواهم کاشت و ريشه کن نخوا              
من با شما هستم و شما را از دست او آزاد              .  ديگر از پادشاه بابل نترسيد     ١١.  موجب غم بزرگی برای من شده است        

من بر شما رحيم خواهم بود و او را وادار می کنم بر شما رحم کند و اجازه دهد به خانه های خود                               ١٢.  خواهم کرد 
 ' .وند چنين گفته اممن خدا. برويد
اّما شما مردمی که در يهودا باقيمانده ايد، نبايد از اطاعت دستورات خداوند، خدای خودتان، خودداری کنيد                  «١٥-١٣

نه، ما به مصر خواهيم رفت و در آنجا زندگی خواهيم              'شما نبايد بگوييد،     .  و نخواهيد در اين سرزمين زندگی کنيد        
اگر شما  '  . روبه رو نخواهيم شد، شيپور جنگی نخواهيم شنيد و گرسنه نخواهيم ماند            کرد، جايی که ما ديگر با جنگی      

اگر تصميم گرفته ايد به مصر برويد و در آنجا                 ':  چنين بگوييد، آن وقت خداوند متعال، خدای اسرائيل می گويد                
نگی که از آن وحشت     در  آن صورت جنگی که از آن واهمه داريد، به سراغ شما خواهد آمد و گرس                  ١٦زندگی کنيد،   

تمام کسانی که تصميم دارند، به مصر بروند و در          ١٧.  داريد، در تعقيب شما خواهد بود و شما در مصر خواهيد مرد             
حّتی يک نفر از آنها زنده نخواهد ماند،         .  آنجا زندگی کنند، يا در جنگ، يا از گرسنگی و يا از بيماری خواهند مرد                

 ' .ی که بر آنها وارد می کنم بگريزدحّتی يک نفر نمی تواند از مصيبت
به همان نحوی که من خشم و غضب خود را بر اورشليم فرو ريختم،               ':  خداوند متعال، خدای اسرائيل می گويد    «١٨

مردم از ديدن شما به وحشت خواهند افتاد        .  به همان نحو اگر شما به مصر برويد، غضب من متوّجه شما خواهد شد              
شما ديگر هيچ وقت اين سرزمين را      .  رد و نام شما را به عنوان نفرين به کار خواهند برد           و شما را مسخره خواهند ک     

 » '.نخواهيد ديد
. خداوند به شما، مردمی که در يهودا باقيمانده ايد گفته است که به مصر نرويد                 «:  بعد از آن من ادامه داده گفتم        ١٩

شما از من خواستيد برای شما در حضور        .  لکی می شويد که مرتکب اشتباه ُمه   ٢٠  پس من اکنون به شما اخطار می کنم      
و من اکنون آن را به شما گفتم،          ٢١.  خداوند خدای ما، دعا کنم و شما قول داديد که هرآنچه او می گويد اطاعت کنيد                   

 پس اين را به خاطر داشته      ٢٢.  اّما شما آنچه را که خداوند، خدای ما مرا فرستاد تا به شما بگويم، اطاعت نکرديد                         
 . شما يا در جنگ، يا با گرسنگی و يا از بيماری در سرزمينی که می خواهيد در آن زندگی کنيد، خواهيد ُمرد: باشيد

٤٣  
  ارميا را به مصر می برند

آنگاه عزريا پسر هوشعيا و     ٢.  من تمام چيزهايی را که خداوند، خدای آنها، مرا فرستاده  بود تا به آنها بگويم گفتم                ١
خداوند خدای ما، تو را نفرستاده تا به        .  تو دروغ می گويی  «:  قاريح و ديگر مردان مغرور به من گفتند          يوحانان پسر 

باروک پسر نيريا تو را عليه ما تحريک کرده است تا                   ٣.  ما بگويی که به مصر نرويم و در آنجا زندگی نکنيم                   
هيچ کس، نه يوحانان، نه افسران ارتش و نه            پس٤»  .بابلی ها بر ما مسّلط شوند و ما را بکشند و يا به اسارت ببرند                 

سپس يوحانان و افسران ارتش هرکسی را که         ٥.  مردم، خواستند از دستورات خداوند اطاعت کنند و در يهودا بمانند           
در يهوديه باقيمانده بود، به همراه تمام کسانی که در ميان ساير اقوام پراکنده شده بودند و به يهوديه برگشته بودند                             

آنها همٔه کسانی را که نبوزرادان، فرماندٔه سپاه           .  مردان، زنان، کودکان و دختران پادشاه، به مصر بردند            ٦  :شامل
آنها از دستور خداوند اطاعت نکردند و به مصر            ٧.  تحت حمايت جدليا قرار داده بود از جمله باروک و مرا بردند               

 . رفتند و به شهر َتحَفنحيس رسيدند
چند سنگ بزرگ بردار و آنها را در زير سنگفرش راه ورودی ساختمان دولتی                «٩:   گفت در آنجا خداوند به من    ٨

بعد به آنها بگو که من خداوند متعال،           ١٠.  در اين شهر قرار بده و بگذار بعضی از يهوديان آنچه را می کنی ببينند                   
 بر روی همين سنگهايی که تو        خدای اسرائيل، بندٔه خود نبوکدنصر را از بابل به اينجا می آورم و او تخت خود را                    

نبوکدنصر خواهد آمد و مصر را       ١١.  گذاشته ای، قرار خواهند داد و خيمٔه سلطنت خود را برفراز آنها خواهد کشيد                
آنها که محکومند با بيماری بميرند، با بيماری خواهند مرد، آنها که محکوم به اسارت هستند به                    .  شکست خواهد داد  

پرستشگاههای خدايان مصر را    ١٢.   که بايد در جنگ بميرند، در جنگ کشته خواهند شد            اسارت خواهند رفت و آنها    
همان طور که يک چوپان لباس خود را از وجود شپش ها پاک می کند، به همان نحو پادشاه بابل ُبتها                    .  آتش خواهم زد  

 سنگی و مقّدس را در شهر            او بناهای ١٣.  را می سوزاند و به دور می اندازد و پيروزمندانه آنجا را ترک می کند                    
 . ِهليوپوليس درهم خواهد شکست و معبدهای خدايان مصر را به آتش خواهد کشيد

٤٤  
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  پيام خداوند به يهوديان در مصر
خداوند درمورد تمام يهوديانی که در شهرهای مجدل، َتحَفنحيس، ممفيس و در جنوب مصر زندگی می کردند با                    ١

شما خودتان شاهد ويرانی ای که بر اورشليم و ساير                    «:  ای اسرائيل، گفت    خداوند متعال، خد    ٢.  من سخن گفت    
چون مردم  ٣آنها حّتی تا به امروز ويران هستند و کسی در آنها زندگی نمی کند،                   .  شهرهای يهودا وارد کردم بوديد     

د و در خدمت     آنها برای خدايان ديگر قربانی می گذراندن        .  آنجا مرتکب شرارت شده بودند و خشم مرا برانگيختند             
من مرتب بندگان خودم يعنی انبيا را فرستادم         ٤.  خدايانی درآمدند که نه شما آنها را پرستش کرده ايد و نه نياکان شما              

اّما شما گوش نمی داديد و       ٥.  تا به شما بگويند از انجام اين کار وحشتناکی که من از آن تنفر دارم، خودداری کنيد                        
پس من خشم و غضب خود را        ٦.  ی های پليد خود برای خدايان بيگانه دست برنداشتيد        شما از قربان  .  توّجه نمی کرديد 

آنها به ويرانه هايی تبديل شدند که حّتی       .  بر شهرهای يهودا و کوچه های اورشليم فرو ريختم و آنها را به آتش کشيدم               
 . امروز انسان از ديدن آن وحشت می کند

آيا خواهان  .  ز شما می پرسم چرا می خواهيد باليی بر سر خود بياوريد         پس من، خداوند متعال، خدای اسرائيل، ا      «٧
چرا با پرستش ُبتها و قربانی       ٨نابودی مردان و زنان، کودکان و اطفال خود هستيد تا ديگر کسی از شما باقی نماند؟                  

گيزيد؟ آيا اين کار را      خشم مرا برمی ان   - در مصر در جايی که می خواهيد زندگی کنيد       -برای خدايان بيگانه در اينجا      
برای از بين بردن خودتان می کنيد، تا اينکه تمام مّلتهای روی زمين شما را مسخره کنند و نام شما را به صورت                             

آيا تمام آن کارهای ظالمانه ای را که در شهرهای يهودا و کوچه های اورشليم به وسيلٔه               ٩نفرين و لعنت به کار ببرند؟       
پادشاهان يهودا و زنهای آنها و همچنين به وسيلٔه شما و زنهايتان صورت می گرفت، فراموش            اجداد شما و به وسيلٔه      

شما حرمت مرا نگاه نداشته ايد و شما طبق دستوراتی که          .  اّما تا به امروز، شما خود را فروتن نساخته ايد        ١٠کرد ه ايد؟  
 . به شما و به اجدادتان داده ام زندگی نکرده ايد

در مورد  ١٢.  د متعال، خدای اسرائيل، عليه شما اقدام می کنم و تمام يهودا را ويران می سازم                    پس من، خداون   «١١
مردم يهودا که باقی مانده  بودند و تصميم گرفتند به مصر بروند و در آنجا زندگی کنند، من همٔه آنها را نابود خواهم                        

د و اسم آنها را به صورت نفرين و لعنت به               تمام آنها وحشت خواهند کرد، مردم آنها را مسخره خواهند کر               .  کرد
من کسانی را که در مصر زندگی می کنند، مثل مردم اورشليم با جنگ و گرسنگی و بيماری                         ١٣.  کار خواهند برد   

هيچ  يک از مردم يهودا که زنده مانده  و برای زندگی به مصر آمده اند، نمی توانند فرار کنند                   ١٤.  مجازات خواهم کرد  
. يک نفر از آنها به يهودا، جايی که آرزو دارند يک بار ديگر در آنجا زندگی کنند، برنخواهد گشت                       .  ننديا زنده بما  

 » .هيچ کس به جز عّدٔه کمی پناهنده به آنجا برنخواهد گشت
آنگاه تمام مردانی که می دانستند، همسرانشان برای خدايان ديگر قربانی می گذراندند و همٔه زنانی که در آنجا                      ١٥

 آنها به من     - همه با هم گروه کثيری بودند       -يستاده بودند، از جمله يهوديانی که در جنوب مصر زندگی می کردند                  ا
ما به انجام همان کارهايی که گفتيم ادامه          ١٧.  ما به آنچه تو به نام خداوند به ما گفته ای گوش نخواهيم داد                «١٦:  گفتند

 قربانی خواهيم گذرانيد و هدئه شراب بر قدمش خواهيم ريخت،                -مان ملکٔه آس -ما برای الهٔه خودمان       .  خواهيم داد 
. يعنی همان کاری را می کنيم که اجداد ما، پادشاهان و رهبران ما در شهرهای يهودا و کوچه های اورشليم می کردند               

ز گذرانيدن قربانی   اّما از وقتی ا   ١٨.  در آن موقع ما غذای فراوان داشتيم، در رفاه زندگی می کرديم و زحمتی نداشتيم              
به حضور ملکٔه آسمان و ريختن شراب بر قدمهای او خودداری کرديم، ديگر چيزی نداريم و مردم ما يا در جنگ                         

 » .کشته می شوند، يا از گرسنگی
وقتی نانهای شيرينی را به صورت ملکٔه آسمان می پختيم و به حضور او قربانی                   «:  عالوه بر  آن، زنان گفتند     ١٩

يم و شراب را به عنوان هديه به حضورش تقديم می کرديم، شوهران ما، با هرچه که می کرديم موافق                            می گذرانيد
 » .بودند
در مورد قربانی هايی که شما «٢١: بعد از آن، من به تمام مردان و زنانی که چنين جوابی به من داده  بودند، گفتم    ٢٠

ی يهودا و کوچه های اورشليم می گذرانيديد، آيا فکر               و اجداد شما، پادشاهان و رهبران و تمام مردم در شهرها                    
همين امروز سرزمين شما ويران شده و           ٢٢می کنيد خداوند آنها را نمی دانست، و يا آنها را فراموش کرده است؟                     

. مردم اسم آن را به عنوان نفرين و لعنت به کار می برند            .  منظرٔه وحشتناکی است  .  ديگر کسی در آن زندگی نمی کند     
چون برای خدايان ديگر قربانی گذرانيديد      ٢٣.   خداوند نمی توانست بيش از اين ظلم و شرارت شما را تحّمل کند             چون

 » .و با عدم اطاعت از احکام خداوند مرتکب گناه شده ايد، پس خداوند شما را به چنين مصيبتی گرفتار کرده است
وديان مقيم مصر بگويم، به تمام مردم مخصوصًا          من هرچه را خداوند متعال، خدای اسرائيل خواست به يه            ٢٥-٢٤

شما نذر کرده ايد برايش قربانی       .  شما و همسرانتان برای ملکٔه آسمان سوگند وفاداری ياد کرده ايد              «:  به زنان گفتم   
خيلی خوب، پس به عهد خود وفا کنيد و نذرهای           .  بگذرانيد و شراب بر قدمهايش بريزيد، شما به عهدتان وفا کرديد           

پس اکنون به تصميمی که من خداوند، در نام عظيم خودم برای شما يهوديان مقيم مصر                               ٢٦.  ا ادا نماييد    خود ر  
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من به نام   ':  ديگر هيچ وقت اجازه نخواهم داد هيچ يک از شما به نام من سوگند ياد کند و بگويد                    :  گرفته ام گوش کنيد  
همٔه شما يا در     .   رفاه باشيد و همه نابود خواهيد شد          من نمی گذارم ديگر شما در     ٢٧'  !خداوند زنده سوگند ياد می کنم     

اّما تعداد کمی از شما از مرگ خواهد             ٢٨.  جنگ يا از بيماری خواهيد ُمرد، حّتی يک نفر از شما باقی نمی ماند                      
در آن موقع، آنها که زنده مانده اند خواهند دانست که گفتار چه کسی                 .  گريخت و از مصر به يهودا برخواهد گشت          

من، خداوند، برای اثبات آنچه در مورد مجازات شما و تصميم خودم برای                   ٢٩.  ت داشت، حرفهای من يا آنها       حقيق
من ُحفرع فرعون مصر را تسليم دشمنانش که قصد کشتن او را دارند، ٣٠. نابودی شما گفته ام به شما عالمتی می دهم

 » .صر پادشاه بابل که قصد کشتن او را داشت نمودمخواهم کرد؛ همان طور که صدقيا، پادشاه يهودا را تسليم نبوکدن

٤٥  
  وعدٔه خدا به باروک

. در چهارمين سال سلطنت يهوياقيم پسر يوشيا پادشاه يهودا، باروک تمام چيزهايی را که به او گفته بودم نوشت                     ١
 من، خداوند بر       وای به حال    'تو می گويی     ٣  ای باروک  «:  که خداوند، خدای اسرائيل گفته است          ٢  بعد به او گفتم      

 ' !من از ناله کردن خسته شده ام و آرامشی ندارم. دردهايم افزوده است
من در تمام جهان چنين     .  اّما من، خداوند، آنچه را بنا کرده ام، خراب می کنم و آنچه را کاشتم از ريشه در می آورم               ٤

من تمام بشر را گرفتار مصيبت      .  هآيا خواهان توّجه خاصی برای خودت هستی؟ چنين چيزی را نخوا           ٥.  خواهم کرد 
 . من، خداوند چنين گفته ام. می کنم، اّما تو حداقل هر جا بروی جانت از خطر مصون است

٤٦  
  شکست مصر در کرکميش

اين است آنچه خداوند دربارٔه ارتش         .  و از مصر شروع کرد      ٢:  خداوند دربارٔه مّلتهای ديگر با من سخن گفت            ١
وکدنصر پادشاه بابل در کرکميش نزديک رود فرات در چهارمين سال سلطنت يهوياقيم             نکو، فرعون مصر که از نب     

 :  پادشاه يهود شکست خورد، می گويد- پسر يوشيا-
 ، افسران مصری فرياد می زنند«٣

  سپرهای خود را آماده نماييد
 ! و برای نبرد حرکت کنيد

 ! اسبهای خود را زين کنيد و بر آنها سوار شويد٤
 ! ايتان را بر سربگذاريد و در صف بايستيدکالهخوده

  نيزه های خود را تيز
 ! و زره های خود را برتن کنيد

 
  اّما اين چيست که من می بينم؟«: خداوند می پرسد٥

 . آنها با وحشت عقب نشينی می کنند
  سربازانشان شکست خورده

  و هراسان با سرعت تمام می دوند
 . دو به پشت سرخود هم نگاه نمی کنن

  آنها که با چنين سرعتی می دوند، نمی توانند فرار کنند؛٦
 . سربازان نمی توانند بگريزند

  آنها در شمال، در کنار فرات
 . می لغزند و می افتند

  اين کيست که مثل امواج رود نيل برمی خيزد٧
  و طوفانش تمام سواحل آن را زير آب می برد؟

 ، برخاسته اين مصر است که مثل امواج رود نيل٨
 . و سيلی که سواحل آن را پوشانيده است

 ، من برمی خيزم و تمام جهان را خواهم گرفت': چون مصر گفته بود
 . من شهرها و مردمی را که در آنها زندگی می کنند، درهم خواهم شکست
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  به سواره نظام فرمان حرکت بده٩
 ! و اّرابه ها را روانه کن

 ، سربازان را بفرست
 ی و ليبيايی را برای حمل سپرها بفرست، مردان حبش

 ' .و تيراندازان ماهر لود را نيز
 

 : امروز روز خداوند متعال است١٠
 ، امروز روزی است که او انتقام خواهد گرفت

 . امروز روزی است که او دشمنان خود را مجازات خواهد کرد
 ، شمشير او آنها را آن قدر خواهد خورد تا کامًال سير شود

 .  قدر از خون آنها خواهد آشاميد تا سيرآب شودو آن
  امروز قادر متعال در شمال، در کنار رود فرات

 . مغلوبان را قربانی می کند
  ای مردم مصر به جلعاد برويد١١

 ! و در جستجوی دارويی باشيد
  تمام داروهای شمال بی اثر هستند

 . و هيچ چيزی نمی تواند درد شما را درمان کند
 ا از رسوايی شما باخبرند، مّلته١٢

 . و همه فرياد شما را شنيده اند
  سربازی به سرباز ديگری برخورد می کند

 . و هر دو باهم به زمين می افتند

  آمدن نبوکدنصر
 : وقتی نبوکدنصر از بابل برای حمله به مصر آمد، خداوند به من چنين گفت١٣

   در مجدل، ممفيس-در شهرهای مصر «١٤
 :  اعالم کن و بگو-سو َتحَفنحي

 ، برای دفاع از خود آماده شويد'
 ! تمام شما در جنگ نابود خواهيد شد

  چرا خدای قادر شما، اپيس، افتاده است؟١٥
 ' !خداوند آن را سرنگون کرده است

 ، سربازان شما لغزيدند و افتادند١٦
 : هريک به ديگری می گويد

  اقوام خودمان برويم عجله کن، بيا تا به خانه های خود و به پيش'
 ' !و از شمشير دشمن بگريزيم

 
 ، به فرعون نامی تازه بدهيد١٧

 ' .طبل توخالی که فرصت را از دست داد'
 . من، خدای متعال، پادشاه هستم١٨

 . من خدای زنده هستم
  به همان گونه که کوه تابور برفراز کوههای ديگر قرار گرفته

 مان کشيده، و کوه کرمل در کنار دريا سر به آس
 . قدرت کسی که به شما حمله می کند، همچنين خواهد بود

  ای مردم مصر١٩
 ! برای اسارت آماده شويد
  ممفيس به بيابان تبديل می شود

 . و کسی در آن ويرانه زندگی نخواهد کرد
  مصر مانند گاو قشنگ و چاقی است٢٠

 . که زنبوری از شمال به آن حمله کرده باشد
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 ان حقوق بگير آنها حّتی سرباز٢١
 . مثل گوساله های درمانده  هستند

 ، آنها نايستاده اند که بجنگند
 . همٔه آنها برگشتند و فرار کردند

 . روز مجازات و زمان نابودی آنها رسيده  بود
 ، مصر مانند ماری، هيس هيس  کنان می گريزد٢٢

 . و ارتش دشمن به او نزديکتر می شود
 ثل چوب ُبرانی که درختان جنگل را می برند آنها با تبرهای خود، م

 . و آن را از بين می برند، به او حمله می کنند٢٣
 ، مردان آنها بی شمارند

 . و سربازان آنها از ملخها بيشتر
  مردم مصر شرمسارند؛٢٤

 . چون مغلوب مردمی شده اند که از شمال آمده اند
 » .من، خداوند چنين گفته ام

 
من آمون، خدای تيبس را به همراه تمام مصر و خدايان و پادشاهانش               «:  دای اسرائيل می گويد  خداوند متعال، خ  ٢٥

٢٦.  من فرعون و تمام کسانی را که به او اعتماد کرده اند، به مکافات کارهايشان خواهم رساند                .  مجازات خواهم کرد  

اّما در آينده، باز مردم     .   خواهم کرد  -هستند که خواهان نابوديشان    -و آنها را تسليم نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او            
 . من، خداوند چنين گفته ام. در مصر مثل گذشته زندگی خواهند کرد

  خداوند قوم خود را نجات می دهد
 ، ای قوم من ترسان نباشيد«٢٧

 . ای مردم اسرائيل وحشت نکنيد
  ،من شما را از سرزمينهای دور واز ممالکی که به اسارت برده شده بوديد

 . آزاد خواهم ساخت
 ، شما به سالمتی به خانه های خود برمی گرديد

 . در امن و امان خواهيد بود و ديگر از کسی نخواهيد ترسيد
 . من با شما خواهم آمد و شما را نجات خواهم داد٢٨

 ، من مّلتهايی که شما را در ميان آنها پراکنده کردم
  نابود خواهم کرد؛

 . هم کرداّما شما را نابود نخوا
  من شما را بدون مجازات رها نمی کنم؛

 . و وقتی شما را مجازات کنم، منصفانه خواهد بود
 » .من خداوند چنين گفته ام

٤٧  
  پيام خداوند دربارٔه فلسطينيان

 : چنين گفت٢ پيش از آنکه فرعون به غزه حمله کند، خداوند دربارٔه مردم فلسطين به من١
 ل برخاسته موجهای آب در شما! ببين«

 . و مثل سيل خروشان، سرازير می شود
 ، اين امواج تمام سرزمين و هرچه در آن است
 . تمام شهرها و مردم آن را خواهد پوشانيد

  مردم برای کمک فرياد برمی آورند
 . و تمام مردم جهان سخت خواهند گريست

 ، آنها صداهای ُسم اسبان٣
  حرکت اّرابه ها
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 . هند شنيدو غلتيدن چرخها را خوا
 ، پدرها برای کودکان خود برنمی گردند

 . از شّدت ترس اميد خود را از دست داده اند
  زمان نابودی مردم فلسطين٤

 . و زمان قطع کمک به صور و صيدون فرا رسيده است
  من، خداوند، مردم فلسطين را

 ، با همٔه کسانی که از سواحل کريت آمده اند
 . نابود خواهم کرد

 زه به غم بزرگی گرفتارند، مردم غ٥
 . و اهالی اشقلون در سکوت فرو رفته اند
  تا به کی بايد مردم فلسطين سوگوار باشند؟

 : شما فريادکنان خواهيد گفت٦
  تا کی به ُکشت و کشتار ادامه می دهی؟! ای شمشير خداوند«

  به غالف خود برگرد
 ! و در آنجا آرام بگير

 گيرد، اّما چگونه می تواند آرام ب٧
  درحالی که کارش را هنوز تمام نکرده است؟

  من به آن دستور داده ام، به اشقلون
 » .و به مردمی که در سواحل زندگی می کنند، حمله کند

٤٨  
  ويرانی موآب

 : اين است آنچه خداوند متعال دربارٔه موآب گفته است١
 ، با مردم َنبو همدری کنيد«

 ، شهرشان ويران شده
 ا گرفتند، قيريتايم ر

  قلعه های مستحکم آن را خراب کردند
 . و مردمش تحقير شده و شرمسارند

 ، شکوه و جالل موآب به پايان رسيده٢
  دشمنان، شهر حشبون را گرفته اند

 . و برای نابودی مّلت موآب دسيسه می کنند
 ، شهر مدمين در سکوت فرو رفته

 . و هدف حملٔه ارتش ها قرار خواهد گرفت
 : حورونايم با فرياد می گويند مردم٣

 ' !ويرانی! خشونت'
 

 ، موآب ويران شده«٤
 . به گريه و فرياد کودکان گوش دهيد

  هق هق گريه هايشان را٥
 ، در سربااليی های جادٔه لوحيت

  و فرياد نوميدانٔه آنها را
 . در سرازيری های جادٔه حورنايم بشنويد

 . دتان فرار کنيدبا سرعت برای نجات خو': آنها می گويند٦
 ' !مثل يک گورخر در بيابان با سرعت بدويد

 
 ، تو، ای موآب، به قدرت و ثروت خود اعتماد کردی«٧
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 ، امروز حّتی تو هم تسخير خواهی شد
   به همراه شاهزادگان و کاهنان- کموش-و خدايت 

 . به اسارت خواهند رفت
 ، حّتی يک شهر هم از ويرانی در امان نخواهد بود٨

 . ت و دّره همه با هم ويران خواهند شددش
 . من، خداوند چنين گفته ام

 ، نمک برای خراب کردن مزرعه های موآب بگذاريد٩
 . چون بزودی از بين خواهد رفت

  شهرهای آن به ويرانه ای تبديل خواهند شد
 » .و ديگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد

و لعنت بر کسی باد که از خونريزی              !  تمام دل انجام نمی دهد       لعنت بر کسی باد که کارهای خداوند را با               (١٠
 !) کوتاهی می کند

  شهرهای موآب ويران شده اند
موآب مانند شرابی است     .  موآب هميشه در امن و امان بوده و هيچ وقت به اسارت نرفته است                  «:  خداوند گفت ١١

طعم آن از بين نرفته و مّزه اش مثل هميشه         .  است  دست نخورده و جا افتاده و از کوزه ای به کوزٔه ديگر ريخته نشده             
 . دلپسند است

آنها کوزه های شراب . پس اکنون زمانی می آيد که من مردمی را می فرستم تا موآب را مثل شراب دور بريزند      «١٢
شد   آن وقت مردم موآب از خدای خودشان، کموش، نااميد خواهند              ١٣.  را خالی می کنند و کوزه ها را ُخرد می کنند           

 . همان طور که يهوديان از خدای بيت ئيل، خدايی که آنها به آن اعتماد داشتند، نااميد شدند
  ای مردان موآب، چرا اّدعا می کنيد که شما همه قهرمان«١٤

  و سربازان آزموده در جنگ هستيد؟
 ، موآب و شهرهای آن ويران شده١٥

 . و بهترين جوانانش کشته شده اند
 د متعال هستم من پادشاه و خداون

 . و من چنين گفته ام
  روز نابودی موآب نزديک می شود١٦

 . و زمان ويرانی آن بزودی می رسد
 

  ای تمام شما که در مجاورت موآب زندگی می کنيد«١٧
 ، و از شهرت آن باخبريد

 . برايش ماتم بگيريد
 ' !يده استچگونه قدرت و اقتدارش درهم شکسته و جاه و جاللش به پايان رس': بگوييد

  ای ساکنان دبون١٨
  از جايگاههای پرشکوه و بلند خود پايين بياييد

 . و بر روی خاک بنشينيد
  ويرانگر موآب حاضر است

 . و قلعه های آن را خراب کرده است
 ، ای اهالی َعروعير١٩

 ، در کنار جاده بايستيد و منتظر باشيد
 ، از کسانی که در حال فرار هستند

 . فاقی افتاده استبپرسيد چه اّت
 ، موآب سقوط کرده': آنها خواهند گفت٢٠

 . آبرويش رفته است. برايش ماتم بگيريد
  در تمام کرانٔه وادی ارنون اعالم کنيد

 ' .که موآب ويران شده است
 

٢٣،  ديبون، َنبو، بيت ِدبَلتايم  ٢٢،  ُحولون، َيهَصه، ميفاعت  :  روز داوری شهرهای واقع در دشت، يعنی شهرهای          ٢١
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روز داوری تمام شهرهای موآب از دور و            .  قريوت و ُبصره فرا رسيده است        ٢٤،  قيريتايم، بيت جامول، بيت معون   
 » .من، خداوند چنين گفته ام. قدرت موآب درهم شکسته و اقتدارش از بين رفته است٢٥. نزديک رسيده است

  موآب خوار خواهد شد
موآب در استفراغ خود خواهد غلتيد و         .  يه من شوريده است    موآب را مست کنيد چون عل       «:  خداوند گفته است   ٢٦

ای مردم موآب آيا به ياد می آوريد، چگونه مردم اسرائيل را مسخره می کرديد؟ شما                    ٢٧.  مردم بر او خواهند خنديد      
 . چنان با آنها برخورد کرديد که گويی آنها مورد حملٔه يک دسته راهزن قرار گرفته باشند

مثل کبوترانی زندگی    !  برويد و در گردنٔه کوهها زندگی کنيد         !   شهرهای خود خارج شويد      ای اهالی موآب از    ٢٨
من شنيده ام که آنها     !  مردم موآب بسيار مغرورند    ٢٩.  کنيد که النه های خود را در اطراف يک دّرٔه عميق می سازند              

من، خداوند، از نخوت آنها     ٣٠.  آنها فکر می کنند که خيلی مهم هستند       .  چقدر مغرور، متکّبر و از خود راضی هستند        
٣٢.  پس من برای مردم موآب و اهالی قيرحارس می گويم         ٣١.  اّدعاهايشان تو خالی و کارهايشان بی فايده است       .  آگاهم

ای شهر َموِسمَبه، تو مانند تاکی هستی که شاخه هايش از                .  برای مردم َموِسمَبه بيش از مردم يعزير گريه می کنم             
اّما اکنون ميوه های تابستانی تو و انگورهايت همه به غارت             .  ه و تا به يعزير رسيده است        ورای دريای مرده گذشت    

من جلوی جريان شراب را از            .  شادی و شادابی از سرزمين حاصلخيز موآب گرفته شده است                    ٣٣.  رفته است  
 . چرخشت ها گرفته ام، ديگر کسی نيست که با فريادهای شادی انگور را برای شراب آماده کند

مردم حشبون و العاله گريه می کنند و صدای گريه آنها تا ياحص شنيده می شود؛ حّتی مردم صوغر آن را                                  ٣٤
آب رودخانٔه  .  در شهرهای دوردستی مثل حورونايم و عجلت شليشيا هم صدای گرئه آنها شنيده می شود                  .  می شنوند

ی در پرستشگاههايشان و گذراندن قربانی       من مردم موآب را از تقديم هدايای سوختن         ٣٥.  نمريم هم خشک شده است     
 . من، خداوند سخن گفته ام. برای خدايانشان بازخواهم داشت

آری، من مثل کسی که با آهنگ نی، سوگنامه ای را می خواند قلبًا برای موآب و مردم قيرحارص در ماتم                                «٣٦
همٔه آنها  .  يش های خود را تراشيده اند   آنها همه موهای سرشان و ر      ٣٧.  هستم، چون هرچه داشته اند از بين رفته است        

در روی بام تمام خانه های موآب و در             ٣٨.  دستهای خود را با تيغ مجروح کرده اند و با پالس خود را پوشانده اند                    
چون من موآب را مثل کوزه ای که هيچ کس راغب آن نيست،                 .  ميدانهای شهر چيزی جز سوگواری ديده نمی شود         

موآب شرمسار شده است، به ويرانه ای تبديل شده و تمام مّلتهای             !  فرياد بزنيد !  سته است مو آب درهم شک  ٣٩.  شکستم
 » .من، خداوند چنين گفته ام. اطراف او را مسخره می کنند

  گريزی برای موآب نيست
 و  و شهرها ٤١.  خداوند گفته است که مّلتی مانند عقاب با بالهای گسترده با سرعت بر سر موآب فرود خواهد آمد                 ٤٠

٤٢.  در آن روز سربازان موآب مثل زنان در حال زايمان در ترس خواهند بود                     .  قلعه های دفاعی آنها را می گيرد      

وحشت، ٤٣.  موآب ويران می شود و ديگر به عنوان يک مّلت وجود نخواهند داشت، چون عليه من شوريده است                           
يزد به چاله می افتد و هرکه از چاله بيرون            هر که از وحشت بگر     ٤٤.  چاله و دام در انتظار مردم موآب خواهد بود           

پناهندگان درمانده، برای   ٤٥.  بيايد به دام خواهد افتاد، چون خداوند زمانی را برای ويرانی موآب تعيين کرده است                    
آتش .   رومی آوردند؛ اّما آن شهر در آتش شعله ور است         - شهری که روزی سيحون پادشاه آن بود       -سرپناه به حشبون    

مردمی که  !  وای بر مردم موآب    ٤٦.  ا و قّله های کوهستانی مردم جنگ دوست موآب را سوزانيده است                تمام مرزه 
 . کموش را می پرستيدند از بين رفتند و پسران و دختران آنها را به اسارت برده اند

 گفته و واقع    اين چيزهايی است که خداوند برای موآب      .  اّما خداوند در آينده موآب را دوباره کامياب خواهد کرد          ٤٧
 . خواهد شد

٤٩  
  داوری خداوند دربارٔه عمونيان

مردان اسرائيلی کجا هستند؟ آيا کسی نيست که از سرزمين آنها             «:  اين است آنچه خداوند به عمونيان گفته است         ١
ا بگيرند و   دفاع کند؟ چرا آنها اجازه می دهند مردمی که بت َملُکوم را می پرستيدند، سرزمين متعّلق به طايفٔه جاد ر                     

اّما بزودی زمانی می رسد که من صدای جنگ را به گوش مردم پايتخت يعنی شهر ربه خواهم                 ٢در آن ساکن شوند؟     
آن وقت اسرائيل سرزمينش را که به          .  آن شهر ويران خواهد شد و روستاهای آن در آتش خواهد سوخت                 .  رسانيد

ای !   حشبون گريه کنيد، شهرهای عای ويران شده            ای مردم ٣.  وسيلٔه ديگران اشغال شده بود، پس خواهد گرفت            
َملُکوم خدای شما به همراه کاهنان و       .  سرگردان و بی هدف فرار کنيد    .  لباس عزا برتن کنيد   !  زنهای ربه ماتم بگيريد   
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. ای مردم بی وفا چرا اين قدر به خود می باليد؟ ديگر در شما نيرويی نمانده                  ٤.  شاهزادگان اسير و تبعيد خواهند شد        
من خداوند، خدای    ٥را هنوز برقدرت خود مّتکی هستيد و می گوييد که هيچ کس جرأت ندارد به شما حمله کند؟                           چ

همٔه شما پا به فرار خواهيد گذاشت و همه از ترس جان خود               .  متعال شما را از هر جهت دچار وحشت خواهم کرد           
 . خواهيد گريخت و کسی نخواهد بود که سربازان را دوباره جمع کند

 » .من، خداوند چنين گفته ام. اّما بعد از مّدتی، من رفاه را دوباره به عمون برمی گردانم«٦

  داوری خداوند دربارٔه َادوم
آيا مردم َادوم حس تشخيص خود را از دست داده اند؟ آيا              «:  اين است آنچه خداوند متعال دربارٔه َادوم گفته است          ٧

ای مردم  ٨  بگويند که چه بايد بکنند؟ آيا تمام حکمت آنها از بين رفته است؟                    مشاورين آنها ديگر نمی توانند به آنها       
من فرزندان عيسو را از بين خواهم برد، چون زمان آن رسيده است که                   !  ِددان برگرديد، فرار کنيد و مخفی شويد        

و وقتی دزدان در       وقتی مردم انگور می چينند، بعضی از خوشه ها را در تاک نگه می دارند               ٩.  آنها را مجازات کنم    
اّما من فرزندان عيسو را کامًال لخت کرده و مخفيگاههای                 ١٠.  شب می آيند، آنها فقط آنچه را می خواهند می برند             

حّتی يک نفر از    .  تمام مردم َادوم از بين رفته اند      .  ايشان را برمال نموده ام و ديگر آنها نمی توانند خود را مخفی کنند             
بيوه زنان شما می توانند به     .  يتيمان خود را نزد من بياوريد و من از آنها توّجه خواهم کرد                 ١١.  آنها باقی نمانده است    

 . من مّتکی باشند
حّتی کسانی که مستوجب تنبيه نبودند، مجبور شدند از اين جام مجازات بنوشند، آيا فکر می کنيد شما تنبيه                                  ١٢

مردم آن را   .  ن و به منظره ای وحشتناک تبديل خواهد شد        من سوگند خورده ام که شهر ُبصره به بيابا        ١٣  نخواهيد شد؟ 
تمام روستاهای اطراف آن برای هميشه ويران          .  مسخره و اسمش را به عنوان نفرين و لعنت به کار خواهند برد                   

 » .من، خداوند چنين گفته ام. خواهند ماند
و رسولی فرستاده تا به تمام مّلتها بگويد        ا.  ای مردم َادوم، من پيامی از جانب خداوند دريافت کرده ام          «:  من گفتم ١٤

خداوند شما را ضعيف می سازد و کسی به شما              ١٥.  ارتش های خود را جمع کنند و برای حمله به شما آماده شوند                  
شما بر  .  غرورتان شما را فريفته است، آن قدر که فکر می کنيد کسی از شما نمی ترسد                    ١٦.  احترام نخواهد گذاشت   
باالی کوههای بلند زندگی می کنيد، حّتی اگر مثل عقاب زندگی کنيد، خداوند شما را به زير                       فراز صخره ها و در       

 » .خداوند چنين گفته است. خواهد آورد
همان باليی بر سر َادوم خواهم آورد که بر سر سدوم و غموره آمد وقتی که آنها و شهرهای                             «:  خداوند گفت ١٧

همان باليی که به سر     ١٨.  من، خداوند سخن گفته ام   .   زندگی نخواهد کرد   ديگر کسی در آنجا   .  اطراف آنها نابود شدند   
هيچ کس ديگر در   .  سدوم و غموره در زمانی که تمام شهرهای اطراف آنها ويران شد، همان بر سر َادوم خواهد آمد                  

ه سوی   مانند شيری که از جنگل های انبوه کرانه های رود اردن بيرون می آيد و ب                             ١٩.  آن زندگی نخواهد کرد       
چمنزارهای سرسبز پيش می رود، به همان نحو من خواهم آمد و مردم َادوم ناگهان از سرزمين خود پا به فرار                                 

چه کسی را می توان با من مقايسه کرد؟          .  آنگاه رهبری که من برگزينم بر  آن مّلت حکومت خواهد کرد             .  می گذارند
ای که من عليه َادوم کشيده ام و به آنچه بر سر مردم شهر                  پس به نقشه   ٢٠چه حکومتی می تواند با من مخالفت کند؟           

زمانی که  ٢١.  حّتی کودکان آنها را ِکشان ِکشان خواهند برد؛ همه وحشتزده خواهند بود                .  تيمان می آورم، توّجه کنيد    
شتزدٔه آنها  َادوم سقوط کند، چنان سر و صدايی ايجاد خواهند کرد که تمام دنيا را به لرزه می اندازد و فريادهای وح                       

در آن روز    .  دشمن مثل عقابی با پرهای گشوده بر سر ُبصره فرود خواهد آمد                  ٢٢.  تا خليج عقبه شنيده خواهد شد        
 . سربازان َادومی مثل زنان در حال زايمان خواهند ترسيد

  داوری خداوند دربارٔه دمشق
ارفاد نگران و ناراحتند، چون آنها          مردم شهرهای حمات و    «:  اين است آنچه خداوند دربارٔه دمشق گفته است          ٢٣

مردم دمشق  ٢٤.  تشويش مثل امواج دريا آنها را فرو گرفته است، و آنها نمی توانند آرام بگيرند                .  خبرهای بد شنيده اند  
شهر مشهوری که آن قدر    ٢٥.  آنها مثل زنی در حال زايمان، در درد و رنج هستند            .  ضعيفند و از ترس فرار کرده اند      

در آن روز مردان جوانش در کوچه های شهر گشته و سربازانش همه نابود خواهند                  ٢٦.   متروک شده  شاد بود کامالً  
من، خداوند متعال،   .  من ديوارهای دمشق را به آتش خواهم کشيد و قصرهای بنهدد پادشاه را خواهم سوزانيد               ٢٧.  شد

 » .چنين گفته ام

  داوری خداوند دربارٔه قيدار و حاصور
 که قبًال به وسيلٔه نبوکدنصر پادشاه بابل         -داوند دربارٔه قبيلٔه قيدار و نواحی زير نظر حاصور             اين است آنچه خ    ٢٨

چادرها و رمه های ٢٩!  به مردم قيدار حمله کنيد و آن قبيله از مردم شرقی را از بين ببريد              «:   گفته است  -فتح شده بود  
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شترهايشان را  .  يشان هست، همه را تصّرف کنيد       آنها را به همراه پرده های چادرها و هر آنچه در درون چادرها                 
 ' !وحشت شما را از هر طرف احاطه کرده است'بگيريد و به مردم بگوييد، 

نبوکدنصر .  ای مردم حاصور، من، خداوند به شما اخطار می کنم که فرار کنيد و در جاهای دور مخفی شويد                   «٣٠
! اين مردمی که اين قدر احساس امنّيت می کنند حمله کنيم                  به!  بياييد'٣١،   پادشاه بابل عليه شما توطئه کرده است            

 ' .شهرشان در و دروازه ای ندارد و کامًال بی دفاع هستند
من اين مردمانی که موهای سر خود را کوتاه می کنند، به هر جهت پراکنده                !  شترها و گّله های آنها را بگيريد      «٣٢

حاصور برای هميشه به بيابانی مبّدل خواهد شد که            ٣٣.  کرد  می کنم و آنها را از هر طرف گرفتار مصيبت خواهم             
 » .من، خداوند چنين گفته ام. فقط شغالها در آن زندگی خواهند کرد

  داوری خداوند دربارٔه عيالم
من «:  چنين گفت ٣٥  مّدت کمی بعد از آنکه صدقيا پادشاه يهودا شد، خداوند متعال دربارٔه کشور عيالم به من                       ٣٤

من بادها را از تمام جهان عليه آنها می وزانم و          ٣٦.  نی را که چنين قدرتی به عيالم داده اند، خواهم ُکشت         تمام کماندارا 
من مردم ٣٧. مردم آن را در همه جا پراکنده خواهم کرد، به طوری که جايی در جهان نخواهد بود که پناه نبرده باشند           

در غضب خودم مردم عيالم را از         .  اسان خواهم ساخت  عيالم را از دشمنانشان که در صدد کشتن آنها هستند، هر              
من پادشاهان و رهبران آنها     ٣٨.  بين خواهم برد و سپاهيان را در تعقيب آنها خواهم فرستاد تا همٔه آنها را نابود کنند                   

 مردم  اّما بعدًا من رفاه و کاميابی را دوباره به            ٣٩.  را از بين خواهم برد و تخت خود را در آنجا قرار خواهم داد                     
 » .من، خداوند چنين گفته ام. عيالم بازمی گردانم

٥٠  
  تسخير بابل

 : اين است پيامی که خداوند دربارٔه بابل و مردمش به من داد١
 ! و آن را اعالم کنيد! اين خبر را به همٔه مّلتها برسانيد«٢

 ! به همه عالمت بدهيد و اين خبر را برسانيد
 ! آن را پنهان نکنيد

 !  کردهبابل سقوط
 ! و خدايش َمردوک درهم شکسته است

 . ُبتهای بابل رسوا و تصاوير برجستٔه آنها خرد شده اند
 . مّلتی از شمال برای حمله به بابل آمده و آن را به بيابان تبديل خواهد کرد٣

 . مردان و حيوانات فرار می کنند و ديگر در آن زندگی نخواهند کرد

  بازگشت قوم اسرائيل
وقتی آن زمان فرا رسد، مردم اسرائيل و يهودا با هم اشک ريزان به دنبال من، خدايشان                             «:   می گويد خداوند٤

آنها با من عهدی ابدی خواهند بست و هرگز آن          .  آنها راه صهيون را می پرسند و به همان راه می روند         ٥.  خواهند بود 
آنها مانند  .   اجازه دادند، آنها در کوهها ُگم شوند        قوم من مانند گوسفندانی هستند که شبانانشان       «٦.  را نخواهند شکست  

هرکس ٧.  گوسفندان سرگردان هستند واز يک کوه به کوه ديگر می روند، اّما آنها فراموش کرده اند خانٔه آنها کجاست                
 کرده ايم،  آنها عليه خداوند گناه ورزيده اند، پس ما هرچه        ':  دشمنانشان می گويند .  آنها را می ديد، به آنها حمله می کرد       

 ' !اجدادشان به خداوند اعتماد کردند، پس آنها هم بايد نسبت به او امين و باوفا می بودند. غلط نيست
من ٩.  جلوتر از همه آنجا را ترک کنيد       !  آن سرزمين را ترک کنيد     !  ای قوم اسرائيل از دست بابلی ها بگريزيد       «٨

آنها عليه آن کشور به       .  را وادار می کنم تا به بابل حمله کنند            گروهی از مّلتهای مقيم شمال را برمی  انگيزم و آنها            
بابل تاراج  ١٠.  آنها شکارچيان ماهری هستند که هيچ وقت تير آنها به خطا نمی رود          .  صف ايستاده اند تا آن را فتح کنند      

 . خواهد شد و تاراج کنندگان همه چيز را با خود خواهند برد

  سقوط بابل
شما مانند گاوی خرمنکوب و مثل اسبی که شيهه          .   مردم بابل، شما قوم مرا غارت کرديد        ای«:  خداوند می گويد ١١

بابل اهمّيت  .  اّما شهر بزرگ خوار و رسوا خواهد شد          ١٢.  می کشد، جست و خيز می کنيد و شاد و خوشحال هستيد             
به خاطر خشم من ديگر     ١٣.  خود را در ميان مّلتها از دست خواهد داد و به بيابانی خشک و بی آب مبّدل خواهد شد                        
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 . کسی در بابل زندگی نخواهد کرد، چنان ويران خواهد شد که هرکس از آنجا بگذرد دچار ُبهت و حيرت خواهد شد
تيرهای خود را به سوی بابل نشانه بگيريد،        .  ای کمانداران، برای جنگ بابل و محاصرٔه آن، صف آرايی کنيد          «١٤

بابل تسليم  !  شيپور جنگ را در اطراف شهر به صدا درآوريد        ١٥.  ورزيده است   چون بابل نسبت به من، خداوند، گناه      
پس شما هم از آنها انتقام         .  من از مردم بابل انتقام می گيرم        .  ديوارهايش درهم شکسته و خراب شده اند        .  شده است 

زمين بذری کاشته يا      اجازه ندهيد در اين سر       ١٦.  بگيريد و با آنها همان طور رفتار کنيد که با شما رفتار کرده اند                    
تمام بيگانگانی که در آن زندگی می کنند از ارتش مهاجم خواهند ترسيد و به سرزمينهای                   .  محصولی برداشت شود  
 » .خود برخواهند گشت

  بازگشت قوم اسرائيل
. کرده اند  قوم اسرائيل مانند گوسفندانی هستند که شيرها در تعقيبشان بودند و آنها را پراکنده                «:  خداوند می گويد ١٧

به خاطر ١٨.  اول امپراتور آشور به آنها حمله کرد، و بعد از آن نبوکدنصر پادشاه بابل استخوانهای آنها را ُخرد کرد                     
اين، من خداوند متعال، خدای اسرائيل، نبوکدنصر پادشاه و کشورش را مجازات خواهم کرد، به همان نحوی که                           

آنها غذايی  .  من قوم اسرائيل را به سرزمين خودشان برمی گردانم        ١٩  .امپراتور آشور را به جزای کارهايش رسانيدم       
را خواهند خورد که در کوه کرمل و در ناحيه باشان می رويد، و آنها هرچه بخواهند می توانند از محصوالت                                     

هودا، در آن زمان ديگر نه گناهی در اسرائيل يافت می شود و نه ظلمی در ي                 ٢٠.  سرزمينهای افرايم و جلعاد بخورند     
 » .من، خداوند چنين گفته ام. چون من کسانی را که جانشان را حفظ نموده ام، خواهم بخشيد

  داوری خدا دربارٔه بابل
هرچه به شما دستور می دهم      .  آنها را بکشيد و نابود کنيد      .  به مردم مراتايم و فقود حمله کنيد       «:  خداوند می گويد ٢١

فريادهای جنگ در تمام سرزمين شنيده می شود و ويرانی بزرگی به وجود              ٢٢.  من، خداوند چنين گفته ام   .  انجام دهيد 
تمام مّلتها از   .  بابل تمام جهان را با ُپتک قطعه قطعه کرد و اکنون آن ُپتک، خودش را ُخرد کرده است                   ٢٣.  آمده است 

 من برايت گسترده      ای بابل، تو عليه من جنگيدی و عاقبت در دامی که              ٢٤.  آنچه بر سر بابل آمده در حيرت هستند          
من زّرادخانٔه خود را گشودم و از روی خشم، آنها را بيرون آوردم چون                 ٢٥.  بودم و تو از آن بی خبر بودی، افتادی        

از هر طرف به آن حمله کنيد و درهای انبارهای غّالت را             ٢٦.  من خداوند متعال، هنوز کارم با بابل تمام نشده است          
هيچ چيز را باقی       !  اين کشور را ويران کنيد         !   خرمنهای غّالت جمع کنيد         غنيمت های جنگی را مثل      !  بگشاييد
زمان مجازات آنها فرا . مردم بابل محکوم به فنا هستند! تمام سربازانشان را بکشيد، آنها را قتل عام کنيد  ٢٧.  نگذاريد

 » !رسيده است
 خداوند چگونه از مردم بابل به خاطر آنچه         پناهندگانی که از بابل فرار می کنند و به اورشليم می آيند، می گويند            (٢٨

 .) در معبد بزرگ کرده بودند، انتقام گرفت
آن را به جزای کارهايش برسانيد، و با          .  به کمانداران بگوييد به بابل حمله کنيد و نگذاريد هيچ کس فرار کند              «٢٩

يه من، تنها قّدوس اسرائيل عمل        او همان طور رفتار کنيد که او با ديگران رفتار کرده است، چون او با غرور عل                      
از اين رو مردان جوانش در کوچه های شهر کشته خواهند شد، و تمام سربازانش در آن روز از بين                     ٣٠.  نموده است 
 . من، خداوند چنين گفته ام. خواهند رفت

 که تو را     زمان آن رسيده   !  ای بابل، تو بسيار مغرور شده ای، پس من، خداوند، خدای متعال عليه تو هستم                     «٣١
من . مّلت مغرور تو لغزش می خورند و خواهند افتاد و هيچ کس به تو کمک نمی کند که دوباره بلند شوی  ٣٢.  تنبيه کنم 

 » .شهرهای تو را به آتش خواهم کشيد و هرچه در اطراف آنهاست از بين خواهند رفت
کسانی که آنها را اسير کرده اند، به دّقت . تبر مردم اسرائيل و يهودا بسيار ظلم شده اس«:  خداوند متعال می گويد  ٣٣

اّما کسی که آنها را آزاد می سازد قوی است و نامش خداوند متعال                  ٣٤.  مواظب آنها هستند و نمی گذارند آنها بروند         
او خودش از آنها دفاع خواهد کرد و صلح و آرامش را بر تمام روی زمين و ناآرامی و آشوب را در بابل                         .  می باشد
 » .د خواهد آوردبه وجو

 : خداوند می گويد٣٥
 ، بابل، مردم آن«

  فرمانروايان و حکيمانش
 . همه مستوجب مرگ می باشند

 ! مرگ بر آن انبيای دروغين و احمق آنها٣٦
 ! مرگ بر  آن سربازان ترسو و وحشتزدٔه آنها

 ! اسبان و اّرابه های آن را از بين ببريد٣٧
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 !  آنهامرگ بر آن سربازان مزدور بی عرضٔه
  خزانه  های آنها را خراب

 . و ذخاير آنها را به غارت ببريد
  سرزمين آنها را گرفتار خشکسالی٣٨

 . و رودهای آن را بخشکانيد
  بابل سرزمين ُبتهای وحشتناکی است

 . که مردمانش را فريفته اند
ديگر هيچ وقت کسی در آن       .  از اين رو بابل مسکن حيوانات وحشی و کفتارها و پرندگان ناپاک خواهد بود                    «٣٩

بابل دچار همان سرنوشتی خواهد شد که سدوم و غموره           ٤٠.  زندگی نخواهد کرد و برای هميشه متروک خواهد بود         
ديگر هيچ وقت کسی در آن زندگی نخواهد       .  را گرفتار کردم، وقتی که آنها را با تمام شهرهای اطرافشان از بين ببرم             

  .من، خداوند چنين گفته ام. کرد
 ، مردمی از کشوری در شمال می آيند«٤١

 ، مّلتی قوی و از جاهای دور
 . پادشاهان زيادی برای جنگ آماده می شوند

 ، آنها کمانها و نيزه  های خود را برداشته اند٤٢
 . آنها ظالم و بی رحمند

 ، فرياد آنها مثل دريای خروشان است
 . و سوار بر اسب پيش می روند

 . بابل هستند آنها آمادٔه جنگ با
 ، پادشاه بابل اين خبر را می شنود٤٣

 . و دستهايش سست می شود
  تشويش او را فرا می گيرد

 . و دردی مثل درد زنی در حال زايمان او را فرا می گيرد
من، خداوند، مثل شيری که از بيشه ای در کنار رود اردن بيرون می آيد و به طرف چمنزارها می رود،                                       ٤٤

آنگاه رهبری که من      .  م بابلی ها را مجبور می کنم به طور ناگهانی از شهر خودشان فرار کنند                       همينطور من تما   
چه کسی را می توانيد با من مقايسه کنيد؟ چه کسی جرأت دارد مرا             .  انتخاب می کنم، بر آن مّلت حکومت خواهد کرد       

نقشه ای که من عليه شهر بابل کشيدم و به          پس به   ٤٥به مبارزه بطلبد؟ چه فرمانروايی می تواند با من مخالفت نمايد؟             
حّتی کودکان آنها را بزور خواهند برد و همه وحشتزده خواهند            .  آنچه می خواهم بر سر مردم بابل بياورم گوش کنيد        

وقتی بابل سقوط کند چنان سروصدايی برمی خيزد که تمام زمين به لرزه خواهد افتاد و فرياد آنها را ساير                           ٤٦.  شد
 » .هند شنيدمّلتها خوا

٥١  
  مجازاتهای ديگر بابل

من بيگانگان را می فرستم تا مثل بادی که        ٢.  بادی ويران کننده بر بابل و مردم آن خواهد وزيد          «:  خداوند می گويد ١
وقتی آن روز ويرانی برسد، آنها از هر طرف حمله می کنند و شهر              .  کاهها را پراکنده می کند بابل را ويران می کنند       

. به سربازانش فرصت ندهيد تيرهای خود را از کمان رها کنند يا زره های خود را بپوشند                     ٣.  واهند کرد را لخت خ  
آنها زخمی می شوند و در کوچه های شهرهای ٤. تمام ارتش را نابود کنيد  !  نگذاريد هيچ يک از جوانان آنها زنده بماند      

ترک نکرده ام، هرچند آنها عليه من، قّدوس               من، خداوند متعال، اسرائيل و يهودا را                  ٥.  خودشان خواهند مرد     
به خاطر گناه بابل خود را به کشتن          !  برای نجات جانهايتان بگريزيد    !  از بابل فرار کنيد    ٦اسرائيل، گناه ورزيده اند     

بابل مثل جامی   ٧.  من اکنون انتقام خود را می گيرم و آن را به مجازاتی که مستوجب آن است خواهم رسانيد                    .  ندهيد
٨.  مّلتها از شراب او نوشيدند و عقل خود را از دست دادند             .  در دست من بود که تمام جهان را مست می کرد          زّرين  

برای درمان زخمهای او در پی مرحم باشيد، شايد بتوان         !  برای آن ماتم بگيريد   !  بابل ناگهان سقوط کرد و ويران شد      
ما کوشيديم به بابل کمک کنيم اّما ديگر خيلی دير شده ': اندبيگانگانی که در آنجا زندگی می کنند گفته     ٩.  آن را شفا داد   

خداوند با تمام قدرت خود بابل را مجازات کرده و آن           .  بياييد اکنون اينجا را ترک کنيم و به وطن خود برگرديم           .  بود
 » '.را کامًال ويران ساخته است
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بياييد برويم و به مردم     .  ن داده که حق با ما بود      خداوند نشا ':  ای قوم من فرياد بزنيد و بگوييد      «:  خداوند می گويد ١٠
 » '.اورشليم بگوييم خداوند خدای ما، چه کرده است

او به اين نحو از کسانی که معبد         .  خداوند پادشاهان ماد را برانگيخته است، چون می خواهد بابل را ويران کند               ١١
! تيرهای خود را تيز کنيد     «:   می دهند و می گويند   فرماندهان سپاه فرمان  .  بزرگ او را خراب کردند، انتقام می گيرد        

پستهای نگهبانی و مراقبت را تقويت         !  عالمت حمله به ديوارهای بابل را بدهيد          ١٢!  سپرهای خود را آماده سازيد      
 » !مردانی را در کمينگاهها بگذاريد! کنيد

ای فراوان و ذخاير سرشاری دارد،       بابل روده ١٣.  آنچه را که خداوند گفته بود به روز بابل می آورد، آورده است              
خداوند متعال به ذات خود سوگند يادکرده که او مردان          ١٤.  اّما زمانش به پايان رسيده و رشتٔه زندگی بريده شده است          

بسياری را برای هجوم به بابل می فرستد و آنها مانند دسته  های ملخ به آن حمله خواهند کرد، و فرياد پيروزی                                     
 . بر می آورند

 ودی در حمد خدا سر
  خداوند با قدرت خود زمين را ساخت؛١٥

  و با حکمت خويش جهان را آفريد
 . و آسمانها را گسترانيد

  به فرمان او آبهای باالی آسمان می غّرند؛١٦
 . و ابرها را از کرانه های زمين می آورد
  او درخشش برق را در باران ايجاد می کند

  .و از خزانٔه خود باد می فرستد
 ، با ديدن اينها مردم احساس حماقت و بی خردی می کنند١٧

 ، آنها که بت را می سازند سرخورده و سرافکنده خواهند شد
 . چون خدايانی که آنها ساختند دروغين و بی جان هستند

 ، اين ُبتها بی ارزش و مسخره اند١٨
 . د شدوقتی خداوند برای تسويه حساب با آنها بيايد آنها همه نابود خواهن

  خدای يعقوب مثل آنها نيست؛١٩
 ، او خدايی است که همه چيز را آفريد

 . و قوم اسرائيل را به عنوان قوم خاص خودش برگزيد
 . نام او خداوند متعال است

  ُپتک خداوند
 : خداوند می گويد٢٠

 . ای بابل تو ُپتکی هستی در دست من و سالحی برای جنگ«
 ّلتها و سلطنت ها استفاده کردم، من از تو برای درهم کوبيدن م

 ، تا اسبها را به همراه اسب  سواران٢١
 ، و اّرابه ها را با اّرابه رانهای آنها درهم بشکنم

 ، تا مردان و زنان را بُکشم٢٢
  پير و جوان را از َدم تيغ بگذرانم
 . و پسران و دختران را نابود کنم

 ، و تا چوپانان را به همراه رمه هايشان٢٣
  کشاورزان را با اسبهای شخم زنی آنها به قتل برسانم و

 » .و تا فرمانروايان و بزرگان را ُخرد و نابود کنم

  مجازات بابل
تو خواهی ديد که چگونه بابل و مردمش را به خاطر شرارتهای آنها نسبت به اورشليم                               «:  خداوند می گويد  ٢٤

ه تمام ُدنيا را نابود کرده، اّما من، خداوند که دشمن تو                    ای بابل، تو مانند کوهی هستی ک          ٢٥.  مکافات خواهم کرد   
هيچ يک از سنگريزه هايی   ٢٦.  هستم، مانع تو می شوم، تو را مثل زمين هموار می کنم و تو را در خاکستر رها می کنم                

که از خرابه های تو می ريزد برای بنای ساختمانی ديگر به کار نخواهد رفت و برای هميشه به صورت کويری                              



 اارمي
 

 . من، خداوند چنين گفته ام. خواهی ماند
مّلتها را برای جنگ عليه بابل آماده           .  شيپورها را به صدا درآوريد تا مّلتها بشنوند            !  عالمت حمله را بدهيد     «٢٧
اسبها .  فرماندهی را برای رهبری حمله انتخاب کنيد        .  به پادشاهان آرارات، مينی و اشکناز بگوييد حمله کنند           .  کنيد

پادشاهان ماد را به همراه رهبران و افسران آنها          .  مّلتها را آمادٔه جنگ با بابل کنيد       ٢٨.  وده های ملخ بياوريد  را مانند ت  
زمين می لرزد و در خود می پيچد، چون خداوند نقشٔه            ٢٩.  و تمام ارتش های کشورهای زيرنظرشان به آنجا بفرستيد         
٣٠.  کرد، جايی که ديگر کسی نتواند در آن زندگی کند                خود را اجرا می کند و بابل را به کويری مبّدل خواهند                     

آنها جرأت خود را از دست داده و مثل زنان             .  سربازان بابلی دست از جنگ کشيده اند و در قلعه های خود مانده اند              
قاصدها يکی پس از ديگری می دوند تا به پادشاه            ٣١.  دروازه های شهر شکسته و خانه ها در آتش می سوزند          .  شده اند

دشمن ُپل روی رودخانه ها را گرفته و           ٣٢.  ابل بگويند که دشمن از تمام اطراف به داخل شهر رخنه کرده است                     ب
بزودی دشمن آنها را مثل دانه های گندمی در              ٣٣.  سربازان بابلی هراسان شده اند      .  قلعه ها را به آتش کشيده است          
 » .نين گفته اممن، خداوند متعال، خدای اسرائيل، چ. خرمنکوب ُخرد خواهد کرد

 . پادشاه بابل، اورشليم را ُبريد و خورد٣٤
 ، او شهر را مثل يک کوزه خالی کرد
 . و مانند يک هيوال آن را بلعيد

  هرچه را خواست برد
 . و بقّيه را دور ريخت

 : مردم صهيون خواهند گفت٣٥
  بابل مسئول خشونتهايی است«

 » .که بر ما تحميل شد
 : د گفتمردم اورشليم هم خواهن

  بابل مسئول تمام ستمهايی است«
 » .که ما تحّمل کرده ايم

  خداوند به اسرائيل کمک خواهد کرد
من دفاع از شما را به عهده می گيرم و دشمنانتان را به خاطر آنچه با شما                  «:  پس خداوند به مردم اورشليم گفت      ٣٦

آن کشور به خرابه ای    ٣٧.  را خشک خواهم کرد     من سرچشمٔه آبهای بابل و رودهای آن       .  کردند مجازات خواهم کرد   
ديگر کسی در آن     .  منظرٔه وحشتناکی خواهد شد    .  تبديل می شود که فقط حيوانات وحشی در آن زندگی خواهند کرد              

تمام مردم بابل مانند شير می غّرند، و مانند شير بچگان          ٣٨.  زندگی نخواهد کرد و هر بيننده ای در حيرت خواهد افتاد         
آيا آنها ُپر اشتها هستند؟ برای آنها ضيافتی برپا می کنم و همٔه آنها را سرخوش و مست خواهم                       ٣٩.  کشندُخرناس می  

آنها را مثل گوسفند و ُبز و قوچ          ٤٠.  آن وقت آنها به خوابی فرو می روند که هيچ وقت از آن بيدار نخواهند شد                 .  کرد
 » .من، خداوند چنين گفته  ام. برای سالخی خواهم برد

 شت بابل سرنو
بابل برای ساير مّلتها    !  شهری که تمام جهان آن را می ستودند، تسخير شده است          «:  خداوند دربارٔه بابل می گويد   ٤١

٤٣.  آب دريا، بابل را فرا گرفته و امواج خروشانش آن را پوشانيده است                          ٤٢!  چه منظرٔه وحشتناکی شده  است        

مثل بيابان خشک و بی آب و علف هستند، جايی که هيچ کس نه               شهرهايش منظرٔه وحشتناکی را به وجود آورده اند و        
من ِبل خدای بابل را مجازات خواهم کرد و او را وادار می کنم هرچه              ٤٤.  در آن زندگی می کند و نه از آنجا می گذرد        

 . ديگر هيچ مّلتی او را پرستش نخواهد کرد. را دزديده پس بدهد
بگريزيد و جانتان را از شّدت خشم من نجات         .  اسرائيل از آنجا فرار کنيد      ای مردم ٤٥.  ديوارهای بابل افتاده است   «
هرسال چيز  .  نگذاريد به خاطر شايعاتی که می شنويد جرأت خودتان را از دست بدهيد يا هراسان شويد                         ٤٦.  دهيد

پس ٤٧.  تازه ای شايعه می شود؛ شايعات مربوط به خشونت در سرزمينی يا جنگ پادشاهی بابل با پادشاه ديگر                               
٤٨.  تمام کشور رسوا و مردمش کشته می شوند         .  بزودی زمان آن خواهد رسيد که من به حساب ُبتهای بابل برسم                 

وقتی بابل به دست مردمی که از شمال برای ويرانی آن می آيند، سقوط کند تمام موجودات در زمين و آسمان فرياد                        
 و اکنون بابل به خاطر مرگ بسياری از قوم اسرائيل           بابل باعث مرگ مردم در تمام جهان شد        ٤٩.  شادی برمی آورند 
 » .من، خداوند اين را چنين  گفته ام. سقوط خواهد کرد

  پيام خداوند به يهوديان ساکن بابل
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هرچند از  !  تأخير نکنيد !  اکنون برويد !  شما از مرگ نجات يافتيد     «:  خداوند به قوم خود در بابل چنين می گويد         ٥٠
ما رسوا و   «:  شما می گوييد ٥١.  بارٔه من، خداوند خودتان، بينديشيد و به ياد اورشليم باشيد           وطن خود دور هستيد، در     

. شرمسار شده ايم، احساس درماندگی می کنيم، چون بيگانگان مکانهای مقّدس در معبد بزرگ ما را اشغال کرده اند                     
 زخمی  شدگان در سرتاسر کشور       در آن صورت من می گويم که وقت آن رسيده که به حساب ُبتهای بابل برسم و                  ٥٢

حّتی اگر بابل به آسمان صعود کند و در آن قلعٔه محکمی بنا کند، من باز هم مردم را   ٥٣.  در ناله و شيون خواهند بود     
 » .من، خداوند چنين گفته ام. برای نابودی آن خواهم فرستاد

  ويرانی بابل
 : خداوند می گويد٥٤

  گوش کنيد، به فريادهای گريه و زاری از بابل«
 . ماتم آنها را برای ويرانی سرزمين بشنويد

  من بابل را ويران می کنم٥٥
 . و آن را در سکوت فرو می برم

  ارتش ها مثل امواج خروشان هجوم می آورند
 . و با فريادی بلند حمله می کنند

 ، آنها برای ويرانی بابل آمده اند٥٦
  سربازهايش دستگير شده اند

 . ن شکسته اندو کمانها هايشا
  من خدايی هستم که شرير را مجازات می کند

 . و بابل را کامًال به جزای شرارتش خواهم رسانيد
  من فرمانروايان، خردمندان، رهبران و سربازان٥٧

 . آن را در مستی فرو می برم
 . آنها می خوابند و ديگر بيدار نخواهند شد

 ، من پادشاه چنين گفته ام
 . هستم من خداوند متعال

 ، ديوارهای مستحکم بابل فرو خواهد ريخت٥٨
 . و دروازه های بلند آن در آتش خواهد سوخت

  زحمت مّلتها همه بيهوده
 . و کوشش  هايشان خسته کننده و بی ثمر است

 » .من، خداوند متعال، چنين گفته ام

  پيام ارميا به بابل فرستاده می شود
در چهارمين سال سلطنت       .  سرپرست امور شخصی صدقيای پادشاه بود            ، و نؤه محسيا      - پسر نيريا  -سرايا   ٥٩

من در کتابی،    ٦٠.  صدقيا پادشاه يهودا، سريا به همراه پادشاه به بابل می رفت و بعضی دستورات را به او دادم                              
به سريا    من٦١.  فهرست تمام ويرانی هايی که بابل قرار است متحّمل شود و ساير چيزها را دربارٔه بابل نوشته بودم                    

بعد دعا کن ٦٢. وقتی به بابل رسيدی حتمًا هرچه را در اين طومار نوشته شده با صدای بلند برای همه بخوان             «:  گفتم
 نه انسان و   -ای خداوند تو گفته ای که اين مکان را ويران می کنی، به طوری که ديگر هيچ موجود زنده ای                      ':  و بگو 

سريا، وقتی خواندن اين کتاب     ٦٣'  . تا ابد به صورت يک بيابان خواهد بود          نتواند در آن زندگی کند، و آن        -نه حيوان 
اين است آنچه به سر بابل         ':  و بگو ٦٤.  را تمام کردی آن وقت آن را به سنگی ببند و آن را در رود فرات بيانداز                         

ابل روا داشته    و اين به خاطر باليی است که خداوند بر ب             - آن غرق می شود و ديگر برنخواهد خواست        -خواهد آمد   
 » '.است

 . پيامهای ارميا اينجا به پايان می رسد

٥٢  
  سقوط اورشليم

 ) ٧:٢٥-١٨:٢٤دوم پادشاهان (
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نام مادرش  .  وقتی صدقيا بيست و يک ساله بود پادشاه يهودا شد و مّدت يازده سال در اورشليم حکومت کرد                            ١
مانند يهوياقيم پادشاه، عليه خداوند مرتکب گناه شده              صدقيای پادشاه ٢.  حميطل دختر ارميا از اهالی شهر لبنه بود           

 . خداوند چنان نسبت به مردم اورشليم و يهودا خشمگين شد که آنها را از نظر خود دور کرد٣. بود
پس نبوکدنصر هم با تمام سپاه خود آمد و در روز دهم از ماه دهم در              ٤،  صدقيا عليه نبوکدنصر پادشاه بابل شوريد     

و آن را تا ٥آنها اطراف شهر اردو زدند و شهر را محاصره کردند . ت صدقيا به اورشليم حمله کرد   نهمين سال سلطن  
در نهمين روز ماه چهارم همان سال، زمانی که به خاطر            ٦.  يازدهمين سال سلطنت صدقيا در محاصره نگاه داشتند         
گرچه بابلی ها شهر را در     .  ته شد ديوارهای شهر درهم شکس   ٧قحطی ديگر چيزی باقی نمانده بود که مردم بخورند،           

آنها شهر را از راه باغهای سلطنتی ترک کردند و از             .  محاصره داشتند، تمام سربازان موّفق شدند شبانه فرار کنند          
اّما ارتش بابل، به     ٨دروازٔه آب که دو ديوار را به هم مربوط می کرد، گذشتند و به سوی دشت اردن فرار کردند                            

و او را در دشتهای نزديک اريحا دستگير کرد و تمام سربازانش او را                   .   صدقيای پادشاه رفت    دنبال آنها به تعقيب    
صدقيا را به حضور نبوکدنصر که در آن زمان در شهر ربله، در سرزمين حمات بود، بردند و در                         ٩.  ترک کردند 

 را کشتند و تمام         در ربله جلوی چشمان صدقيا، پسران او            ١٠.  آنجا نبوکدنصر حکم مجازات او را صادر کرد               
صدقيا تا  .  بعد از اينکه صدقيا را کور کرد او را به زنجير بست و به بابل برد                       ١١.  بزرگان يهودا را اعدام کردند      
 . روز مرگش در بابل زندانی بود

  خراب کردن معبد بزرگ
 ) ١٧-٨:٢٥دوم پادشاهان (

اه، نبوزرادان مشاور و فرماندٔه ارتش او         در روز دهم از ماه پنجم در نوزدهمين سال سلطنت نبوکدنصر پادش               ١٢
و سربازانش   ١٤او معبد بزرگ، کاخ سلطنتی، و خانه های بزرگان اورشليم را آتش زد                              ١٣.  وارد اورشليم شد    

بعد از آن، نبوزرادان همٔه مردانی را که در شهر مانده بودند، به همراه بقّئه                       ١٥.  ديوارهای شهر را خراب کردند      
اّما در  ١٦.  کسانی که خودشان را به بابلی ها تسليم کرده بودند، همه را به اسارت به بابل برد                   صنعتگران و همچنين     

يهودا، او بعضی از فقيرترين مردمان را که مالک هيچ ملکی نبودند، نگاه داشت و به کار کردن در تاکستانها و                              
 . مزارع مجبور کرد

معبد بزرگ بود قطعه قطعه کردند و به همراه حوضچٔه                  بابلی ها، ستونهای برنزی و پايه های آن را که در               ١٧
آنها همچنين بيلها و خاک اندازهايی که        ١٨.  بزرگ و تمام برنزهايی که در معبد بزرگ بود، همه را به بابل بردند                    

، برای تميز کردن قربانگاه استفاده می شد، چراغها، کاسه هايی که برای نگاه داشتن خون قربانی ها به کار می رفت                    
و کاسه های مخصوص سوزاندن ُبخور و تمام وسايل برنزی ديگری که در معبد بزرگ از آنها استفاده می شد، همه                     

منقلها، کاسه ها برای    :  آنها همچنين هر چيزی را که از طال و نقره درست شده بود، مانند                         ١٩.  را به بابل بردند     
، مشعلدانها، کاسه هايی که برای سوزاندن       نگاهداری خون قربانی ها، ظروف مخصوص برای جمع کردن خاکستر           

تمام ٢٠.  ُبخور به کار می رفت، جامهايی که برای ريختن شرابهای تقديم شده استفاده می شد، همه را با خود بردند                          
دو ستون و حوضچٔه برنزی و مجسمهٔ های           :  اشيای برنزی که سليمان پادشاه برای معبد بزرگ ساخته بود مانند                  

آنها آن قدر سنگين بودند که نمی توانستند        .  وضچه بر روی آنها قرار داشت را نيز با خود بردند              دوازده گاوی که ح    
دو ستون کامًال مثل هم بودند، ارتفاع آنها در حدود هشت متر و محيط آنها در حدود پنج و                       ٢٢-٢١.  آنها را وزن کنند   

در باالی هريک از ستونها تاجی       .  تر بود داخلشان خالی و ضخامت فلز جدار خارجی آن هفت سانتيم            .  نيم متر بود  
. تمام اطراف ستونها کنده کاری و با شاخه های انارهای برنزی مّزين شده بود              .  قرار داشت، به ارتفاع دومتر و نيم        

 . بر روی هر ستون صد انار کنده کاری شده بود و نود و شش تا از آنها در پايين قابل رؤيت بود٢٣

 ده می شوند مردم يهودا هم به بابل بر
 ) ٣٠-٢٧ و ٢١-١٨:٢٥دوم پادشاهان (

عالوه بر آن، نبوزرادان فرمانده سپاه، سريا کاهن اعظم، َصَفنيا معاون او و سه نفر ديگر از بزرگان معبد                               ٢٤
در داخل شهر او افسری که فرماندهی سربازان را به عهده داشت به همراه هفت نفر            ٢٥.  بزرگ را به اسارت گرفت    

 و شصت نفر از بزرگان يهودا،        - که مسئول بايگانی ارتش بود     -وران شخصی پادشاه، معاون فرمانده       ديگر از مشا  
واقع ٢٧نبوزرادان همٔه آنها را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد که درآن زمان در ربله،                   ٢٦.  همه را به اسارت برد     
 . پادشاه دستور داد همٔه آنها کشته شوند. در محلٔه حمات بود

اين است تعداد مردمی که نبوکدنصر به اسارت           ٢٨.  ترتيب، مردم يهودا از سرزمين خودشان تبعيد شدند             به اين 
در سال هجدهم پادشاهی نبوکدنصر،        ٢٩  در سال هفتم سلطنت خود سه هزار و بيست و سه نفر از يهودا؛                         :  برد



 اارمي
 

بوکدنصر، نبوزرادان، فرماندٔه در سال بيست و سوم سلطنت ن٣٠ هشتصد و سی و دو نفر از اورشليم به اسيری برد؛     
بنابراين در مجموع چهار هزار و ششصد نفر تبعيد          .  نگهبانان هفتصد و چهل و پنج نفر از يهودا را به اسيری برد               

 . شدند
در روز بيست و پنجم ماه دوازدهم سی و هفتمين سال اسارت يهوياکين، پادشاه يهودا، يعنی در نخستين سال                          ٣١

اويل مردوک با او ٣٢. بابل يهوياکين مورد لطف او قرار گرفت و او را از زندان آزاد کرد            سلطنت اويل مردوک در   
٣٣.  دوستانه رفتار نمود و از تمام پادشاهانی که در بابل در تبعيد به سر می بردند، به يهوياکين افتخار بيشتر بخشيد                      

ره با پادشاه بر سر يک سفره غذا             پس يهوياکين لباس زندانی خود را کنار گذاشت و او در تمامی عمرش هموا                       
 . يهوياکين تا هنگامی که زنده بود، هر روز از پادشاه بابل مقّرری دريافت می کرد٣٤. می خورد
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  سوگنامٔه ارميا
  معّرفی کتاب

 قبل از ميالد و عواقب ناشی از        ٥٨٦کتاب سوگنامٔه ارميا مجموعٔه پنج سوگنامه دربارٔه ويرانی اورشليم در سال             
ضمن نوای غم انگيزی که در سراسر کتاب به گوش می رسد، اميد به آينده در سائه توّکل                   .  آن مانند اسارت می باشد   

 قبل از ميالد در     ٥٨٦اين سوگنامه در روز سالگرد عزاداری ويرانی اورشليم در سال            .  مشاهده می شود   به خدا نيز  
 . موقع مراسم خاص مذهبی توسط قوم يهود سراييده می شود

  تقسيم بندی کتاب
  ٢٢-١:١غمهای اورشليم 

  ٢٢-١:٢مجازات اورشليم 
  ٦٦-١:٣مجازات و اميد 

  ٢٢-١:٤اورشليم در ويرانی 
  ٢٢-١:٥ رحمت طلب

١  
  غمهای اورشليم

 ، اورشليم که زمانی شهری ُپر جمعّيت بود١
اورشليم شهری که در جهان، عّزت و شکوهی داشت، حال بيوه گشته                  !  اکنون متروک و تنها شده است        

 . است
 . ملکٔه شهرها بود و اکنون کنيز مردم شده است

 
 . گونه هايش می ريزد شبها زار زار گريه می کند و اشکش، قطره قطره بر٢

 . از تمام دوستانی که داشت، يک نفر هم برايش باقی نمانده است
 . دوستانش به او خيانت کرده  و همگی با او دشمن شده اند

 
 . مردم مصيبت زده و بال ديدٔه يهودا به اسارت رفته اند٣

 . در بين اقوام جهان زندگی می کنند و جايی برای استراحت ندارند
 . دورش را گرفته اند و راه گريز از هر سو به رويش بسته شده است دشمنان

 
 . در روزهای مقّدس، ديگر کسی برای پرستش به معبد بزرگ نمی آيد٤

 . همٔه دروازه هايش رها شده و کاهنانش آه می کشند
 . دخترانش که سرود می خواندند، اينک غمگين و افسرده اند و خودش در رنج و عذاب به سر می برد

 
 ، دشمنانش پيروز شده و بدخواهانش به قدرت رسيده اند٥

 . زيرا خداوند او را به خاطر گناهان بی شمارش مجازات کرده است
 . فرزندانش به دست دشمنان اسير و به کشورهای بيگانه تبعيد شده اند

 
 . اورشليم جالل و شکوه خود را از دست داده است٦

  از گرسنگی ضعيف و ناتوان شده اند رهبرانش مانند آهوانی هستند که
 . و نمی توانند از چنگ صياد فرار کنند

 
اورشليم که اکنون در حال مصيبت است، دوران گذشته خود را به ياد می آورد که دورانی صاحب شکوه و                           ٧

 . جالل بزرگی بود
 . زمانی که مردمانش اسير دشمن شدند، کسی نبود که به او کمک کند

 .  داد و به شکست او خنديددشمن او را شکست
 

 . اورشليم به خاطر گناهان زياد خود مورد تمسخر قرار گرفته است٨
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 ، کسانی که به او احترام می گذاشتند، اکنون از او نفرت دارند
 . او خود نيز آه می کشد و روی خود را از خجالت می پوشاند. زيرا برهنگی و وضع شرم آور او را ديده اند

 
 ، بر دامنش بود، ولی او اعتنايی به آن نکرد لکٔه ننگی٩

 . پس به وضع وحشتناکی سقوط نمود و کسی نبود که او را تسّلی دهد
 . دشمنانش پيروز شدند و او پيش خداوند زاری می کند و رحمت می طلبد

 
 . دشمنان دست دراز کردند و اشيای نفيس او را ربودند١٠

 ، او به چشم خود ديد که اقوام بيگانه
 . يعنی آن کسانی که ورودشان به معبد بزرگ ممنوع بود، به آنجا داخل شدند

 
 . اهالی اورشليم برای يک لقمه نان، آه می کشند١١

 . اشيای نفيس و قيمتی خود را به عوض خوراک می دهند تا بخورند و نميرند
 » .خداوندا، ببين که چقدر خوار شده ام«: اورشليم می گويد

 
 ! به وضع و حال من گرفتار نشوی«: ی گويدبه هر رهگذر م١٢

 . ببينيد که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصيبتی مبتال ساخته است. به من نگاه کنيد
 . هيچ کسی مثل من درد و رنج نکشيده است

 
 . خداوند از آسمان آتش فرستاد و تا مغز استخوانم را سوزانيد«١٣

 . مين کوبيدپاهايم را در دام انداخت و مرا بر ز
 . او مرا ترک گفت و در غم و رنج هميشگی رهايم نمود

 
 . گناهانم را به هم پيچيد و آنها را مانند يوغی بر گردنم انداخت«١٤

  توان و نيرويم را از من گرفت
 . و مرا به دست کسانی تسليم کرد که در برابرشان عاجز و بيچاره هستم

 
 . خداوند، مردان شجاع مرا ترک کرد«١٥

 . او لشکری را فرستاد تا جوانان مرا نابود کند
 . خداوند، مردم مرا مانند انگور در چرخشت پايمال کرد

 
 . به خاطر غمهای خود می گريم و از اشک از چشمانم جاری است«١٦

 . کسی نيست که مرا تسّلی دهد و جانم را تازه کند
 . ستدشمنانم پيروز گشته اند و برای فرزندانم آينده ای ني

 
 ، دستهای خود را برای کمک دراز می کنم«١٧

 . ولی کسی به ياری من نمی آيد
 . خداوند دشمنانی را از هر سو عليه من فرستاده است و آنها از من نفرت دارند

 
 . خداوند حق دارد که مرا تنبيه کند، زيرا من از کالم او سرپيچی کرده ام«١٨

  توّجه کنيد اّما ای مردم جهان، به درد و رنج من
 . و ببينيد که چطور پسران و دختران جوان مرا به اسارت بردند

 
 . از دوستان خود کمک خواستم، ولی آنها مرا فريب دادند«١٩

 ، کاهنان و رهبران من برای خوراک تالش کردند تا بخورند و نيرويی پيدا کنند
 . اّما همگی در جاده های شهر از گرسنگی هالک شدند

 
 روح من در عذاب است . ا، به حال اندوهبار من نظر کنخداوند«٢٠

 . و قلبم از غم به درد آمده است، زيرا از فرمان تو سرپيچی کرده ام
 . در جاده ها، شمشير و در خانه، مرگ در انتظار من است

 
 . همه ناله های مرا می شنوند، ولی فريادرسی نيست«٢١

 . ، خوشحال شدنددشمنان از مصيبت هايی که تو بر سرم آوردی
 . خداوندا، آن روزی را که وعده داده ای بياور و دشمنانم را هم به بالی من گرفتار فرما

 



 سوگنامه
 

 ، گناهانشان را بياد آور و همان طوری که مرا به خاطر گناهانم مجازات کردی«٢٢
 . آنها را هم به سزای کارهايشان برسان

 » .ناله هايم زياد و دلم بی تاب و بی قرار است

٢  
  خداوند اورشليم را مجازات می کند

 . خداوند دختر صهيون را با ابر خشم و غضب خود تيره و تار ساخت١
  شکوه و جالل اسرائيل را که به اوج آسمان می رسيد، بر زمين زد

 . و در هنگام خشم خود حّتی خانٔه خويش را هم از ياد برد
 

 . کرد خداوند خانه های اسرائيل را بی رحمانه ويران٢
 . با قهر و غضب، قلعه های يهودا را منهدم ساخت

 . سلطنتش را بی حرمت و حاکمانش را خوار ساخت
 

  با خشم شديد، قدرت اسرائيل را درهم شکست٣
 . و در هنگامی که دشمن بر ما حمله کرد به داد ما نرسيد

 . خشم او مانند آتش عليه ما شعله ور شد و دار و ندار ما را نابود کرد
 

  همچون دشمن، ما را هدف تير خود قرار داد٤
 . و جوانان ما را که مائه خوشی و سرفرازی ما بودند، هالک ساخت

 . در اورشليم، سوزش آتِش غضِب او را احساس کرديم
 

 . خداوند مثل يک دشمن، اسرائيل را نابود ساخت٥
  قصرها و قلعه هايش را با خاک يکسان کرد

 . ماتم سرا تبديل نمود و شهرهای يهودا را به
 

 . خداوند خانٔه خود را که معبد بزرگ ما بود، ويران کرد٦
  به روزهای عيد و روزهای سبت خاتمه داد

 . و پادشاه و کاهنان را مورد خشم و غضب خود قرار داد
 

 . خداوند قربانگاه خود را ترک کرد و جايگاه مقّدس خود را خوار شمرد٧
 . به دشمنان سپرد و به آنها اجازه داد که ديوارهايش را خراب کنند او ديوارهای اورشليم را

 . در معبد بزرگ که زمانی جايگاه پرستش مردم بود، دشمنان شيپور پيروزی و خوشی می  نوازند
 

 . خداوند تصميم گرفته است تا ديوارهای شهر صهيون را ويران سازد٨
  بکّلی خراب شود او همٔه شهر را برای ويرانی عالمت گذاری کرد تا

 . و هيچ قسمت آن آباد نماند و حّتی ُبرجها و ديوارهايش هم فرو ريزند
 

 . دروازه های شهر در زمين فرورفته و ميله هايشان شکسته شد٩
 . پادشاه و رهبرانش به کشورهای ديگر تبعيد شده اند

 . يا نمی بينندديگر احکام خداوند تعليم داده نمی شوند و انبيا هم از جانب خداوند رؤ
 

  ريش سفيدان اورشليم با لباس ماتم بر زمين نشسته اند١٠
 . و بر سر خود خاک می  ريزند

 . دوشيزگان اورشليم، از غم سر بر زمين نهاده اند
 

 ، به خاطر مصيبتی که بر قوم من آمده و اطفال و کودکان شيرخواری که در جاده های شهر از حال رفته اند١١
 ه تار شده اند، چشمانم از گري

 . روحم افسرده و غمگين است و دلم از غم به جوش آمده است
 

 . آنان با تن مجروح، گرسنه و تشنه در جاده ها افتاده اند١٢
  از مادران خود خوراک می  خواهند
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 . و به تدريج در آغوش آنها جان می  دهند
 

  ای اورشليم به تو چه بگويم و تو را با چه مقايسه کنم؟١٣
 . گونه تو را تسّلی دهم؟ زيرا هيچ کسی مثل تو رنج نکشيده استچ

 . غمها و مصيبت هايت همچون دريايی بزرگ و بی کران است و کسی نيست که تو را شفا دهد
 

 . انبيای تو رؤياهای باطل می ديدند و به دروغ نبّوت می کردند١٤
 . ار نساخته اندآنها با موعظه های خود، تو را فريب داده و گناهانت را آشک

 . با پيامهای دروغ خود تو را گمراه ساخته اند
 

 ، هرکسی که از کنار تو می گذرد١٥
 : به مسخره سر خود را تکان می دهد و می گويد

آيا اين همان شهری نيست که با زيبايی کامل خود، محبوبترين شهر جهان و مائه خوشی همٔه مردم                                «
 » بود؟

 
 خره می کنند تمام دشمنانت تو را مس١٦

 : و با نفرت به تو نگاه می کنند و می گويند
 » .منتظر چنين روزی بوديم، اينک ببينيد که چطور نابودش کرديم«

 
 . خداوند آنچه را که سالها پيش اراده فرموده بود، انجام داد١٧

  ما را با بی رحمی نابود کرد
 .  ما خوشحال ساختو دشمنان ما را بر ما پيروز گردانيد و آنها را از شکست

 
 ! ای اورشليم بگذار تا ديوارهايت با صدای بلند در حضور خداوند گريه کنند١٨

  شب و روز سيالب اشک از ديده جاری سازيد
 . و از گريه و اندوه دست برنداريد

 
 . نيمه شب برخيزيد و غم و درِد دلتان را مثل آب به حضور خداوند بريزيد١٩

 . ه ها از گرسنگی، بی حال افتاده اند، دست دعا بلند کنيدبرای کودکانی که در جاد
 

  خداوندا، چرا با ما اين چنين رفتار می کنی؟٢٠
 . زنها، کودکان نازپروردٔه خود را می خورند
 . کاهنان و انبيا در خانٔه تو به قتل رسيده اند

 
 . پير و جوان در کوچه ها در خاک و خون می غلطند٢١

 . وان با شمشير کشته شده انددوشيزگان و مردان ج
 . در روز غضبت، همه را کشتی و رحمی بر آنها نکردی

 
تو دشمنانم را دعوت کردی و آنها مثل کسانی که در جشن ها جمع می شوند، آمدند و از هر طرف مرا به                                 ٢٢

 . وحشت انداختند
 . در هنگام خشم تو، کسی نتوانست که جان سالم بدر ببرد

 . کشتند، آنانی را که محّبت نمودم و پرورش دادم آنها فرزندان مرا

٣  
  مجازات، توبه و اميد

 . من آن کسی هستم که چوب مجازات خدا را خورده ام١
  او مرا به اعماق تاريکی برده٢
 . و تمام روز دست خود را بضد من بلند کرده است٣

 
 . گوشت و پوسِت بدن مرا فرتوت ساخته و استخوانهايم را شکسته است٤

  مرا با سختی و مشّقت محاصره کرده٥
 . و مانند کسی که سالها پيش مرده باشد، در تاريکی نشانده است٦
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 . به دورم ديوار کشيده و مرا با زنجيرهای سنگين بسته است و نمی توانم فرار کنم٧

 . برای کمک التماس می کنم، اّما او دعايم را نمی پذيرد٨
 . های سنگی بسته و آن را ُپر پيچ و خم ساخته استراه مرا از هر طرف با ديوار٩

 
 . او مانند خرسی در کمين من نشسته و مثل شيری برای حمله به من آماده است١٠

 . مرا از راهم به گوشه ای برد و پاره پاره ام نموده، ترک گفت١١
 . کمان خود را کشيد و مرا هدف تيرهای خود قرار داد١٢

 
 .  فرو رفتندتيرهايش به اعماق قلبم١٣

 . و مردم مرا مسخره می کنند و تمام روز به من می خندند١٤
 . با سختی ها و مصيبت ها زندگی را برای من تلخ ساخته است١٥

 
 . رويم را به خاک ماليد و دندانهايم را با سنگ ريزه ها شکست١٦

 . سعادت و سالمتی را از من گرفته است١٧
 » .فت و اميد من از خداوند قطع گرديدشوکت و جالل من از بين ر«: گفتم١٨

 
 . وقتی آوارگی و مصيبت های خود را به ياد می آورم، زندگی به کامم تلخ می شود١٩

 . هميشه به آنها فکر می کنم و روحم پريشان می گردد٢٠
 ، اّما با اين همه، وقتی رنج هايم به يادم می آيند، نوميد نمی شوم٢١

 
 . ر و رحمت او بی پايان استزيرا محّبت خداوند پايدا٢٢

 . آنها هر صبح تازه می باشند و وفاداری او عظيم می باشد٢٣
 . خداوند همه چيز من است، پس بر او اميد دارم٢٤

 
 . خداوند بر تمام کسانی که بر او توّکل دارند و طالب او می باشند، مهربان است٢٥

 . را نجات دهد پس بهتر است که با صبر منتظر باشيم تا خداوند ما٢٦
 . چه نيکوست که در هنگام جوانی صبر و تحّمل را بياموزيم٢٧

 
  وقتی گرفتار مصيبتی از جانب خداوند می شويم، بايد خاموش و تنها بنشينيم؛٢٨

 . و در حضور خداوند به خاک بيافتيم، شايد اميدی باشد٢٩
 . ی به ما اهانت می کنند، تحّمل کنيموقتی کسی بخواهد ما را بزند، صورت خود را جلو بياوريم و وقت٣٠

 
 . زيرا خداوند ما را برای هميشه ترک نمی کند٣١

هرچند خداوند غم و اندوه را بر سر ما بياورد، ولی از روی محّبت سرشار خود بر ما رحمت خواهد                           ٣٢
 . کرد

 . خداوند از غم و اندوه ما خشنود نمی گردد٣٣
 

 ل می شوند؛ وقتی اسيران و ستمديدگان ما پايما٣٤
  هنگامی که حّقی را که خدا به ما داده است، پايمال می گردد؛٣٥
 . و زمانی که در حق شخصی در دادگاه بی عدالتی می شود، خدا همه را می بيند٣٦

 
 . هيچ امری بدون اراده و رضای خداوند انجام نمی شود٣٧

 . خير و شر، تنها به فرمان خداوند متعال نازل می شود٣٨
  چرا وقتی به خاطر گناهان خود مجازات می شويم، شکايت کنيم؟ پس٣٩

 
 . بياييد رفتار خود را بسنجيم و به سوی خداوند بازگرديم٤٠

 ، بياييد با تمام قلب دست دعا به سوی خدايی که در آسمانهاست، بلند کنيم٤١
 .  را نبخشيده ایخداوندا، ما گناهکاريم و از فرمان تو سرکشی کرده ايم و تو ما«: و بگوييم٤٢

 
 . بر ما غضب کردی و ما را ُکشتی، رحمت تو به وسيلٔه خشمت پنهان گشت«٤٣

 . چون بر ما خشمگين بودی، خود را از ما پنهان کردی تا دعاهای ما به حضور تو نرسد٤٤
 . تو ما را پيش مردم جهان همچون خاکروبه و زباله ساختی٤٥

 
 . کنندتمام دشمنان ما، ما را تحقير می «٤٦
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 . با هالکت و نابودی روبه رو شده ايم و ترس وحشت ما را فرا گرفته است٤٧
 . به خاطر نابودی قومم، سيل اشک از چشمانم جاريست٤٨

 
  پيوسته اشک می ريزيم«٤٩

 . تا خداوند از آسمان به پايين بنگرد و ما را ببيند٥٠
 . دلم از غّصه ريش ريش می شود ،وقتی می بينم چه باليی بر سر دختران شهر من آمده است٥١

 
 . دشمنان بدون هيچ دليلی مرا مثل پرنده به دام انداختند«٥٢

 . مرا زنده در چاه انداختند و سنگی بر سر آن گذاشتند٥٣
 . آب از سرم گذشت و فکر کردم که بزودی خواهم مرد٥٤

 
 . خداوندا، از ته چاه تو را طلبيدم«٥٥

 . های من گوش دادیفرياد مرا شنيدی و به ناله ٥٦
 ' !نترس': وقتی به حضور تو دعا کردم، آمدی و گفتی٥٧

 
 . خداوندا، تو از حق من دفاع کردی و از مرگ نجاتم دادی«٥٨

 . تو ای خداوند، شاهد ظلم هايی که در حق من کردند، بودی؛ پس به داد من برس و خودت داوری کن٥٩
 . رند و بضد من دسيسه می کنندتو می دانی که دشمنانم همه از من نفرت دا٦٠

 
 . خداوندا، تو شنيده ای که آنها چگونه به من اهانت کرده و بضد من توطئه چيده اند«٦١

 . دشمنانم تمام روز دربارٔه من سخنان بد می گويند و برای آزار من نقشه می کشند٦٢
 . در همه حال به من می خندند و مسخره ام می کنند٦٣

 
 . را به سزای کارهايشان برسان خداوندا، آنها«٦٤

 . آنها را لعنت کن تا گرفتار غم و درد شوند٦٥
 » .با خشم و غضب آنها را تعقيب کن و از روی زمين نابود ساز٦٦

٤  
  اورشليم، بعد از سقوط

  طالهای ما جالی خود را از دست داده و بی ارزش شده اند١
 . ندو سنگ های مقّدس معبد بزرگ در کوچه ها افتاده ا

 
 ، جوانان صهيون که زمانی همچون زر ناب با ارزش بودند٢

 . اکنون مانند ظروف ِگلی ساختٔه دست کوزه گر، بی ارزش شده اند
 

 ، حّتی شغاالن به توله های خود شير می دهند٣
 . ولی زنان قوم من مثل شترمرغ شده اند و به کودکان خود رحم نمی کنند

 
 . ی به کامشان چسبيده استزبان اطفال شيرخوار از تشنگ٤

 . بّچه ها نان می  خواهند، اّما کسی به آنها نان نمی دهد
 

 . آنهايی که زمانی غذاهای لذيذ می خورند، اينک از گرسنگی در کوچه ها جان می  دهند٥
 . کسانی که در ناز و نعمت زندگی می کردند، اکنون در بين زباله ها به دنبال غذا می گردند

 
  من سنگين تر از جزای مردم سدوم بوده است، جزای قوم٦

 . زيرا اهالی سدوم در يک لحظه نابود شد و هيچ دستی به آنها کمک نکرد
 

 . شاهزادگان ما پاکتر از برف و سفيدتر از شير بودند٧
 . بدنشان از سرخی همچون لعل و در درخشندگی مانند ياقوت بود

 
 ند اّما اکنون چهره ای سياهتر از زغال دار٨

 . پوستشان به استخوانشان چسبيده و مثل چوب خشک شده اند. و در کوچه ها شناخته نمی شوند
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  آنهايی که در جنگ کشته شدند، خوشبخت تر بودند از کسانی که بعدًا به تدريج از گرسنگی مردند٩
 . و غذايی برای زنده ماندن نداشتند

 
 ود مصيبتی که بر سر قوم من آمد، چنان وحشتناک ب١٠

 . که مادران دلسوز، از فرط گرسنگی کودکان خود را می پختند و می خوردند
 

  خداوند خشم و غضب خود را با شّدت تمام بر صهيون فرو ريخت١١
 . و چنان آتشی برافروخت که اساس آن را خاکستر کرد

 
 ، پادشاهان و مردم روی زمين١٢

 . های اورشليم داخل شودهيچ کدام باور نمی کرد که دشمن بتواند به دروازه 
 

  ولی اين کار شد، زيرا انبيا گناه کردند١٣
 . و کاهنان خون مردم نيک و بی گناه را در شهر ريختند

 
  رهبرانش مانند اشخاص کور راه می روند١٤

 . و چون آلوده به خون مردم بی گناه هستند، کسی به آنها نزديک نمی شود
 

 » !به ما دست نزنيد! ناپاک، دور شويد ای اشخاص«: مردم فرياد می زنند١٥
بنابراين آنها آواره و سرگردان از کشوری به کشور ديگر می روند، اّما مردم به آنها می گويند که جايی                          

 . برايشان ندارند
 

 . خود خداوند آنها را پراکنده ساخته و ديگر به آنها توّجه نمی کند١٦
 . او به کاهنان و بزرگان هم اعتنا نمی کند

 
 . از بس برای کمک انتظار کشيديم، چشمان ما تار شده اند١٧

 . ولی انتظار ما بيهوده بود، زيرا قومی به ياری ما نيامد
 

 . دشمنان در تعقيب ما بودند و ما نمی توانستيم حّتی در کوچه ها راه برويم١٨
 . عمر ما به آخر رسيده و مرگ ما نزديک بود

 
 ، به کوهها فرار کرديم. عقاب بودند تعقيب کنندگان ما تيزتر از١٩

 . ولی آنها از تعقيب ما دست نکشيدند و حّتی در بيابان در کمين ما نشسته بودند
 

  پادشاِه ما را که برگزيدٔه خداوند٢٠
 . و سرچشمٔه زندگی و حافظ جان ما بود، دستگير کردند

 
 انيد شادی کنيد، ای مردم َادوم که در سرزمين عوص ساکن هستيد، اکنون تا می تو٢١

 . زيرا اين مصيبت بر سر شما هم خواهد آمد و شما هم از جام غضب خدا خواهيد نوشيد
 

 . خداوند زيادتر از اين تو را در تبعيد نگاه نمی دارد. ای صهيون، تو سزای گناهت را ديدی٢٢
 . يت خواهد رسانيداّما تو ای َادوم، خداوند گناهانت را آشکار خواهد ساخت و تو را به سزای کارها

٥  
  طلب رحمت

 . خداوندا، به يادآور که چه باليی بر سر ما آمده است١
 . ببين که چگونه خوار و رسوا شده ايم

 
  سرزمين موروثی ما به دست بيگانگان افتاده است٢

 . و در خانه های ما مردم بيگانه زندگی می کنند
 

  شده پدران ما به دست دشمن کشته. ما يتيم شده ايم٣
 . و مادران ما بيوه شده اند

 
  آبی را که می خوريم٤
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 . و هيزمی را که برای آتش به کار می بريم، بايد بخريم
 

 . باری سخت و دشوار بر دوش خود می کشيم٥
 . خسته و ناتوان شده ايم و راحتی نداريم

 
  پيش مردم مصر و آشور دست دراز کرديم٦

 . مانيمتا لقمه نانی به ما بدهند و زنده ب
 

  نياکان ما گناه کردند اّما آنها از بين رفتند٧
 . و اينک ما تاوان گناه آنها را پس می دهيم

 
  غالمان بر ما حکومت می کنند٨

 . و کسی نيست که ما را از قدرت آنها نجات بدهد
 

 . يک لقمه نان را در بيابان با خطر جان به دست می آوريم٩
 

 وزيم از شّدت گرسنگی در تب می س١٠
 . و پوست بدن ما همچون تنور داغ است

 
  همسران ما در کوه صهيون مورد تجاوز قرار گرفتند١١

 . و دختران ما در تمام روستاهای يهوديه مجبور شدند خود را تسليم کنند
 

  رهبران ما را به دار آويخته اند١٢
 . و به ريش سفيدان ما بی احترامی شده است

 
 ب کار می کشند از جوانان ما در آسيا١٣

 . و اطفال ما در زير باِر گران هيزم، از پا می افتند
 

  پير مردان ما ديگر در کنار دروازٔه شهر ديده نمی شوند١٤
 . و جوانان ما ديگر آواز نمی خوانند

 
  خوشی و سرور از دلهای ما رخت بربسته١٥

 . و رقص و پايکوبی ما به ماتم تبديل شده است
 

 ناه کرديم وای بر ما که گ١٦
 . و تاج جالل و افتخار را از دست داديم

 
 ، دلهای ما بی تاب و چشمان ما تار گشته اند١٧

 
  زيرا کوه صهيون، ويران١٨

 . و محل گشت و گذار شغاالن شده است
 

  خداوندا، تو فرمانروای ابدی جهان هستی١٩
 . و تاج و تخت تو بی زوال است

 
 ردی؟ چرا ما را برای هميشه از ياد ب٢٠

  چرا ما را برای مّدتی طوالنی ترک کردی؟
 

  ای خداوند، ما را دوباره به سوی خود بازگردان٢١
 . و جالل پيشين ما را بازگردان

 
  آيا ما را بکّلی ترک کرده٢٢

  و بی نهايت بر ما خشمگين هستی؟
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در نوک بالهای آن چهار جانور با يکديگر تماس داشت و بدون اينکه بچرخند، مستقيمًا پرواز                                  ٩.  دست انسان  
 . می کردند
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يک جفت آن باز بود و نوک آنها با دو بال جانور             .  ر کدام دو جفت بال داشت     ه١١.  شکل گاو و در عقب شکل عقاب      

آنها مستقيمًا حرکت می کردند و هر جايی که دلشان                 ١٢.  جفت ديگر بدنشان را می پوشاند        .  پهلويش تماس داشت    
 . می خواست می رفتند، بدون اينکه بچرخند

آتش شعله ور می شد و از      .  ايمًا در حال حرکت بود     در بين اين موجودات چيزی چون مشعلی فروزان بود که د             ١٣
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 . اين موجودات با سرعت برق جلو و عقب می رفتند١٤. آن برق می جهيد
در همان حالی که متوّجه آن چهار موجود زنده بودم، چهار چرخ را بر زمين و پهلوی هريک از آن موجودات              ١٥
به اين  ١٧.  در وسط هر چرخ يک چرخ ديگر قرار داشت            .  چرخها همه يکسان و مثل ِزَبرجد، بّراق بودند          ١٦.  ديدم

حلقٔه دور چرخها بلند و        ١٨.  ترتيب به هر طرف که می خواستند، می توانستند حرکت کنند بدون اينکه دور بزنند                      
هنگامی که موجودات زنده حرکت می کردند چرخها در کنارشان حرکت می کردند و                  ١٩.  مهيب و ُپر از چشم بود        

هر کجا که روح می رفت،         ٢٠.  ودات زنده از روی زمين برمی خاستند، چرخها نيز برمی خاستند                هنگامی که موج  
پس هرگاه  ٢١.  ايشان می رفتند و چرخها همراه ايشان بلند می شدند زيرا روح آن موجودات زنده در چرخها بود                            

 .  همان کار را می کردندموجودات حرکت می کردند يا می ايستادند يا به هوا برمی خاستند، چرخها نيز دقيقًا
زير گنبد دو بال هر جانور طوری گسترده         ٢٣.  باالی سر موجودات زنده چيزی مانند گنبد درخشندٔه بلورين بود          ٢٢

من صدای بالهای آنها را          ٢٤.  بود که به بالهای جانور پهلويش می رسيد و دوبال ديگر بدن آنها را می پوشاند                              
ه مانند صدای آبهای خروشان بود، مانند غريو سپاهی عظيم، مانند صدای                     هنگامی که پرواز می کردند، شنيدم ک       

اّما صدايی از فراز گنبدی که باالی         ٢٥.  هنگامی که پرواز نمی کردند بالهايشان را جمع می کردند        .  خدای قادر مطلق  
 . سرشان بود، می آمد

بر روی آن تخت موجودی نشسته        .  بر گنبد باالی سرشان چيزی مانند تختی به رنگ ياقوت کبود ديده می شد                 ٢٦
از کمر به باال مثل برنز آتشين و شعله ور می درخشيد، از کمر به پايين مانند شعلٔه        ٢٧.  بود که به انسان شباهت داشت     

درخشندگی پيرامون او مانند رنگين کمان در روز             ٢٨آتش می تابيد و اطراف او با نور درخشنده ای روشن بود،                   
 . ه نور پرجالل حضور خداوند را نشان می داداين منظر. بارانی بود

  خدا حزقيال را برای نبّوت می خواند
 . هنگامی که آن را ديدم، با صورت به زمين افتادم و صدای کسی را شنيدم که سخن می گفت

٢  
ی زد، هنگامی که او با من حرف م     ٢»  .ای انسان فانی، بر پاهای خود بايست تا با تو سخن گويم            «:  او به من گفت   ١

ای انسان فانی، من تو را نزد        «٣:  روح خدا بر من آمد و مرا از زمين بلند کرد و به سخن خود اين چنين ادامه داد                       
آنان و نياکانشان تا به امروز از من                .  قوم اسرائيل می فرستم، نزد مّلتی سرکش که عليه من سرکشی کرده اند                      

من، تو را نزد ايشان می فرستم و تو به ايشان          .  سرسخت می باشند بازماندگان ايشان نيز گستاخ و      ٤.  سرپيچی کرده اند 
اين قوم سرکش خواه بشنوند و خواه نشنوند، خواهند دانست که نبی ای    ٥:  خداوند متعال چنين می فرمايد   :  خواهی گفت 

 . در ميان ايشان هست
ار و خاربن تو را در          ای انسان فانی، از ايشان هراسان مشو، و از سخنان ايشان ترسان مباش، گرچه خ                           «٦

برگيرند و در ميان کژدم ها زندگی کنی، از سخنان ايشان نترس و از چهره های ايشان نهراس، زيرا ايشان خاندان                        
تو کالم مرا به ايشان خواهی گفت، خواه بشنوند و خواه نشنوند، زيرا ايشان خاندان سرکشی                             ٧.  سرکشی هستند 

 . هستند
دهان بگشای و آنچه را ! من گوش فرا ده، همچون اين خاندان سرکش، سرکش نباش   اّما تو، ای انسان فانی، به     «٨

او طومار را گشود،    ١٠.  آنگاه دستی را ديدم که به سوی من دراز شد و در آن طوماری بود               ٩»  .به تو می دهم، بخور   
 . در پشت و روی آن، سوگنامه، زاری و اندوه نوشته شده بود

٣  
 » .اين طومار را بخور و سپس نزد قوم اسرائيل برو و سخن بگو، ای انسان فانی«: خدا گفت١
ای انسان فانی، طوماری را که به تو دادم             «:  او گفت ٣.  پس دهانم را باز کردم و او طومار را داد که بخورم                 ٢

 . آنگاه آن را خوردم و در دهانم مانند عسل شيرين بود» .بخور و شکم خود را از آن ُپر کن
زيرا که  ٥.  ای انسان فانی، نزد خاندان اسرائيل برو و سخنان مرا دقيقًا به ايشان بگو                   «:  فتسپس خدا به من گ      ٤

اگر تو را نزد مردمی       ٦.  نزد مردمی  با زبان ناشناخته و زبانی دشوار فرستاده نشده ای، بلکه نزد خاندان اسرائيل                    
اّما خاندان اسرائيل به تو گوش      ٧ش می دادند،    فرستاده بودم که فهميدن زبان ايشان برای تو مشکل بود، آنها به تو گو              

٨.  فرا نخواهند داد، زيرا ايشان نمی خواهند به من گوش کنند، چون همٔه خاندان اسرائيل سرسخت و سنگدل هستند                     

و مانند سنگ، محکم و همچون الماس، سخت             ٩اکنون من تو را همچون ايشان سرسخت و خشن خواهم ساخت                     
 » . سرکش نترسیمی گردانم تا از اين مردم
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آنگاه به  ١١.  ای انسان فانی، با دّقت توّجه کن و آنچه را که به تو می گويم به خاطر بسپار                   «:  خدا ادامه داده گفت   ١٠
نزد مردم قوم خودت که در تبعيد می باشند برو و آنچه را که من، خداوند متعال گفته ام بگو؛ خواه بشنوند و خواه                                

 » .نشنوند

  خابور حزقيال در کنار رود
متبارک باد جالل خداوند    «:  آنگاه روح خدا مرا برداشت و از پشت سر من غّرش عظيمی  برخاست که می گفت              ١٢

از به هم خوردن بالهای آن موجودات و چرخهای کنار آنها صدای بلندی چون زلزله                       ١٣»  !در جايگاه ملکوتی او    
١٥.  من احساس تلخی و خشم کردم      .  ح او مرا برد    قدرت خداوند با نيروی عظيمی  بر من آمد و رو            ١٤.  برمی خاست

پس به تل ابيب، نزد تبعيديانی که در کنار رود خابور ساکن بودند، رسيدم و در آنجا مّدت هفت روز حيرت زده                               
 . نشستم

  خداوند حزقيال را به ديده بانی برمی گزيند
 ) ٩-١:٣٣حزقيال (

نسان فانی، من تو را به ديده بانی قوم اسرائيل گماشته ام،                 ای ا «١٧:  در پايان روز هفتم خداوند به من فرمود            ١٦
اگر اعالم کنم که شخص شريری         ١٨.  هرگاه کلمه ای از دهان من شنيدی بايد از طرف من به ايشان هشدار دهی                      

خواهد مرد و تو هشدار مرا به او نرسانی و نگويی که از کارهای بد خود توبه کند، در آن او صورت به خاطر گناه                         
هرگاه به شخص بدکاری هشدار بدهی و او باز هم             ١٩.  د می ميرد ولی من تو را مسئول مرگ او خواهم دانست              خو

 . توبه نکند و از گناه کردن دست نکشد، آن وقت او غرق در گناه می ميرد ولی تو از مرگ نجات می يابی
 خطرناکی قرار دهم، او خواهد      اگر مرد درستکاری شروع به شرارت ورزيدن نمايد و من او را در موقعّيت              «٢٠

 من کارهای نيک او را به ياد نخواهم             -او به خاطر گناهان خودش خواهد مرد           .  ُمرد، اگر تو به او هشدار ندهی           
اّما اگر مرد درستکاری را از گناه کردن هشدار دادی و از                 ٢١.   و من تو را مسئول مرگ او خواهم دانست             -آورد

 » .زنده خواهد ماند، زيرا هشدار را پذيرفت و تو جان خود را نجات داده ایگناه کردن دست کشيد، به راستی 

  حزقيال قادر به صحبت نخواهد بود
برخيز و به دشت برو و من در          «:  در آنجا بار ديگر حضور پرتوان خداوند را احساس کردم و به من فرمود                  ٢٢

 » .آنجا با تو سخن می گويم
 جالل خداوند را همان گونه که در کنار رود خابور ديده بودم، مشاهده کردم پس برخاستم و به دشت رفتم و آنجا     ٢٣

اّما روح خدا بر من آمد و مرا بر پاهايم برپا داشت، و با من سخن گفت و                          ٢٤.  و من به روی خود به خاک افتادم          
تا نتوانی به ميان مردم     ای انسان فانی، تو را به بند خواهند کشيد           ٢٥.  برو و خود را در خانه ات زندانی کن       «:  فرمود

سپس ٢٧.  من زبانت را به کامت می چسبانم تا گنگ شوی و نتوانی اين قوم سرکش را سرزنش کنی                 ٢٦.  بيرون بروی 
وقتی دوباره من با تو صحبت کنم و دوباره به تو قدرت سخن گفتن بدهم، تو به آنها خواهی گفت که من خداوند                                   

واهند داد و اّما برخی به تو بی اعتنايی می کنند، زيرا آنها قومی سرکش                برخی از آنها گوش خ     .  متعال، چه می گويم  
 » .می باشند

٤  
  نمايش محاصره اورشليم توسط حزقيال

ای انسان فانی، خشتی را بردار و آن را پيش روی خود بگذار و شهر اورشليم را بر آن نقش                        «:  خداوند فرمود ١
٣.  ش سنگرها و خاکريزها و دژکوب ها و اردوگاه را ترسيم کن               پيرامون شهر را محاصره کن و در برابر           ٢.  نما

شهر در  .  آنگاه صفحه ای آهنی بردار و مانند ديواری آهنی بين خود و شهر قرار بده و روی تو به سوی شهر باشد                        
 . اين نشانه ای برای مّلت اسرائيل خواهد بود. محاصره است و تو محاصره کننده هستی

به مّدت سيصد و نود روز در        .  د بخواب و من جرم قوم اسرائيل را بر تو می گذارم            سپس بر پهلوی چپ خو     «٥-٤
آنجا خواهی بود و به خاطر خطای ايشان، مجازات خواهی شد و به عوض هر سال خطای ايشان، من تو را به يک                        

روز مجازات  هنگامی که آن را تمام کردی به پهلوی راست خود برگرد و چهل              ٦.  روز عذاب کشيدن محکوم می کنم    
 . خاندان يهودا را متحّمل شو، هر روز برای يک سال مجازات ايشان قرار داده ام

من تو را در بند خواهم کشيد، تا          ٨.  به سوی اورشليم محاصره شده بنگر و با بازوی برهنه عليه آن نبّوت کن                 «٧
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 . نتوانی تا پايان محاصره از پهلويی به پهلوی ديگر برگردی
يصد و نود روز که به پهلوی چپ خود می خوابی، مقداری گندم، جو، لوبيا، نخود و ارزن در                   در طول مّدت س   «٩

جيرٔه غذايت روزانه بيست تّکه است و بايد در وقت معّين صرف              ١٠.  ظرفی بگذار و از آنها نان بپز و آن را بخور            
تو بايد با سرگين خشک      ١٢.   بنوشی مقدار آبی که بايد بنوشی دو ليوان است و آب را هم بايد در وقت معّين                   ١١.  شود

 » .انسان آتش بيافروزی و نان خود را بر روی آن بپزی و آن را در جايی بخور که همه ببينند
 » .بدين سان قوم اسرائيل در ميان قومهايی که پراکنده اش کرده ام، نان ناپاک خواهد خورد«: خداوند فرمود١٣
از کودکی تاکنون من گوشت حيوانی را که         .  گز خود را آلوده نکرده ام    ای خداوند متعال، من هر    «:  اّما من گفتم  ١٤

من هرگز غذايی را که ناپاک شمرده می شد،            .  مرده باشد يا به وسيلٔه حيوانات وحشی کشته شده باشد، نخورده ام                 
 » .نخورده ام

انسان از سرگين گاو       پس من اجازه می دهم که برای پختن نان، به جای سرگين              «:  آنگاه خداوند به من فرمود     ١٥
 » .استفاده کنی

ايشان نان را وزن خواهند کرد و با         .  ای انسان فانی، من نان را از اورشليم قطع می کنم          «:  آنگاه او به من گفت    ١٦
آب و نان ايشان تمام خواهد شد،         ١٧.  ترس خواهند خورد و آب را اندازه خواهند گرفت و با نگرانی خواهند نوشيد                  

 » . به خاطر گناهانشان تلف خواهند شدآنها نااميد شده و

٥  
  حزقيال موی خود را می تراشد

سپس .  ای انسان فانی، شمشير تيزی چون تيغ آرايشگران بردار و ريش و موی خود را بتراش                «:  خداوند فرمود ١
 يک سوم آن را هنگامی که روزهای محاصره به سر            ٢.  مويها را در ترازويی وزن کن و به سه قسمت تقسيم کن                 

يک سوم ديگر را در پيرامون شهر با شمشير بزن و قسمت ديگر را در باد                             .  آمد، در شهر، در آتش بسوزان         
٤.  اندکی از آن را بگير و در ردای خود ببند         ٣.  پراکنده کن، زيرا من به دنبال ايشان شمشيری از نيام برخواهم کشيد           

 » .آنجا آتشی عليه خاندان اسرائيل برخواهد خاستاز . دوباره قدری از آن را بردار و در آتش بينداز و بسوزان
من او را در مرکز جهان قرار دادم و ديگر کشورها را در اطراف              .  بر اورشليم بنگر  «:  خداوند متعال می فرمايد  ٥
اورشليم .  اّما اورشليم عليه فرمانهای من سرکشی کرده است و نشان داد که از مّلتهای ديگر پليدتر است                                 ٦.  او

اکنون ای اورشليم گوش کن، من        ٧.  مرا رد کرده است و از پذيرش پيروی قوانين من خودداری می کند                  فرمانهای
چون تو سرکش تر از همٔه مّلتهايی که در اطراف تو هستند، می باشی و از فرمانها و                        :  خداوند متعال چه می گويم    

بنابراين من، خداوند متعال،    ٨ل کرده ای،   قوانين من پيروی نکرده ای و طبق قوانين مللی که در اطراف تو هستند عم             
پس به خاطر تمام کارهای    ٩.  به تو می گويم، من دشمن تو هستم و در حضور تمام ملل جهان تو را مجازات می کنم                     

بنابراين در  ١٠.  زشت تو، کاری با تو خواهم کرد که تا به حال هرگز انجام نداده ام و در آينده نيز انجام نخواهم داد                          
من تو را مجازات    .   پدران و مادران، فرزندان خود را و فرزندان، پدران و مادران خود را خواهند خورد                  ميان تو، 

 . خواهم کرد و هرکسی را که باقی بماند به هر طرف پراکنده می کنم
 بنابراين من خداوند متعال به حيات خودم سوگند، چون تو معبد بزرگ مرا با کارهای زشت و پليد خود آلوده                     «١١

يک سوم مردم تو از گرسنگی و بيماری خواهند ُمرد، يک             ١٢.  ساختی، من نيز با بی رحمی  تو را نابود خواهم کرد           
سوم ديگر خارج از شهر با شمشير کشته می شوند و يک سوم باقيمانده را در باد پراکنده می کنم و با شمشيری از                             

 . نيام کشيده، ايشان را دنبال خواهم کرد
 و غضب مرا حس خواهی کرد تا من راضی شوم، هنگامی که اين رويدادها واقع شوند، متقاعد       تو قدرت خشم  «١٣

در ميان مّلتهای   ١٤.  خواهی شد که من يعنی خداوند، با تو سخن گفته ام زيرا از بی وفايی تو بسيار خشمگين شده ام                        
 . اطراف و در نظر رهگذران تو را ويران و رسوا خواهم کرد

در خشم خود تو را مجازات کنم تو در ميان مّلتهای اطراف مائه ننگ و تمسخر خواهی بود و                       هنگامی که من «١٥
هنگامی که من پيکانهای مرگبار گرسنگی و ويرانی        ١٦.  درسی وحشتناک برای ايشان، زيرا من خداوند چنين گفته ام         

گرسنگی و حيوانات   ١٧.   خواهم کرد  را عليه تو رها سازم تا تو را نابود گردانم، بيشتر و بيشتر تو را دچار قحطی                     
من، خداوند چنين   .  وحشی را خواهم فرستاد تا کودکان شما را بکشند و بيماری، خشونت و جنگ، شما را بکشند                       

 » .گفته ام

٦  
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  خداوند بت پرستی را محکوم می کند
ای :  و بگو ٣ت کن    ای انسان فانی، به سوی کوههای اسرائيل بنگر و عليه آنها نبوّ                    «٢:  خداوند به من فرمود     ١

من : کوههای اسرائيل، کالم خداوند متعال را بشنويد، خداوند متعال به کوهها، تّپه ها، دّره  ها و دشتها چنين می فرمايد       
قربانگاههای شما ويران و مکانی که       ٤.  خودم شمشيری می فرستم تا پرستشگاههای باالی تّپه های شما را نابود کند              

من جسدهای  ٥.  همٔه مردِم آنجا در برابر ُبتهايشان کشته خواهند شد             .  کسته خواهد شد   در آن بخور می سوزانيد، ش      
همٔه شهرهای  ٦.  من استخوانهای ايشان را در اطراف قربانگاه پراکنده می کنم             .  مردم اسرائيل را پراکنده می سازم      

گردند، ُبتهايش درهم می شکنند،    اسرائيل نابود و بتکده هايش ويران می گردند، پس قربانگاههايش ويران و نابود می               
مردم در همه جا کشته می شوند و کسانی که زنده بمانند، ٧. قربانگاه ُبخور آن فرو می ريزد و کارهايش ناپديد می گردد      

 . خواهند پذيرفت که من خداوند هستم
نهايی که در اسارت به      آ٩،  من اجازه خواهم داد که عّده ای از کشتار بگريزند و در ميان مّلتها پراکنده گردند                     «٨

سر می برند، آنجا را به ياد خواهند آورد و خواهند دانست که من ايشان را مجازات نموده و شرمسار ساخته ام زيرا                       
ايشان به خاطر کارهای زشت و پليدی که انجام داده اند،         .  دلهای بی وفای ايشان، مرا ترک کرد و ُبتها را ترجيح دادند          

 » .ايشان خواهند دانست که من خداوند هستم و تهديدهای من پوچ نبوده اند١٠. داز خود بيزار خواهند ش
دست بزنيد و پای بر زمين بکوبيد و به خاطر کارهای زشت و پليدی که                  «:  پس خداوند متعال چنين می فرمايد     ١١

١٢.   خواهند مرد   ايشان در جنگ يا گرسنگی و يا از بيماری              .  قوم اسرائيل انجام داده است، از اندوه گريه کنيد               

کسانی که دور هستند بيمار می شوند و خواهند مرد، کسانی که نزديک هستند در جنگ کشته می شوند، کسانی که باقی           
در ميان ُبتها و قربانگاهها، در        ١٣.  بمانند از گرسنگی خواهند مرد، ايشان همه نيروی خشم مرا حس خواهند کرد                  

درخت سبز و هر درخت بلوط بزرگ، در هر کجا که قربانی سوختنی به                 بتکده ها و بر فراز هر کوه، در زير هر            
دست خود را   ١٤.  آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم       .  ُبتهايشان تقديم کردند، اجسادشان پراکنده خواهند شد      

 سازم تا بدانند   برای نابودی آنها دراز می کنم و شهرهايشان را از بيابان در جنوب تا شهر ربله در شمال ويران می                      
 » .که من خداوند هستم

٧  
  سرانجام اسرائيل فرا می رسد

انتهای تمام سرزمين    :  ای انسان فانی، به سرزمين اسرائيل بگو خداوند متعال می فرمايد              «٢:  خدا به من فرمود    ١
 . فرا رسيده است

های زشت تو را برای آنچه       زيرا من کار  .  اکنون انتهای تو فرا رسيده است، تو خشم مرا احساس خواهی کرد              «٣
من تو را نمی بخشم و به تو رحم نخواهم          ٤.  که انجام داده ای داوری می کنم و بی رحمی  تو را به سر خودت می آورم              

 » .آنگاه خواهی فهميد که من خداوند هستم. من تو را به خاطر کارهای زشتی که انجام داده ای تنبيه می کنم. کرد
انتها فرا رسيد، فرجام رسيد، شما        ٦.  نگاه کنيد، مصيبت پس از مصيبت فرا می رسد         «:  خداوند متعال می فرمايد  ٥

ای ساکنان سرزمين، سرنوشت بد شما و زمان و روزهای آشوب و نه شادی در کوهستان، فرا                             ٧.  از بين رفتيد   
 . رسيده است

ا را طبق کردارتان     من شم .  بزودی خشم خود را بر شما فرو می ريزم و غضب خود را نصيب شما می کنم                      «٨
با دلسوزی به شما نمی نگرم و رحم نمی کنم،           ٩.  قضاوت می کنم و به خاطر همٔه پليديهايتان شما را مجازات می کنم             

 » .بلکه شما را به خاطر کردار پليدتان مجازات خواهم کرد تا بدانيد من، خداوند هستم که شما را مجازات می کنم
از شاخٔه پليدی،   ١١.  بی عدالتی شکوفا گشته، غرور غنچه داده است       .   اينجاست آن روز فرا رسيده، واپسين روز      ١٠

 . هيچ کدام باقی نخواهند ماند، نه ثروت، نه شکوه و نه جالل. شرارت روييده است
خريدار شادی نکند و نه فروشنده سوگواری، زيرا خشم خداوند          .  آن زمان فرا رسيده و آن روز نزديک می شود        ١٢

فروشندگان تا زمانی که زنده باشند به آنچه فروخته اند باز نخواهند گشت، زيرا خشم                 ١٣.  اهد ريخت بر همه فرو خو   
شيپورها نواخته شده اند و همه چيز آماده گشته است، اّما             ١٤.  خدا بر همه خواهد بود و پليدکاران زنده نخواهند ماند             

 . گرفته استکسی به نبرد نمی رود، زيرا خشم من بر همٔه مردم سرزمين قرار 

  مجازات گناهان اسرائيل
کسانی که در کشتزارها هستند با شمشير کشته               .  در بيرون شمشير است، در اندرون بيماری و گرسنگی                   ١٥

برخی چون فاخته ای که از دّره ترسيده باشد به            ١٦.  می شوند و کسانی که در شهر هستند، از گرسنگی خواهند مرد             
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دستهای همه ناتوان می گردند و زانوهايشان      ١٧.  خاطر گناهان خود ناله خواهند کرد     کوهها فرار خواهند کرد، همه به      
. با سرهای تراشيده، شرم چهره شان را فرا می گيرد        .  پالس می پوشند و ترس، ايشان را می پوشاند       ١٨.  خواهند لرزيد 

 نقره و طال نمی تواند ايشان       در روز خشم خداوند،   .  ايشان نقره و طالی خود را چون زباله در خيابانها می ريزند             ١٩
طال .  را نجات دهد و خواسته هايشان را برآورده سازد و يا گرسنگی ايشان را برطرف کند و شکمشان را سير کند                       

با جواهراتی که به داشتن آنها افتخار می کردند، ُبتهای منفور و کثيف ساختند،                    ٢٠.  و نقره ايشان را به گناه کشاند         
 . ز ثروتشان متنّفر می سازمبنابراين من آنها را ا

من ثروت آنها را چون غنيمت به دست بيگانگان و همانند غارت به پليدان جهان خواهم داد و                    «:  خداوند فرمود ٢١
من از اسرائيل روی برخواهم گرداند تا مکان مقّدس مرا آلوده کنند، تا دزدان وارد                     ٢٢.  آن را آلوده خواهند ساخت     
 . شوند و آن را بی حرمت کنند

من پليدترين مّلتها را    ٢٤.  شهر پر از خشونت است    .  زنجيری بسازيد زيرا سرزمين ُپر از جنايات خونين است         «٢٣
من به غرور نيرومندان پايان می دهم و مکانهای مقّدس ايشان                  .  خواهم آورد تا خانه های ايشان را تصّرف کنند              

. اّما هرگز آن را نخواهند يافت     .  ر آرامش خواهند بود   هنگامی که پريشانی فرا رسد، خواستا    ٢٥.  بی حرمت خواهند شد  
ايشان از نبی رؤيا می خواهند، کاهنان چيزی برای              .  مصيبت پشت مصيبت فرا می رسد و شايعه پشت شايعه               ٢٦

پادشاه سوگوار و شاهزاده نااميد خواهد شد و مردم از ترس خواهند                     ٢٧.  آموزش و بزرگان پندی نخواهند داشت         
ا به خاطر کارهايتان مجازات می کنم و همان گونه که ديگران را قضاوت کرديد، شما را قضاوت                   من شما ر  .  لرزيد

 » .به اين ترتيب خواهيد دانست که من خداوند هستم. خواهم کرد

٨  

  رؤيای دوم حزقيال نبی
)٢٢:١٠-١:٨ ( 

  بت پرستی در معبد بزرگ
در خانٔه خود با رهبران يهودا نشسته بودم، دست                  در روز پنجم ماه از ششم سال ششم تبعيد ما، درحالی که                   ١

نگاه کردم و شکلی چون انسان ديدم، از کمر به پايين چون آتش و از کمر به باال مانند                         ٢.  خداوند متعال بر من آمد     
او چيزی را که شبيه دستی بود دراز کرد و موی سر مرا گرفت و سپس در اين رويا                       ٣.  برنز گداخته درخشان بود   

مرا در بين زمين و آسمان بلند کرد و به اورشليم برد و در دروازٔه شمالی معبد بزرگ قرار داد، و در                                 روح خدا 
 . آنجا ُبتی قرار داشت که سبب خشم خدا بود

سپس خداوند  ٥.  من در آنجا جالل خدای اسرائيل را همان سور که در کنار رود خابور در بابل ديده بودم، ديدم                        ٤
من به آن طرف نگاه کردم و آن بت را که باعث                »  .ن فانی، حاال به طرف شمال نگاه کن         ای انسا «:  به من فرمود  

 . خشم خداوند شده بود، ديدم که در قسمت ورودی دروازٔه شمالی قربانگاه قرار داشت
ای انسان فانی، آيا می بينی چه پليديهای بزرگی قوم اسرائيل مرتکب می شوند تا مرا از                        «:  خدا به من فرمود     ٦
 » .بدم دور کنند؟ اّما تو پليديهای بزرگتری را خواهی ديدمع
ای انسان فانی،    «:  به من گفت   ٨.  خداوند مرا به دروازٔه حياط خارجی آورد و در آنجا سوراخی در ديوار بود                    ٧

را  داخل شو و کارهای زشت و پليدی    «:  او به من گفت   ٩.  وقتی ديوار را َکندم، دروازه ای پديدار شد      »  .ديوار را بَکن  
آنجا روی همٔه ديوارها اشکال انواع خزندگان و         .  پس من داخل شدم و نگاه کردم       ١٠»  .که اينجا انجام می دهند، ببين     

هفتاد نفر از رهبران قوم اسرائيل نزد آنها ايستاده            ١١.  حيوانات نفرت انگيز و همٔه ُبتهای قوم اسرائيل نقش شده بود            
ايستاده بود و هرکس آتشدانی در دست خود داشت، دود خوشبوی ُبخور از               بودند و يازنيا پسر شافان در ميان ايشان       

ای انسان فانی، آيا می بينی که رهبران اسرائيل در خفا چه می کنند؟                   «:  خداوند از من پرسيد     ١٢.  آنها برمی خاست 
 او اين سرزمين را      بهانٔه ايشان اين است که خداوند ما را نمی بيند؛          .  ايشان همه در اتاقی پر از بت پرستش می کنند          

 » .ترک کرده است
آنگاه او  ١٤»  .تو پليديهای بزرگتری را خواهيد ديد که ايشان مرتکب می شوند            «:  خداوند همچنين به من فرمود     ١٣

 . زنها آنجا نشسته بودند و برای مرگ خدای خود تموز، گريه می کردند. مرا به دروازٔه شمالی معبد بزرگ آورد
آنگاه مرا به حياط      ١٦»  .انسان فانی، آيا می ببينی؟ تو پليديهای بزرگتری خواهی ديد                ای«:  سپس به من گفت     ١٥

آنجا در نزديکی در ورودی معبد بزرگ، بين قربانگاه و ايوان حدود بيست و پنج مرد                         .  درونی معبد بزرگ برد    
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 . را ستايش می کردند ايشان به معبد بزرگ پشت کرده بودند و به سوی شرق خم شده بودند و طلوع خورشيد. بودند
ای انسان فانی، آن را می بينی؟ آيا به اندازٔه کافی بد نيست که خاندان يهودا در اينجا مرتکب                       «:  خداوند فرمود ١٧

پليدی می شوند؟ آيا بايد سرزمين را پر از خشونت کنند و خشم مرا بيشتر برانگيزند؟ ببين چگونه در نهايت بی ادبی                     
گرچه با  .  نابراين من در خشم عمل خواهم کرد، و چشم پوشی و دلسوزی نخواهم کرد                     ب١٨.  به من توهين می کنند     

 » .صدای بلند فرياد خواهند کشيد، ولی ايشان را نخواهم شنيد

٩  
  اورشليم مجازات می شود

د ای مردانی که شهر را مجازات خواهيد کرد، بيايي         «:  آنگاه خداوند با آوازی بلند در گوش من ندا کرد و فرمود             ١
بی درنگ شش مرد از راه دروازٔه شمالی معبد بزرگ آمدند و هريک ٢» .و سالحهای کشندٔه خود را به دست بگيريد   

ايشان وارد  .  همراه ايشان مردی با لباس کتانی بود که وسايل نوشتن با خود داشت              .  اسلحٔه کشنده ای در دست داشت    
 . شدند و کنار قربانگاه برنزی ايستادند

ان حضور خدای اسرائيل از فرشتگان نگهبان برخاست و به آستانٔه معبد بزرگ آمد، خداوند                      سپس نور درخش   ٣
از ميان شهر اورشليم بگذر و بر پيشانی کسانی که به خاطر انجام                   «:  و به او فرمود     ٤مرد لباس کتانی را خواند          

 » .پليديهايی آه و ناله می کنند، نشانه ای بگذار
به دنبال او از ميان شهر بگذريد و بکشيد، چشم پوشی نکنيد و رحم                      «:   فرمود من شنيدم که به ديگران چنين        ٥
پيران، جوانان، دختران و کودکان و زنان را، همه را بکشيد، اّما به کسی که اين نشان را دارد دست نزنيد و              ٦.  نکنيد

 . دپس از رهبرانی که در جلوی معبد بزرگ بودند شروع کردن» .از معبد بزرگ من آغاز کنيد
پس ايشان بيرون   »  .برويد و معبد بزرگ را آلوده کنيد و حياطها را از کشته ها ُپر نماييد              «:  آنگاه به ايشان فرمود   ٧

 . رفتند و در شهر به کشتار پرداختند
ای «:  هنگامی که کشتار ادامه داشت، من در آنجا تنها بودم، با صورت روی زمين افتادم و فرياد بر آوردم                                ٨

 » آيا اکنون که خشم خود را بر اورشليم فرو می ريزی، تمام بازماندگان اسرائيل را خواهی کشت؟ ،خداوند متعال
خونريزی سرزمين را فرا گرفته و شهر پر         .  گناهان قوم اسرائيل و يهودا بی نهايت بزرگ است        «:  خدا پاسخ داد  ٩

بنابراين، من چشم    ١٠'  .ا را نمی بيند   خداوند سرزمين را ترک کرده است و م           ':  ايشان می گويند .  از بی عدالتی است   
 » .پوشی نمی کنم و رحم نخواهم نمود، بلکه آنچه را با ديگران کردند، بر سرشان می آورم

آنچه را فرموده بوديد،    «:  آنگاه مردی با لباس کتانی که وسايل نوشتن داشت، بازگشت و به خداوند گزارش داد               ١١
 » .انجام دادم

١٠  
  را ترک می کند جالل خداوند اورشليم

آنگاه نگريستم و بر فراز گنبدی که باالی سر فرشتگان نگهبان بود، چيزی شبيه تختی از ياقوت کبود پديدار                             ١
در بين چرخها، در زير موجودات بالدار برو،                «:  خدا به مردی که لباس کتانی به تن داشت، فرمود                    ٢.  گشت

 » .را بر روی شهر پراکنده ساز دستهايت را از زغالهای سوزان ُپر کن، آنگاه زغالها
هنگامی که او رفت، موجودات بالدار در قسمت جنوب معبد بزرگ بودند و ابری حياط                      ٣.  من ديدم که او رفت      

. نور درخشندٔه حضور خداوند از موجودات برخاست و بر در دروازٔه معبد بزرگ قرار گرفت                ٤.  داخلی را پر کرد   
صدای بالهای موجودات بالدار که تا       ٥.  اط از نور جالل خداوند می درخشيد      آنگاه ابری معبد بزرگ را پر کرد و حي         

 . حياط بيرونی شنيده می شد، شبيه صدای خداوند متعال بود
هنگامی که خداوند به مردی که جامٔه کتانی پوشيده بود، امر کرد تا مقداری آتش از بين چرخهايی که در زير                            ٦

آنگاه يکی از موجودات دست خود را به سوی ٧. نار يکی از چرخها ايستادموجودات بود، بردارد، آن مرد رفت و ک       
آن مرد آتش   .  آتشی که در ميان ايشان بود دراز کرد و مقداری در دست مردی که جامه کتانی پوشيده بود گذاشت                        

 . را گرفت و بيرون رفت
نگاه کردم و چهار چرخ    ١٠-٩.  شتندبه نظر می رسيد که آن موجودات در زير بالهايشان دستی مانند دست انسان دا             ٨

هم شکل ديدم، هر چرخ در کنار يکی از موجودات بود، چرخها چون سنگهای گرانبها می درخشيدند و در درون هر        
به هر  .  اين چرخها می توانستند به هر طرف حرکت کنند، بدون اينکه دور بزنند           ١١.  چرخ، چرخ ديگری قرار داشت    
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تمام بدنها،  ١٢.  د، چرخهای ديگر به دنبالش می رفتند، بدون اينکه دور بزنند               سمتی که چرخ جلويی حرکت می کر        
 » .چرخهای گردان«: ندايی شنيدم که می گفت١٣. پشت ها، دستها، بالها و چرخها ُپر از چشم بود

هر موجود چهار صورت داشت، صورت اول مانند گاو، صورت دوم  مانند انسان، سومين صورت چون شير                   ١٤
ايشان همان موجوداتی بودند که در کنار رود          .  موجودات به هوا برخاستند    ١٥.   صورت مانند عقاب بود     و چهارمين 

هنگامی که موجودات حرکت می کردند، چرخها نيز به حرکت می آمدند و هرگاه بالهای خود را                 ١٦.  خابور ديده بودم  
 ايشان می ايستادند، ديگران می ايستادند و         هنگامی که١٧.  می گشودند و پرواز می کردند، چرخها نيز با ايشان بودند             

 . چون برمی خاستند، ديگران برمی خاستند، چون روح موجودات زنده در آنها بود
سپس ١٩.  آنگاه نور درخشان خداوند از آستانٔه معبد بزرگ بيرون رفت و باالی سر موجودات قرار گرفت                            ١٨

ن بودند، از زمين برخاستند و در دهانه دروازٔه شرقی              بالهای خود را گشودند و همان طور که چرخها در کنارشا              
اينها همان  .  من اين موجودات را شناختم      ٢٠.  معبد بزرگ توّقف کردند و جالل خدای اسرائيل بر فراز ايشان بود                  

 . موجوداتی بودند که در زير تخت خدای اسرائيل، در کنار رود خابور ديده بودم
چهره های ايشان  ٢٢.   و در زير هريک از بالهايشان شبيه دست انسان بود            هر کدام چهار رو و چهار بال داشت        ٢١

 . هر کدام از آنها مستقيمًا حرکت می کرد. هم مانند چهره هايی بود که در کنار رود خابور ديده بودم

١١  
  داوری رهبران اسرائيل

ازه، بيست و پنج مرد بودند و       آنجا در نزديک درو   .  روح خدا مرا برداشت و به دروازٔه شرقی معبد بزرگ آورد          ١
 . در ميان ايشان يازنيا پسر عزور و فلطيا پسر بناياهو يعنی رهبران قوم را ديدم

ای انسان فانی، اين مردان توطئه های شريرانه ای می چينند و در اين شهر راهنمايی های پليد              «:  خدا به من فرمود   ٢
نه ها را بسازيم، اين شهر چون ديگ است و ما گوشت در آن                     زمان آن نرسيده که خا      ':  ايشان می گويند ٣.  می کنند
 » .بنابراين ای انسان فانی، عليه ايشان نبّوت کن٤' .می باشيم

ای قوم اسرائيل، اين سخنی است که            «:  آنگاه روح خدا بر من آمد و فرمود که بگو خداوند چنين می فرمايد                       ٥
 . خيابانها را از جسدها انباشته ايد.  بسياری را در شهر کشته ايدشما٦. می گوييد، اّما من می دانم که چه می انديشيد

کشته شدگانی را که در درون گذاشته ايد گوشت هستند و اين شهر ديگ،                :  بنابراين من، خداوند متعال می گويم     «٧
شما را از   ٩.  شما از شمشير ترسيديد، و من شما را به شمشير می سپارم              ٨.  اّما شما از آن بيرون آورده خواهيد شد          

با شمشير کشته   ١٠.  شهر بيرون می برم و به دست بيگانگان خواهم سپرد و داوری خود را به اجرا خواهم گذاشت                       
اين شهر مانند ديگی که گوشت را حفظ می کند، از               ١١.  خواهيد شد و در مرز اسرائيل شما را داوری خواهم کرد               

آنگاه خواهيد   ١٢.  شيد، شما را مجازات خواهم کرد          در هر کجای سرزمين اسرائيل با          .  شما حفاظت نخواهد کرد      
دانست که من خداوند هستم و هنگامی که از قوانين کشورهای همسايه پيروی می کرديد، قوانين مرا می شکستيد و از                 

 » .فرمانهای من سرپيچی می کرديد
ای خداوند  «:  ياد برآوردم پس با صورت بر خاک افتادم و فر           .  هنگامی که نبّوت می کردم فلطيا پسر بنايا ُمرد         ١٣

 » متعال، آيا همٔه بازماندگان اسرائيل را نابود خواهی کرد؟

  وعدٔه آزادی از اسارت
ای انسان فانی، خويشاوندان و قوم تو که در اورشليم هستند، دربارٔه تو و                          «١٥:  آنگاه خداوند به من فرمود       ١٤

ز خداوند دور شده اند، بنابراين حاال اين سرزمين به ما تعّلق           آنها ا ':  هموطنانت که در تبعيد به سر می بريد، می گويند       
 ' .دارد
هر چند ايشان را به دوردستها بردم و در ميان مّلتها پراکنده                     :  خداوند، خدا می فرمايد   :  بنابراين چنين بگو   «١٦

 . ساخته ام، اّما در حال حاضر، من پناهگاه ايشان هستم
ايشان را از بين مردم و کشورهايی که در آنها                .  وند متعال چنين می گويم     بنابراين به آنها بگو که من، خدا          «١٧

هنگامی که بازگردند، تمام ُبتهای آلوده و ناپاک را         ١٨.  پراکنده اند، جمع می کنم و سرزمين اسرائيل را به آنها می دهم           
از جسم ايشان برمی دارم و     من در ايشان دل و روح تازه ای خواهم نهاد و دل سنگی را               ١٩.  از ميان برخواهند داشت   

ايشان قوم من    .  تا از احکام من پيروی کنند و دستورات مرا بجا آورند                ٢٠.  دلی از گوشت به ايشان خواهم بخشيد          
اّما کسانی که دل ايشان به دنبال پرستش ُبتهای نفرت انگير و ناپاک             ٢١.  خواهند بود و من هم خدای ايشان خواهم بود         

 . نچه که کرده اند، مجازات می کنماست، و آنها را به خاطر آ
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  جالل خدا اورشليم را ترک می کند
آنگاه موجودات به پرواز درآمدند و چرخها با ايشان رفتند، نور درخشندٔه حضور خدای اسرائيل بر فراز                                ٢٢

٢٤.  سپس جالل خداوند از ميان شهر برخاست و بر کوهی که در قسمت شرقی شهر بود، توّقف کرد                     ٢٣.  ايشان بود 

و ٢٥.  در همين جا رؤيای من به پايان رسيد        .  روح خدا مرا در رؤيا برداشت و دوباره نزد تبعيدشدگان در بابل برد               
 . هرچه را خداوند به من نشان داده بود، به تبعيد شدگان گفتم

١٢  
  نمايش تبعيد يهودا

.  که چشم دارند، ولی نمی بينند     ای انسان فانی، تو در ميان قومی سرکش زندگی می کنی          «٢:  خداوند به من فرمود   ١
 . گوش دارند، ولی نمی شنوند، زيرا ايشان قومی سرکش هستند

ای انسان فانی، توشه ای برای رفتن به تبعيد آماده کن و در برابر ايشان در روز کوچ کن و به مکانی ديگر                          «٥-٣
بار سفرت را در    .  ی شود، آماده سفر شو   مانند کسی که به تبعيد برده م     .  شايد بفهمند، اگرچه قومی سرکش هستند     .  برو

روز ببند و از خانه بيرون ببر تا مردم ببينند و هنگام شب در حضور ايشان ديوار را سوراخ کن و با توشه ات از                              
رويت .  در برابر چشمان ايشان توشٔه خود را روی دوشت بگذار و آن را در تاريکی حمل کن                   ٦.  راه آن بيرون برو   
 » .اين کار تو اخطاری برای قوم اسرائيل است.  که کجا می رویرا بپوشان تا نبينی

هنگام .  توشٔه خود را در روز، مانند تبعيدشدگان بيرون بردم          .  آنچه را که خداوند به من فرموده بود، انجام دادم           ٧
بيرون   شب با دستان خود ديوار را سوراخ کردم و در پيش چشمان مردم توشٔه خود را بر دوش گرفته، در تاريکی                      

 . رفتم
به ١٠  ای انسان فانی، اکنون که قوم سرکش اسرائيل می پرسند چه کار می کنی؟            «٩:  بامدادان خداوند به من فرمود     ٨

به ايشان  ١١.  ايشان بگو که اين پيامی  است از جانب خداوند متعال به شاهزاده و تمام مردمی که در اورشليم هستند                       
١٢.  ايشان آواره و اسير خواهند گشت     .  ادی است که بر ايشان واقع خواهد شد        بگو آنچه تو کرده ای نشانه ای از رويد       

شاهزادٔه ايشان نيز کوله بار خود را در تاريکی بر دوش خواهد نهاد و بيرون خواهد رفت و سوراخی در ديوار                                
اّما من تور خود    ١٣.  خواهد کند تا از آن بيرون برود و روی خود را خواهد پوشاند تا زمين را به چشمان خود نبيند                       
او آنجا را نخواهد    .  را بر او خواهم گسترد و او را به دام می اندازم و او را به بابل خواهم آورد، به سرزمين بابليان                      

اطرافيان، مشاوران و محافظان او را در همه جا پراکنده خواهم ساخت و شمشير                   ١٤.  ديد، اّما در آنجا خواهد مرد        
 . تادبرهنه در پی ايشان خواهم فرس

هنگامی که ايشان را در ميان مّلتهای ديگر و کشورهای بيگانه پراکنده سازم، خواهند دانست که من خداوند                        «١٥
من اجازه خواهم داد عّده کمی  از ايشان نجات يابند تا پليديهای خود را در ميان مّلتهايی که به آنها می روند                       ١٦.  هستم

 » .اوند هستمبيان کنند، آنگاه خواهند دانست که من خد

  نشانه های نبی ترسو
به ١٩.  ای انسان فانی، نان خود را با لرز بخور و آب خويش را با ترس و لرز بنوش                   «١٨:  خداوند به من فرمود   ١٧

ايشان نان  :  همٔه مردم سرزمين بگو، خداوند متعال در مورد ساکنان اورشليم در سرزمين اسرائيل چنين می فرمايد                  
شهرهای آباد، خراب می شوند و سرزمينشان       ٢٠.  خورد و آب خود را با لرز خواهند نوشيد            خود را با ترس خواهند     

 » .متروک می گردد و آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم

  روز داوری به تعويق نمی افتد
و   روزها می گذرند  ':  ای انسان فانی، اين چيست که زبانزد مردم اسرائيل است                   «٢٢:  خداوند به من فرمود      ٢١

آن ديگر  .  من به اين َمَثل پايان می دهم     .  اکنون به ايشان بگو در آن مورد چه می گويم        ٢٣'  پيشگويی ها عملی نمی شوند؟  
 . به ايشان بگو زمان به وقوع پيوستن نبّوتها فرا رسيده است. در اسرائيل تکرار نخواهد شد

من، خداوند، با     ٢٥.  ه کننده نخواهد بود      در ميان مردم اسرائيل ديگر رؤياهای دروغ و پيشگويی های گمرا                  «٢٤
در دوران زندگی شما ای       .  ديگر تأخيری نخواهد شد    .  ايشان سخن خواهم گفت و هرچه بگويم به وقوع می پيوندد              
 » .سرکشان، آنچه را که به شما هشدار دادم، عملی می سازم

ويند که رؤياها و پيشگويی های تو در        ای انسان فانی، قوم اسرائيل می گ      «٢٧:  دوباره خداوند به من چنين فرمود      ٢٦
هيچ کالم من پس از اين      :  بنابراين به ايشان بگو که خداوند متعال چنين می فرمايد         ٢٨.  آيندٔه خيلی دور عملی می شوند    
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 » .کالمی  که من می گويم روی خواهد داد: به تأخير نخواهد افتاد و خداوند متعال می فرمايد

١٣  
  محکومّيت انبيای دروغين

کالم :  ای انسان فانی، عليه انبيايی که از خيال خود نبّوت می کنند، نبّوت کن و بگو                       «٢:  خداوند به من فرمود     ١
 » .خداوند را بشنويد

ای قوم  ٤.  وای بر انبيای نادانی که از روح خود پيروی می کنند و هيچ نديده اند               «:  خداوند متعال چنين می فرمايد    ٣
ايشان از ديوارهايی که فرو ريخته اند نگهبانی نمی کنند و           ٥.  هان در ويرانه ها هستند    اسرائيل، انبيای شما چون روبا     

٦.  نه ديوارها را بازسازی می کنند، بنابراين اسرائيل نمی تواند هنگام جنگ در روز خداوند، از خود دفاع کند                               

ن سخن می گويند، اّما من ايشان      اّدعا می کنند که از پيامهای م     .  رؤياها و پيشگويی های ايشان نادرست و دروغ است        
رؤياهای شما غلط و          :  من به ايشان می گويم         ٧.  را نفرستاده ام و انتظار دارند حرفهايشان حقيقت پيدا کند                         

پيشگويی هايتان دروغ است، اّما باز هم می گوييد که از زبان من حرف می زنيد، درحالی که من با شما صحبت                                 
 » .نکرده ام

چون سخن های نادرست گفتيد و رؤياهای دروغين ديديد، پس         «:  ال به  ايشان چنين می فرمايد    بنابراين خداوند متع  ٨
ای انبيايی که رؤياهای دروغين و پيشگويی های گمراه کننده می کنيد، من شما را                        ٩.  اينک بضد شما خواهم بود       

نام شما در فهرست       .   بود  شما آنجايی که مردم گرد هم می آيند تا تصميم بگيرند نخواهيد                    .  مجازات خواهم کرد    
آنگاه خواهيد دانست که من خداوند      .  شما هرگز به سرزمين خود باز نخواهيد گشت        .  شهروندان اسرائيل نخواهد بود   

 . متعال هستم
قوم من ديوار    .  يقينًا همه چيز خوب نيست     .  انبيا با گفتن اينکه همه چيز خوب است، قوم مرا گمراه کرده اند                  «١٠

من باران  .  به انبيا بگو ديوار ايشان فرو خواهد ريخت           ١١.   و انبيا آن را با ِگل سفيد می پوشانند             سستی بنا کرده اند   
ديوار فرو خواهد ريخت و همه خواهند         ١٢.  سيل آسا و تگرگ فرو خواهم باراند و بادهای شديد بر آن خواهند وزيد                

 » 'ِگل مالی چه فايده ای داشت؟': پرسيد
در خشم خود، باد شديد، باران سيل آسا و تگرگ خواهم فرستاد تا ديوار               «:  ی فرمايداينک خداوند متعال چنين م    ١٣

ديوار آن فرو   .  من ديواری را که ايشان ِگل اندود کرده اند، درهم می شکنم و پائه آن را عريان می گذارم               ١٤.  نابود شود 
 . وند هستمآنگاه همٔه خواهند دانست که من خدا. خواهد ريخت و همٔه شما را خواهد کشت

ديوار و کسانی که آن را گل اندود کردند، قدرت خشم مرا حس خواهند کرد و آنگاه به شما خواهم گفت ديوار                         «١٥
يعنی همٔه انبيايی که با اطمينان به اورشليم می گفتند همه چيز                 ١٦،  و کسانی که آن را ِگل اندود کردند، نابود شده اند            

 » .خوب است، هنگامی که چنين نبود
اينک ای انسان فانی، روی به سوی زنان قوم خويش کن و عليه زنانی که از افکار خود                               «:  خداوند فرمود ١٧

 : خداوند متعال چنين می فرمايد١٨. نبّوت می کنند، نبّوت کن
شما می خواهيد قدرت مرگ و      .  وای بر زنانی که برای به دست آوردن قدرت مرگ و زندگی طلسم می سازند                  «

شما به خاطر مشتی جو و چند تّكه نان، مرا در  ١٩ه دست بگيريد تا به سود خود از آن استفاده کنيد؟            زندگی مردم را ب   
شما مردمی را می کشيد  که شايستٔه مرگ نيستند و کسانی را زنده نگاه می داريد                 .  برابر قوم خود بی حرمت کرده ايد     

 » . و ايشان باور می کنندپس شما به قوم من دروغ می گوييد. که سزاوار زنده بودن نيستند
من عليه طلسم هايی هستم که برای به دست آوردن قدرت مرگ و زندگی به              «:  بنابراين خداوند متعال می فرمايد   ٢٠

من آنها را از بازوهايشان خواهم دريد و من جانهايی را که شما شکار کرده ايد، چون پرندگان                      .  بازويشان می بندند 
های شما را پاره خواهم کرد و قوم خود را از دست شما نجات خواهم داد و ايشان                            من طلسم  ٢١.  آزاد خواهم کرد   

 . چون صيد در دست شما نخواهند بود و شما خواهيد دانست که من خداوند هستم
شما از اينکه مردم    .  با دروغهای خود، مردم خوبی را که من نمی خواهم به آنان صدمه بزنم، دلسرد کرده ايد                  «٢٢

پس اينک رؤياهای دروغين و         ٢٣.  دست بکشند جلوگيری می کنيد و جان ايشان را نجات نمی دهيد                     پليد از بدی    
من قوم خود را از زير قدرت شما نجات می دهم تا اينکه بدانيد که                  .  پيشگويی های گمراه کنندٔه شما پايان يافته است        

 » .من خداوند هستم

١٤  
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  خدا بت پرستان را محکوم می کند
ای انسان فانی، اين مردان ُبتهای خود را         «٣:  خداوند به من فرمود   ٢.  ران نزد من آمدند و نشستند      گروهی از رهب  ١

 چرا از من راهنمايی می خواهند؟ . در دلهايشان جای داده اند و گناهانشان موجب لغزش ايشان شده است
ود را به ُبتها داده است و خود را         هر اسرائيلی که قلب خ    :  بنابراين به ايشان بگو، خداوند متعال چنين می فرمايد       «٤

به گناه کشانده برای مشورت نزد نبی ای می آيد من به ايشان پاسخ خواهم داد، پاسخی که ُبتهای بسيار او سزاوارش                       
همٔه اين ُبتها، قوم اسرائيل را از من روی گردان کرده است، اّما با اين پاسخ، می خواهم ايشان را به سوی                         ٥.  هستند

 . انمخود بازگرد
توبه کنيد، از بت پرستی دست بکشيد و از گناه و کارهای            :  پس به قوم اسرائيل بگو که خداوند متعال می فرمايد        «٦

 . زشت روی برگردانيد
زيرا هرکس چه از قوم اسرائيل و چه بيگانگانی که در اسرائيل ساکن هستند و از من جدا شده اند و ُبتها را به                          «٧

 و گناهان خود را چون مانعی در برابر خود قرار داده اند و هنوز نزد نبی  می روند تا از من                       قلبهای خود راه داده اند   
من عليه اين اشخاص خواهم بود، ايشان را نمونه و               ٨.  راهنمايی بخواهند، من، خداوند پاسخ ايشان را خواهم داد             

 . داوند هستمزبانزد همه می کنم و از ميان قوم خود برمی دارم و خواهيد دانست که من خ
اگر نبی ای فريب بخورد و سخن دروغ بگويد، به اين خاطر است که من، خداوند آن نبی را فريب داده ام و                                «٩

نبی و کسی که با او مشورت       ١٠.  دست خود را عليه او برمی افرازم و او را از ميان قوم اسرائيل بيرون خواهم راند                  
قوم اسرائيل ديگر از من دور نگردند و با گناهان خود آلوده                        تا١١،  می کند، هر دو يک مجازات خواهند داشت           

 » .ايشان قوم من خواهند شد و من خدای ايشان. نگردند

  نوح، دانيال و اّيوب
ای انسان فانی، هنگامی که سرزمينی بی وفا عليه من گناه ورزد و من دست                     «١٣:  آنگاه خداوند به من فرمود      ١٢

يشان را قطع نمايم، چنان قحطی خواهم فرستاد که انسان و حيوان را يکسان از پای                 خود را عليه آن بلند کنم و نان ا        
حّتی اگر نوح، دانيال و اّيوب در آنجا زندگی می کردند، نيکوکاری ايشان فقط می توانست جانهای                                ١٤.  درآورد

 . من، خداوند متعال چنين می گويم. خودشان را نجات دهد
که آن سرزمين را پايمال و ويران کنند و مردم از ترس حيوانات وحشی از                     اگر حيوانات وحشی را بفرستم     «١٥

و اگر آن سه مرد هم در آنجا زندگی کنند، من، خداوند متعال به حيات خود قسم می خورم که                             ١٦،  آن عبور نکنند   
سرزمين غير     تنها ايشان زنده می مانند و آن          .  ايشان نمی توانستند، حّتی جانهای فرزندان خود را هم حفظ کنند                   

 . مسکونی می گردد
هرچند آن سه مرد در آنجا        ١٨،  اگر شمشير را در آن کشور بفرستم تا آنجا را از انسان و حيوان پاک سازد                      «١٧

باشند، من، خداوند متعال به حيات خود قسم می خورم که آنها قادر نخواهند بود حّتی فرزندان خود را هم از مرگ                          
 . د فقط جانهای خود را حفظ کنندآنها می توانستن. نجات بدهند

يا اگر آن سرزمين را دچار طاعون کنم و با خونريزی و کشتن مردم و حيوانات آن خشم خود را بر آن فرو                           «١٩
حّتی اگر نوح و دانيال و اّيوب در آنجا بودند من خداوند متعال به حيات خود سوگند می خورم،                                               ٢٠،   ريزم

 » .جات دهند و رستگاری ايشان فقط جانهای خودشان را نجات می دادنمی توانستند جان فرزندان خود را ن
من بدترين مجازاتها را، يعنی جنگ، گرسنگی، حيوانات وحشی و بيماری را             «:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ٢١

و فرزندان    اگر بعضی از آنها زنده بمانند       ٢٢.  به اورشليم می فرستم تا انسانها و حيوانات آن را يکسان نابود سازند               
خود را نجات دهند، به ايشان نگاه کنيد و خواهيد ديد که چه پليد هستند و قانع خواهيد شد مجازاتی که بر اورشليم                              

هنگامی که رفتار و روشهای ايشان را ببينيد، خواهيد دانست آنچه انجام داده ام، بی سبب             ٢٣.  آوردم، عادالنه بوده است   
 » .نبوده است

١٥  
  تاک بی ثمر

ای انسان فانی، چوب تاک چه برتری بر چوبهای ديگر دارد و شاخٔه تاک چه برتری                    «٢:  داوند به من فرمود   خ١
آيا از چوب آن برای ساختن چيزی استفاده می کنند؟ يا از آن ميخی برای آويختن                        ٣در مقايسه با درختان جنگل؟         

 سر آن را بسوزاند و ميانش نيم سوز شود             وقتی آن را در آتش می سوزانند، هنگامی که آتش دو           ٤چيزی می سازند؟   
هنگامی که کامل بود، بی مصرف بود؛ اينک که نيم سوز شده، بيش از پيش بی مصرف شده                ٥آيا سودمند خواهد بود؟     
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 » آيا هرگز می توان از آن استفاده کرد؟. است
ا برای سوختن به آتش       چون چوب تاک در ميان درختان جنگل، که آن ر               «:  بنابراين خداوند متعال می فرمايد     ٦

من عليه ايشان خواهم بود، با وجودی که از آتش                ٧.  داده ام، همچنين ساکنان اورشليم را برای سوختن خواهم داد              
خواهند گريخت ولی آتش، ايشان را خواهد سوزاند و وقتی آنها را مجازات کنم، شما خواهيد دانست که من خداوند                        

 » .من خداوند متعال سخن گفته ام. اند، اين سرزمين را ويران خواهم ساختچون با بی وفايی رفتار کرده ٨. هستم

١٦  
  اورشليم بی وفا

و بگو خداوند متعال چنين         ٣  ای انسان فانی، اورشليم را از کردار بدش آگاه ساز                   «٢:  خداوند به من فرمود      ١
 : می فرمايد

در روز توّلد، نافت را نبريدند و با ٤. ّتی بود پدر تو اموری و مادرت حِ     .  اصل و توّلد تو از سرزمين کنعان است       «
چشمی  بر تو دلسوزی نکرد تا از        ٥.  آب شسته نشدی تا پاک شوی و به تو نمک نماليدند و تو را در پارچه نپيچيدند                   

 . در روز توّلدت از تو بيزار بودند و تو را در بيابان انداختند. روی محّبت اين کارها را برايت انجام دهد
تو را چون   ٧.  به تو گفتم که زنده شو      .  ی که از کنارت می گذشتم، تو را ديدم که در خون غوطه ور هستی             هنگام«٦

تو بلندباال و دوشيزه ای متعال گشتی، پستانهايت برآمده و موهايت بلند شد، اّما عريان                       .  گياه سالمی  پرورش دادم     
 . بودی
ده ای، گوشٔه ردای خود را بر تو گستردم و عريانی تو را             دوباره از کنار تو گذشتم و ديدم که به سن بلوغ رسي            «٨

 . خداوند متعال چنين می فرمايد» .با تو سوگند ياد کردم و با تو پيمان بستم و تو از آِن من شدی. پوشاندم
بر تو جامٔه قالبدوزی شده و بر پايهايت          ١٠.  آنگاه با آب، خون را از تو شستم و با روغن، تو را تدهين کردم                   «٩
تو را با جواهرات زينت بخشيدم و دستبند به           ١١.  فشهای چرمی  مرغوب پوشانيدم و تو را با ردای ابريشم آراستم             ک

١٣.  بينی ات را با حلقه، گوشت را با گوشواره و سرت را با تاج زيبايی آراستم               ١٢.  دست و گردنبند به گردنت آويختم     

نان تو از بهترين آردها     .  دوزی شده و ابريشم بر تن داشتی       تو جواهرات طال و نقره داشتی و همواره جامه های قالب          
به خاطر ١٤.  زيبايی تو خيره کننده بود و تو ملکه شدی          .  درست می شد و روغن زيتون و عسل برای خوردن داشتی           

خداوند متعال چنين گفته      »  .زيبايی تو، شهرتت در ميان همه مّلتها پراکنده شد، زيرا من به تو زيبايی کامل دادم                         
 . است
. اّما تو به زيبايی خود اّتکا کردی و به خاطر آوازٔه خود روسپی گشتی و با هر رهگذری روسپيگری نمودی                      «١٥
مقداری از پارچه هايت را برای تزئين پرستشگاههای خود استفاده کردی و چون فاحشه ای خود را در اختيار همه               ١٦

و داده بودم، مجسمه های مرد ساختی و با آنها روسپيگری               همچنين با جواهرات طال و نقره ای که به ت            ١٧.  گذاشتی
به تو خوراک دادم،     ١٩.  با جامه های قالبدوزی آنها را پوشاندی و روغن و ُبخور مرا پيش آنها گذاشتی                     ١٨.  کردی

  .خداوند متعال چنين گفته است» .بهترين آرد، روغن زيتون و عسل، اّما تو آنها را برای خشنودی ُبتها هديه کردی
که ٢١  آيا روسپيگری تو کافی نبود     .  فرزندانی را که برای من به دنيا آورده بودی، برای ُبتها قربانی نمودی                  «٢٠

در هنگام آلودگی و روسپيگری خود، دوران جوانی         ٢٢  فرزندان مرا کشتی و به عنوان قربانی به ُبتها تقديم کردی؟            
 » .اد نياوردیخود را، هنگامی که برهنه در خون خود می غلطيدی، به ي

  زندگی اورشليم به عنوان يک روسپی
در هر گوشه و    ٢٤،  زيرا پس از انجام همٔه شرارتهای خود       !  وای بر تو  !  وای بر تو  «:  خداوند متعال می فرمايد  ٢٣

در سر هر خيابانی، بنايی ساختی و زيبايی خود را به                  ٢٥.  کنار، پرستشگاهها ساختی و به روسپيگری پرداختی          
با همسائه شهوتران خود، يعنی مصريان، همبستر         ٢٦.  و خود را در اختيار هر رهگذری قرار دادی             فحشا گذاشتی 

 . شدی و با روسپيگری خود خشم مرا برانگيختی
بنابراين دست خود را عليه تو بلند نموده و سهم تو را کم کردم و تو را به ارادٔه دشمنانت تسليم کردم، يعنی به       «٢٧

 . ر شرم آور تو متنّفر هستندفلسطينيان که از کردا
چون ديگران نتوانستند تو را ارضاء کنند، به دنبال آشوريان دويدی، تو روسپی ايشان بودی، اّما ايشان نيز                        «٢٨

تو همچنين برای بابليان، آن مّلت بازرگان، روسپی بودی، اّما ايشان هم نتوانستند تو               ٢٩.  نتوانستند تو را ارضاء کنند    
 » .را راضی کنند

در هر خيابان   ٣١.  چون روسپی بی شرمی  هستی، همٔه اين کارها را انجام دادی         «:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ٣٠
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تو ٣٢.  و ميدان بتخانه ساختی و روسپيگری کردی، اّما تو چون روسپيان ديگر به خاطر پول اين کار را نکردی                             
همٔه روسپيان هديه    ٣٣.  نگان هم آغوش می شود   چون زنی هستی که به جای اينکه شوهرش را دوست بدارد با بيگا                  

٣٤.  به ايشان رشوه دادی تا برای روسپيگری تو از همه جا بيايند          .  می گيرند، اّما تو هدايای خود را به عاشقانت دادی        

کسی به تو پولی نداد بلکه تو به            .  کسی به دنبال تو نيامد تا روسپی باشی            .  پس، تو با روسپيان ديگر فرق داری          
 » !پول دادی، تو متفاوت بودیايشان 

  خدا اورشليم را داوری می کند
 . پس، اينک ای روسپی، ای اورشليم، سخن خداوند را بشنو٣٥
تو خود را برهنه کردی و چون فاحشه ای، خودت را در اختيار عاشقانت و همه                        «:  خداوند متعال می فرمايد   ٣٦

بنابراين همٔه عاشقانت را که از وجودشان لّذت        ٣٧.   ُبتها کردی  ُبتهايت قرار دادی و فرزندان خود را ُکشتی و قربانی          
می بردی و آنهايی را که معشوق تو بودند و کسانی  را که از آنها نفرت داشتی، به دور تو جمع می کنم و تو را در                               

 خشم خود تو را با      تو را به خاطر زنا و قتل محکوم می کنم و در         ٣٨.  برابر آنها برهنه می سازم تا عريانی تو را ببينند        
ايشان بتخانه هايی را که در آن روسپيگری می کردی،             .  تو را به دست ايشان می سپارم         ٣٩.  مرگ مجازات می کنم   

 . ويران می کنند، ايشان لباس و جواهرات تو را خواهند گرفت و تو را برهنه و عريان رها خواهند کرد
ايشان ٤١.  نند و تو را با شمشيرهای خود تکه تکه خواهند کرد          ايشان مردم را برمی انگيزند تا تو را سنگسار ک         «٤٠

من تو را از فحشا و هديه دادن        .  خانه های تو را خواهند سوزاند و در حضور جماعت، زنان تو را مجازات می کنند              
. بودآنگاه خشم من پايان می پذيرد و آرام خواهم گرفت، ديگر خشمگين و غيور نخواهم                  ٤٢.  به عاشقانت بازمی دارم  

چون تو دوران جوانی خود را به ياد نياوردی و با کردارت مرا خشمگين نمودی، بنابراين کارهايت را بر سرت                      ٤٣
 . خداوند متعال چنين فرموده است» .می آورم

  دختر همانند مادر
٤٥'  .است  دختر مانند مادرش    ':  ای اورشليم، مردم اين َمَثل را دربارٔه تو خواهند گفت                  «:  خداوند می فرمايد  ٤٤

تو مانند خواهرانت هستی که از شوهران و        .  براستی تو دختر مادرت هستی، او شوهر و فرزندان خود را رها کرد             
 . مادرت ِحّتی و پدرت اموری بود. فرزندان خود بيزار بودند

خواهر بزرگ تو سامره است که با دختران خود در شمال تو سکونت دارد و خواهر کوچکت سدوم است که                      «٤٦
تو نه تنها از آنها و کارهای زشتشان تقليد و پيروی کردی، بلکه در                     ٤٧.  ا دختران خود در جنوب زندگی می کند         ب

 . مّدت کوتاهی فاسدتر از آنها شدی
گناه ٤٩.  به حيات خودم سوگند که خواهرت سدوم و دخترانش مثل تو به چنين کارهای زشت دست نزده اند                          «٤٨

 همه چيز را به فراوانی داشتند و در رفاه و آسايش زندگی می کردند، مغرور شده                سدوم و دخترانش اين بود که چون      
ايشان مغرور و سر سخت بودند و کارهايی را که من از آنها                 ٥٠.  بودند و به بينوايان و نيازمندان کمک نمی کردند         

 . تنّفر دارم، انجام دادند، پس من ايشان را نابود کردم
فساد تو به . مرتکب نشد، کارهای زشت تو بمراتب بيشتر از خواهرانت بوده است سامره نصف گناهان تو را«٥١

اينک بايد شرمساری خود را تحّمل کنی،        ٥٢.  حّدی است که در مقايسه با خواهرانت، ايشان بی گناه به نظر می رسند             
اکنون سرافکنده و خجل       .گناهان تو به حّدی از خواهرانت بدتر است که ايشان در کنار تو بی گناه به نظر می رسند                    

 » .شو زيرا تو باعث می شوی که خواهرانت پاک به نظر برسند

  بازسازی سدوم و سامره
بله من تو را هم         .  من سدوم، سامره و روستاهايشان را کامروا خواهم ساخت                «:  خداوند به اورشليم فرمود      ٥٣

کشی و شرمساری تو به آنها نشان خواهد داد           تو به خاطر کارهايی که کرده ای بايد خجالت ب         ٥٤.  کامروا خواهم کرد  
بلی، خواهرانت، سدوم و سامره و دخترانشان و همچنين تو با دخترانت دوباره                          ٥٥.  که چه وضع بهتری دارند        

اّما حاال تو مائه تمسخر َادوم و            ٥٧آيا در روزهای غرورت سدوم را مسخره نمی کردی؟                ٥٦.  کامياب خواهيد شد   
پس تو بايد به سزای کارهای بد و            ٥٨.  و همسايگانت شده ای و همگی از تو نفرت دارند             فلسطينيان و دخترانشان      

 » .گناهانت برسی

  پيمان جاودانی
من مطابق کردارت با تو رفتار خواهم کرد، زيرا سوگندت را فراموش کردی و                      «:  خداوند متعال می فرمايد   ٥٩

ی ات با تو بسته بودم، از ياد نمی برم و حاال با تو پيمانی               اّما من پيمانی را که در دوران جوان        ٦٠.  پيمانت را شکستی  



 حزقيال
 

تو به ياد خواهی آورد که چگونه رفتار کرده ای و هنگامی که خواهران بزرگ و کوچکت را به تو                     ٦١.  ابدی می بندم 
ن با  من اجازه می دهم ايشان چون دختران تو باشند، گر چه اين قسمتی از پيمان م                 .  بازگردانم، شرمسار خواهی شد    

من همه خطاهايت را می بخشم،     ٦٣.  پيمان خود را با تو تجديد می کنم و آنگاه می دانی که من خداوند هستم               ٦٢.  تو نبود 
 . خداوند متعال چنين فرمود» .اّما تو از به ياد آوردن آنها چنان خجالت خواهی کشيد که ديگر دهانت را باز نمی کنی

١٧  
  مثل عقاب و تاک

خداوند خدا، چنين   ٣.  ای انسان فانی، برای قوم اسرائيل َمَثلی بگو و نمونه ای ارائه کن              «٢:  مودخداوند به من فر    ١
او به لبنان پرواز کرد و سر         .  عقاب بزرگی بود که بالهای عظيم و گسترده و پرهای رنگارنگ داشت               :  می فرمايد

آنگاه او بذری از     ٥.  ان گذاشت و آن را به سرزمين بازرگانی برد و در شهر تاجر               ٤درخت سرو لبنان را شکست        
آن ٦.  او آن را مانند شاخٔه بيدی قرار داد       .  سرزمين شما برداشت و در خاک حاصلخيزی، در کنار آب فراوان کاشت           

شاخه هايش به سوی باال، به طرف عقاب و ريشه هايش در             .  جوانه زد و تاکی شد و در روی زمين گسترش يافت              
 .  برگها پوشيده شده بودتاک، از شاخه ها و. عمق رشد کردند

اينک تاک، ريشه ها و شاخه هايش را به           .  عقاب بزرگ ديگری بود با بالهای عظيم که پرهای زيادی داشت                 «٧
تاک در خاکی    ٨.  سوی او برگردانيد به اميدی که بتواند آب بيشتری از زمينی که در آنجا کاشته شده بود، بگيرد                           

 . تا شاخه هايش رشد کنند، ميوه به بار آورد و تاکی با شکوه گردد، نيکو، نزد آبهای بسيار کاشته شده بود
آيا کامياب خواهد شد؟ آيا عقاب نخست آن را ريشه کن نخواهد کرد؟ و                               :  خداوند متعال چنين می فرمايد       «٩

 انگورهايش را نخواهد کند؟ و شاخه هايش را نخواهد شکست تا پژمرده گردد؟ برای ريشه کن ساختن، آن نيازی به                     
هنگامی که کاشته شد آيا رشد خواهد کرد؟ هنگامی که باد شرقی به آن                   ١٠.  بازوی نيرومند و ارتش قدرتمند نيست        

 » بوزد، آيا کامًال در جايی که کاشته شده است، پژمرده نخواهد شد؟

  شرح َمَثل
انند؟ به ايشان بگو پادشاه     اکنون از اين سرکشان بپرس آيا معنی اين َمَثل را می د          «١٢:  آنگاه خداوند به من فرمود    ١١

او يکی از اعضای خاندان سلطنتی      ١٣.  بابل به اورشليم آمد و پادشاه و بزرگان را دستگير کرد و با خود به بابل برد                 
او همچنين بزرگان سرزمين را با خود برد،         .  را گرفت و با او پيمان بست و او را سوگند داد تا به او وفادار بماند                    

اّما پادشاه يهودا با فرستادن      ١٥.  ه مّلت جلوگيری کند و مطمئن شود که به پيمان خود وفادارند              تا از شورش دوبار    ١٤
آيا او پيروز خواهد     .  سفيران خود به مصر، به اين اميد که ايشان به او اسبها و ارتش بزرگی بدهند، شورش کرد                        

 بشکند و بدون مجازات بگريزد؟ شد؟ آيا کسی می تواند با چنين کاری بگريزد؟ آيا او می تواند پيمان را 
به حيات خودم سوگند، براستی اين پادشاه در مکانی که پادشاه بابل او را پادشاه کرد، چون سوگند خود را                             «١٦

هنگامی که بابليان سنگر درست کنند و شهر را محاصره          ١٧.  خوار شمرد و پيمانش را شکست، در بابل خواهد مرد           
. ند، حّتی فرعون و ارتش نيرومندش نيز نخواهند توانست به پادشاه يهودا کمک کنند             نمايند، تا مردم بسياری را بکش     

 » .او سوگند و پيمان خود را شکست، او همٔه اين کارها را انجام داد و اکنون گريزی برای او نيست١٨
 کرد، يعنی   به حيات خودم سوگند که او را به خاطر شکستن پيمان مجازات خواهم                «:  خداوند متعال می فرمايد   ١٩

او را به بابل خواهم     .  من تور خود را می گسترانم و او را در دام خواهم افکند             ٢٠.  پيمانی که به نام من سوگند خورد       
همٔه سپاِه گريزاِن او با شمشير کشته خواهند شد و           ٢١.  برد و به خاطر خيانتش عليه من در آنجا مجازات خواهم کرد            

 » . می گردندبازماندگان ايشان در هر سو پراکنده

  نويد اميد خداوند
 : خداوند، خدا چنين می فرمايد٢٢

  من شاخٔه نازکی را«
  از سر درخت سرو بلند خواهم شکست

 ، و آن را در قّلٔه بلند کوه اسرائيل خواهم کاشت
  تا شاخه ها از آن برويد و ميوه آورد٢٣

 . و درخت سرو با شکوهی گردد
  خواهد کرد در زير آن، هرگونه پرنده زندگی
 . و در سائه آن آشيانه خواهند ساخت
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  تمام درختان سرزمين خواهند دانست٢٤
 . که من خداوند هستم

  درختان بلند را برمی اندازم
 . و درختان کوتاه را بلند می کنم
  من درخت سبز را خشک می کنم

 . و درخت خشک را شکوفا می سازم
 

 » . خواهم دادمن، خداوند چنين می گويم و آن را انجام

١٨  
  هرکس مسئول گناه خود می باشد

والدين ':  منظور شما از تکرار اين َمَثل در مورد سرزمين اسرائيل چيست که می گوييد              «٢:  خداوند به من فرمود   ١
 ' .غوره خوردند و دندان فرزندان ُکند شد

جان همه به من    ٤.  ه زبان نمی آورد  به حيات خودم سوگند که بعد از اين، در اسرائيل کسی اين ضرب المثل را ب               «٣
 . تنها، کسی که گناه ورزد، خواهد مرد. تعّلق دارد، پدر و پسر هر دو به من تعّلق دارند

باالی کوهها برای پرستش ُبتهای قوم اسرائيل نمی رود، از                 ٦،   اگر شخصی نيکوکار، عادل و صادق باشد            «٥
د، همسر همسائه خود را وسوسه نمی کند، با زنی که عادت            گوشت حيوانی که برای ُبتها قربانی شده است نمی خور         

ستم نمی کند، وام خود را می پردازد، دزدی نمی کند، نان خود را به گرسنگان              ٧ماهانه داشته باشد همبستر نمی شود،       
.  می کند برای بهره وام نمی دهد، پليدی نمی کند، دعاوی را عادالنه قضاوت          ٨می دهد و برهنگان را جامه می پوشاند،       

» .او نيکوکار است و خواهد زيست      .  چنين شخصی از فرمانهای من پيروی می کند و قوانين مرا رعايت می نمايد              ٩
 . خداوند متعال چنين می فرمايد

و دست به کارهايی بزند که پدرش هرگز دست نزده                 ١١  اّما اگر مردی پسری ظالم و خونريز داشته باشد               «١٠
به نيازمندان ستم    ١٢ی ُبتها قربانی شده باشد بخورد، زن همسايه را وسوسه کند،                   است، گوشت حيوانی را که برا        

بهره و گرو بگيرد،    ١٣کند، دزدی نمايد، وام خود را نپردازد، بت پرستی نمايد و پليدی کند، به پرستشگاه ُبتها برود،                  
 است، براستی خواهد مرد و خونش به        او چنين کارهای پليدی را کرده     .  آيا او زنده خواهد ماند؟ نه زنده نخواهد ماند        

 . گردن خودش است
از گوشت حيوانی   ١٥،  اّما اگر اين مرد، پسری داشته باشد و گناهان پدر خود را ببيند، و مانند او رفتار نکند                       «١٤

دی به کسی ب  ١٦،  که برای ُبتها قربانی شده باشد نخورد و ُبتهای قوم اسرائيل را نپرستد، زن همسايه را وسوسه نکند                  
پليدی نکند و   ١٧نکند، بزور گرويی نگيرد، دزدی نکند، بلکه نان خود را به گرسنه بدهد و برهنه را جامه بپوشاند،                     

او قوانين مرا مراعات  کند و از فرمانهای من پيروی کند، او به خاطر گناهان پدرش نخواهد                    .  برای بهره، وام ندهد   
خاطر فريب دادن و دزدی از برادرانش و به سبب بدی کردن در               ولی پدرش به   ١٨.  ُمرد بلکه براستی خواهد زيست    

 . ميان قومش و به خاطر خطاهايش خواهد مرد
پاسخ اين است که پسر آنچه را             '  چرا پسر به خاطر گناهان پدرش مجازات نمی شود؟            ':  اّما شما می پرسيد    «١٩

دّقت پيروی کرد، پس براستی زنده خواهد            او قوانين مرا نگاه داشت و از آنها به             .  درست و نيکو بود، انجام داد        
فرزند به خاطر گناه پدر جزا نمی بيند و نه پدر به خاطر گناه فرزند               .  فقط همان کسی که گناه می کند، می ميرد      ٢٠.  ماند

شخص نيکوکار به خاطر کارهای نيک خودش پاداش می گيرد و شخص بدکار به کيفر گناه                             .  مجازات می شود  
 . خودش می رسد

ا اگر مردان شرير از همٔه گناهانی که ورزيده بودند، بازگردند و همٔه احکام مرا نگاه دارند و آنچه را                                 اّم«٢١
همٔه گناهانشان بخشيده خواهد شد     ٢٢.  مطابق قانون و نيک است، انجام دهند، البّته زنده خواهند ماند و نخواهند مرد                

آيا گمان می کنيد که من از مردن شخص گناهکار خوشحال          ٢٣  .و زنده می مانند، زيرا ايشان به نيکويی عمل کرده اند        
 . بلکه برعکس می خواهم از راه بدی که در پيش گرفته است برگردد و زنده بماند! می شوم؟ به هيچ وجه

اّما هنگامی که راستکاران، کجروی کنند و خطا نمايند و کارهای زشتی را که از شريران سر می زند، انجام                      «٢٤
ايشان زنده خواهند ماند؟ هيچ کدام از نيکويی های ايشان به ياد نخواهد آمد و به خاطر خيانتی که مرتکب                          دهند، آيا 

 . شده اند و گناهانی که ورزيده اند، خواهند مرد
آيا روش من      :  پس اينک بشنويد، ای قوم اسرائيل            '  روش خداوند غيرعادالنه است؟       ':  اّما شما می گوييد     «٢٥

هنگامی که فرد نيکوکاری از انجام نيکی          ٢٦ اين روشهای شما نيست که غيرعادالنه است؟               غيرعادالنه است؟ آيا   
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اّما، هنگامی که فرد پليدی از گناه بپرهيزد و          ٢٧.  بازگردد و پليدی کند و بميرد، او به خاطر کارهای پليدش می ميرد             
را ايشان انديشيده اند و از خطاهايی       زي٢٨.  آنچه را راست و نيک است، انجام دهد، او جان خود را نجات خواهد داد                 

: اّما شما، ای قوم اسرائيل می گوييد     ٢٩.  که مرتکب شده اند روی گردان شده اند، البّته زنده خواهند ماند و نخواهند مرد            
ای قوم اسرائيل، آيا روشهای من غيرعادالنه است؟ آيا اين روشهای شما نيست که           '  .روش خداوند غيرعادالنه است   '

 نه می باشد؟ غيرعادال
توبه .  بنابراين ای قوم اسرائيل، من شما را مطابق کردارتان داوری خواهم کرد              :  من، خداوند متعال می گويم    «٣٠

از گناهانی که در برابر      ٣١.  کنيد و از گناهان خود بازگرديد، در غير اين صورت گناه، شما را هالک خواهد کرد                     
ای قوم اسرائيل، چرا می خواهيد        .  تازه برای خود فراهم آوريد         من مرتکب شده ايد، دست بکشيد و قلب و روح               

 » .من از مرگ هيچ کس شاد نمی شوم، پس بازگرديد و زنده بمانيد: زيرا خداوند، خدا، می فرمايد٣٢ بميريد؟

١٩  
  سرود سوگواری

 : خداوند به من فرمود که برای پادشاهان اسرائيل اين سوگنامه را بخوانم١
 ! ده شيری در ميان شيرها بودمادر تو چه ما٢

  او بّچه های خود را در ميان شيرهای ژيان بزرگ کرد
  او يکی از بّچه هايش را بزرگ کرد٣

 . و به او آموخت که شکار کند و او آدمخوار شد
  مّلتها عليه او هشدار دادند٤

 ، و در گودال ايشان گرفتار شد
 . دو او را به قالب کشيدند و به سرزمين مصر بردن

 ، مادرش وقتی ديد که همٔه اميدهايش برباد رفته٥
 ، آنگاه بّچٔه ديگرش را بزرگ کرد

 . و او رشد کرد و شير ژيانی شد
  وقتی او کامًال بزرگ شد٦

 ، او با شيران پرسه می زد
  او نيز شکار کردن آموخت و آدمخوار شد

  او دژهايشان را درهم کوبيد٧
 . و شهرهايشان را ويران کرد

 . زمين و ساکنانش از غّرش او ترسان شدندسر
  مّلتها عليه او گرد هم آمدند؛٨

  آنها دام خود را گسترانيدند
 . و او را در دامشان گرفتار کردند

  با قالبها او را در قفس نهادند٩
 . و نزد پادشاه بابل بردند

  آنها او را زندانی کردند
 . ل شنيده نخواهد شدپس صدای غّرش او ديگر هرگز در کوههای اسرائي

 
 ، مادر تو چون تاآی در تاکستان١٠

 ، که در آب کاشته شده بود
 . و به خاطر آب فراوان، پر برگ و پر ميوه بود

  شاخه های او نيرومند بودند١١
 . و رشد کرد و گرز پادشاهان شد

 . تاک چنان رشد کرد که سر به آسمان می کشيد
  بود، همه ديدند که چه پر برگ و بلندباال

  اّما دستهای خشمگينی او را ريشه آن کرد١٢
 . و بر زمين افکند
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  باد شرقی ميوه هايش را خشک کرد و فرو ريخت
 . و شاخه های نيرومندش پژمرده گشتند

 ، اکنون تاک در بيابان١٣
 . و در زمين خشک و تشنه کاشته شده است

  تنه اش آتش گرفته و شاخه ها و ميوه اش را سوزانده١٤
  ديگر شاخٔه نيرومندی از آن باقی نمانده است، و

 . تا گرزی برای دست پادشاهان باشد
 . اين سوگنامه بارها سروده شده است

٢٠  
  اسرائيل به سرکشی ادامه می دهد

در روِز دهم ماه از پنجِم سال هفتم تبعيد ما، عّده ای از رهبران اسرائيل آمدند و مقابل من نشستند تا از خداوند                             ١
خداوند، :  ای انسان فانی، به رهبران اسرائيل چنين بگو          «٣:  آنگاه خداوند اين پيام را به من داد          ٢.  اهنمايی بطلبند ر

چرا شما آمده ايد؟ از من راهنمايی می خواهيد؟ به حيات خودم سوگند که هدايتی از من نخواهيد                             :  خدا می فرمايد 
 . يافت
آنچه ٥.  ان را محکوم کنی؟ پس آنان را متوّجه گناهان اجدادشان بساز           تو ای انسان فانی، آيا آماده هستی که ايش         «٤

به تو می گويم به ايشان بگو، هنگامی که اسرائيل را برگزيدم و خود را به ايشان در سرزمين مصر آشکار ساختم،                         
يرون آورم و   آن موقع بود که سوگند خوردم که ايشان را از مصر ب           ٦.  وعده دادم و گفتم من خداوند، خدای شما هستم        

به ٧.  به سرزمينی که برای ايشان برگزيده بودم ببرم، سرزمينی که غنی و حاصلخيز است، و بهترين سرزمينهاست                 
ايشان گفتم که ُبتهای منفوری را که دوست می دارند، دور بيندازند و خود را با خدايان مصری آلوده نکنند، زيرا                             

کردند و به من گوش فرا ندادند، ُبتهای نفرت انگيز خود و خدايان                   اّما عليه من سرکشی       ٨.  من خداوند، خدا هستم     
اّما به خاطر حفظ حرمت نام خود آن         ٩.  مصر را رها نکردند، آماده بودم که قدرت خشم مرا در مصر تجربه کنند                   

ز مصر  کار را نکردم، زيرا در حضور قومی که در ميان ايشان زندگی می کردند، اعالم داشتم که قوم اسرائيل را ا                    
 . بيرون می آورم

فرامين خود را به ايشان دادم و قوانين خود را به ايشان                   ١١.  پس آنها را از سرزمين مصر به بيابان آوردم             «١٠
همچنين برگزاری روز سبت را نشانٔه پيمان خود با ايشان           ١٢.  آموختم که به هرکس از آنها پيروی کند، حيات بخشد          

اّما قوم اسرائيل در بيابان عليه من          ١٣.  ه من خداوند، ايشان را مقّدس ساخته ام         ساختم تا به ايشان ياد آوری شود ک           
ايشان از قوانين من پيروی نکردند و احکام حياتبخش مرا زير پا نهادند و روز سبت را بی حرمت                     .  سرکشی کردند 

اّما چنين نکردم تا    ١٤.  ود آنم آنگاه آماده بودم که خشم خود را در بيابان بر ايشان فرو ريزم و ايشان را ناب                   .  شمردند
اّما در بيابان سوگند ياد کردم ١٥. در نظر اقوامی  که ديدند اسرائيل را از مصر بيرون آوردم، نام من بی حرمت نشود      

که ايشان را به سرزمينی که به ايشان داده بودم، نياورم، سرزمينی که غنی و حاصلخيز است و بهترين                                                 
وانين مرا نپذيرفتند و چون دلهايشان به دنبال ُبتهايشان بود، از احکام من پيروی                      زيرا ايشان ق   ١٦.  سرزمين هاست

 . نکردند و سبت را بی حرمت کردند
در بيابان به فرزندانشان گفتم،     ١٨.  اّما سپس بر ايشان رحم کردم و تصميم گرفتم ايشان را آنجا در بيابان نُکشم               «١٧

از .  من، خداوند خدايتان هستم   ١٩.   و با ُبتهای ايشان خود را آلوده نسازيد        از احکام و فرامين نياکان خود پيروی نکنيد       
روز سبت مرا که به يادبود پيمان من با شما تعيين ٢٠. احکام من پيروی کنيد و با دّقت کامل دستورات مرا بجا آوريد

 . شده است نگاه داريد تا بدانيد که من خداوند خدايتان هستم
از فرامين من پيروی نکردند و قوانين مرا با دّقت انجام ندادند،                     .  ه من سرکشی کردند     اّما فرزندانشان علي   «٢١

آنگاه انديشيدم که خشم خود را      .  ايشان روز سبت مرا بی حرمت ساختند     .  قوانينی که همه می توانند با آنها زندگی کنند       
هايی که ديدند ايشان را از مصر خارج          اّما دست نگاه داشتم تا در نظر مّلت         ٢٢.  بر ايشان فرو ريزم و همه را بکشم          

همچنين در بيابان سوگند ياد کردم که در ميان مّلتها و کشورها ايشان را پراکنده               ٢٣.  می کنم، نام من بی حرمت نگردد    
زيرا آنها احکام مرا بجا نياوردند، قوانين مرا رد کردند، روز سبت مرا بی حرمت ساختند و به ُبتهای ٢٤. خواهم کرد

 . خود چشم دوختنداجداد 
ايشان را گذاشتم که با قربانی        ٢٦.  پس من هم احکام و قوانينی را به ايشان دادم که خوب و حياتبخش نبودند                    «٢٥

کردن فرزند اول خود برای ُبتها، خود را آلوده سازند و به اين ترتيب ايشان را جزا بدهم و بدانند که من خداوند                                  
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 . هستم
 جانب من، خداوند متعال، به قوم اسرائيل بگو که وقتی اجدادشان را به سرزمينی                   پس ای انسان فانی، از     «٢٨-٢٧

که به نياکانشان وعده  داده بودم آوردم، در آنجا هم به من خيانت کردند و نام مرا بی حرمت ساختند، زيرا بر سر هر           
ايای نوشيدنی آوردند و با اين کار       تّپه و زير هر درخت سبز برای ُبتها قربانی نمودند، ُبخور سوزاندند و عطر و هد                

پس نام آن تا به     »  اين مکانهای بلند که به آنجا می رويد، چيست؟        :  به ايشان گفتم  ٢٩.  خود، آتش خشم مرا برافروختند     
آيا با پيروی از آيين       :  خدا، خداوند چنين می فرمايد    «:  بنابراين به قوم اسرائيل بگو      ٣٠.  امروز بامه خوانده می شود     

حّتی امروز همان هدايا    ٣١خود را آلوده خواهيد ساخت؟ و با دنبال کردن ُبتها خود را گمراه خواهيد کرد؟                    نياکانتان  
را به ُبتها تقديم می کنيد و با قربانی کردن فرزندانتان در آتش برای آنها خود را آلوده می سازيد و هنوز شما                                          

به حيات خود سوگند که به شما اجازه نخواهم داد که            :  ی فرمايداسرائيلی ها می آييد تا ارادٔه مرا بدانيد؟ خداوند، خدا م         
آنچه در انديشٔه شماست هرگز رخ نخواهد داد که مانند مّلتها و قبايل کشورهای ديگر شويد و                     ٣٢.  از من سؤال کنيد   

 . چوب و سنگ را ستايش کنيد

  سرزنش و بخشش خدا
 دست ُپرقدرت و بازوی توانا و خشم سهمگين، بر شما            من خداوند متعال به حيات خود سوگند می خورم که با          «٣٣

هنگامی که شما را از کشورهايی که در آنها پراکنده شده ايد، گرد هم آورم، توان و خشم خود را                       ٣٤.  سلطنت می کنم 
ری شما را در بيابان مّلتها خواهم آورد و در آنجا با شما روبه رو می شوم و شما را داو                      ٣٥.  به شما نشان خواهم داد     

 . اينک همان گونه که نياکانتان را در صحرای سينا محکوم کردم، شما را نيز محکوم خواهم ساخت٣٦. خواهم کرد
کسانی را که سرکش    ٣٨.  شما را از زير عصا خواهم گذراند و مجبور خواهيد شد که از پيمان من پيروی کنيد                 «٣٧

اينک در آن زندگی می کنيد، بيرون می آورم، اّما               و گناهکار هستند، از ميان شما برمی دارم و از سرزمينی که                  
 » .آنگاه خواهيد دانست که من خداوند هستم. اجازه نخواهم داد تا به سرزمين اسرائيل بازگردند

ای قوم اسرائيل، همٔه شما برويد و ُبتهای خود را خدمت کنيد، اّما هشدار می دهم که                    «:  خداوند، خدا می فرمايد  ٣٩
در آن سرزمين، بر    ٤٠.   من پيروی کنيد و با تقديم هدايا به ُبتها، نام مقّدس مرا بی حرمت نسازيد                   پس از اين بايد از     

از ستايش شما راضی خواهم شد و           .  کوه مقّدس من، يعنی کوه بلند اسرائيل، همٔه شما مرا پرستش خواهيد کرد                      
 کشورهايی که در آنها پراکنده شده ايد          پس از آنکه شما را از       ٤١.  قربانی ها و هدايای مقّدس شما را خواهم پذيرفت          

بيرون آوردم و گرد هم جمع کردم، قربانی های سوختنی شما را خواهم پذيرفت و مّلتها خواهند ديد که من مقّدس                             
هنگامی که شما را به اسرائيل، سرزمينی که به نياکانتان وعده داده بودم، بازگردانم، آنگاه خواهيد دانست                     ٤٢.  هستم

آنگاه تمام کارهای ناشايستی را که انجام داده ايد و باعث آلودگی تان شد، به ياد می آوريد و                      ٤٣.  د هستم که من خداون  
ای قوم اسرائيل،      :  خداوند، خدا می فرمايد     ٤٤.  به خاطر همه پليديهايی که انجام داديد، از خود بيزار می گرديد                       

تارهای پليد و فاسد شما، آنگاه خواهيد دانست که من            هنگامی که با شما به خاطر نام خود عمل کنم و نه به سزای رف               
 » .خداوند، خدا هستم

  آتش در جنوب
ای انسان فانی، به سوی جنوب بنگر و عليه آن سخن بگو و عليه جنگلهای جنوب نبّوت                  «٤٦:  خدا به من فرمود   ٤٥
شی برمی افروزم و همٔه درختان    آت!  به جنگلهای جنوب بگو به آنچه خداوند، خدا می فرمايد گوش فرا ده، ببين            ٤٧.  کن

آن آتش از جنوب به سوی شمال          .  تو را از تر و خشک خواهد سوزاند، هيچ چيزی نمی تواند آن را خاموش کند                      
همه خواهند دانست که من، خداوند اين          ٤٨.  گسترش خواهد يافت و همه گرمای شعله های آن را حس خواهند کرد                 

 » .آتش را افروخته ام و خاموش نخواهد شد
 » 'چرا او با رمز و راز سخن می گويد؟'آه ای خداوند خدا، ايشان دربارٔه من می گويند «: آنگاه گفتم٤٩

٢١  
  شمشير برهنٔه خداوند

ای انسان فانی، به سوی اورشليم رو کن و عليه معابد آن موعظه کن و عليه سرزمين                     «٢:  خداوند به من فرمود   ١
من دشمن شما هستم، شمشير خود را از نيام         :  ئيل بگو، خداوند چنين می فرمايد    به سرزمين اسرا  ٣.  اسرائيل نبّوت نما  

من شمشير خود را عليه همه از جنوب تا شمال           ٤.  بيرون می کشم و تمام انسانهای خوب و شرير تو را خواهم کشت            
 .  نخواهد رفتتا همه بدانند که من، خداوند شمشيرم را از نيام کشيده ام و دوباره در نيام٥. برخواهم کشيد

هنگامی که ٧.  پس ای انسان فانی، زاری کن، با قلبی شکسته و اندوهی تلخ، در برابر چشمان ايشان، زاری کن                   «٦
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از تو می پرسند چرا زاری می کنی، بگو به خاطر اخبار رسيده، همٔه قلبها پريشان، دستها ناتوان، روحيه ها ضعيف                     
 » .من خداوند متعال سخن گفته ام. خواهد شد و به وقوع خواهد پيوست بنگريد، چنين. و زانوان لرزان خواهند شد

 : ای انسان فانی، نبّوت کن و بگو«٩: خداوند به من فرمود٨
 ، يک شمشير، شمشيری تيز و بّراق شده«
 ، شمشيری تيز شده برای کشتار١٠

 ، صيقل شده تا چون آذرخش بدرخشد
  چگونه می توان شادمان بود؟

 . ٔه هشدارها و مجازاتها را نديده گرفته اندزيرا قوم من هم
  شمشير صيقل داده شده است١١

 . تا آن را به دست گيرند
  آن تيز شده و صيقل داده شده است

 . تا به دست کشتار کننده ای سپرده شود
 ، گريه و زاری کن، ای انسان فانی١٢

 ، زيرا اين شمشير برای قوم من
 .  استو برای تمام رهبران قوم اسرائيل

  ايشان همه با بقّئه قوم من کشته خواهند شد
 . از نااميدی بر سينه های خود بکوبيد

  من قوم خود را می آزمايم١٣
 ، و اگر نپذيرند که توبه کنند

 . همٔه اين وقايع رخ خواهند داد
اين شمشيری    .اينک، ای انسان فانی، نبّوت کن؛ دستهای خود را به هم بزن و شمشير پی درپی خواهد زد                          «١٤

بنابراين دلها آب می شوند و     ١٥.  است که می کشد، شمشيری برای کشتاری بزرگ، که ايشان را محاصره خواهد کرد            
آه، آن چون آذرخش ساخته شده است        .  بسياری در همٔه دروازه هايشان خواهند افتاد، من شمشير درخشنده را داده ام             

ش آور، به چپ حمله کن، ای شمشير تيز به هر سويی که                       به راست يور   ١٦.  و برای کشتار صيقلی گشته است         
من، خداوند چنين   .  من نيز دستهای خود را به هم خواهم زد و خشم خود را فرو خواهم نشاند               ١٧.  می چرخی حمله کن  

 » .گفته ام

  شمشير پادشاه بابل
 می آيد عالمت گذاری کن،     ای انسان فانی، دو جاده را برای شمشير پادشاه بابل که                «١٩:  خداوند به من فرمود    ١٨

برای آمدن  ٢٠.  عالمتی در آنجايی که جاده دو راهی می شود، قرار ده         .  هردوی آنها بايد از يک سرزمين آغاز گردند       
زيرا پادشاه  ٢١.  شمشير به ربه در سرزمين عمون و به يهودا و شهر مستحکم اورشليم، جاده  ها را عالمت گذاری کن                 

از ُبتهای خود هدايت می طلبد و با جگِر قربانی         .   و با تکان دادن تيرها قرعه می اندازد       بابل بر سر دوراهی می ايستد    
در دست راست او قرعه اورشليم است تا دژکوب ها را برافرازند، تا غريو             ٢٢.  فال می گيرد که به کدام راه بايد برود       

٢٣.   آورند و ُبرجها را محاصره سازند         نبرد برآورند و دژکوب ها را عليه دروازه ها بگذارند و خاکريزها را باال                  

اهالی اورشليم اين را باور نمی کنند، زيرا با بابل پيمان صلح بسته اند، اّما اين پيشگويی، آنها را متوّجه گناهانشان                          
بنابراين من، خداوند متعال می گويم گناهان شما       ٢٤.  می سازد و به آنها خاطر نشان می کند که بزودی گرفتار می شوند          

گناهانتان را در هر عملی نشان می دهيد، مقّصر هستيد و من             .  شکار شده اند، همه می دانند شما چقدر مقّصر هستيد        آ
 . شما را به دست دشمنانتان خواهم سپرد

دستار و تاج خود را     ٢٦.  ای فرمانروای پليد و فرومائه اسرائيل، روز تو، روز مجازات نهايی تو رسيده است               «٢٥
. آنچه را که پست است برافراز و آنچه را که بلند است، پست نما      .   از اين اوضاع دگرگون می گردد     بردار، زيرا پس  

اّما تا زمانی که کسی را که برای مجازات شهر برگزيده ام نيايد،                  .  آری، شهر را ويران می کنم      !  ويران!  ويران٢٧
 . به او آن را خواهم داد. چنين واقع نخواهد شد

  شمشير و عمونيان
اعالم کن که من، خداوند متعال درباره عمونيان و سخنان ناسزای ايشان چنين                     .  ای انسان فانی، نبّوت کن      «٢٨

 : می گويم
 ، شمشير، شمشيری برای کشتن کشيده شده است'«
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 . صيقلی شده است تا چون آذرخش بدرخشد
زمان شما فرا می رسد؛ . رير هستيدرؤياهايی که می بينيد نادرست و پيشگويی های شما دروغ هستند، شما پليد و ش          ٢٩

 . روز پايانی، شمشير بر گردن شما فرود خواهد آمد
خشم خود را بر    ٣١.  در مکانی که آفريده شدی، در زادگاهتان داوری خواهيد شد           !  شمشير را در نيام بگذاريد    '«٣٠

ی که در کشتن ماهر     تو را به دستهای خشن کسان       .  تو فرو خواهم ريخت و آتش غضب خود را بر تو خواهم دميد                  
شما با آتش نابود می گرديد و خونتان در سرزمين تان خواهد ريخت و ديگر کسی شما را به                   ٣٢.  هستند، خواهم سپرد  

 » '.زيرا من که خداوند هستم چنين می گويم. ياد نخواهد آورد

٢٢  
  جنايات اورشليم

آيا شهر خونين را قضاوت خواهی کرد؟ آنگاه    ،  ای انسان فانی، آيا قضاوت خواهی کرد      «٢:  خداوند به من فرمود   ١
چون بسياری از مردم خود را به       :  به شهر بگو که خداوند متعال چنين می فرمايد       ٣.  همٔه کارهای پليدش را اعالم کن     

تو به خاطر خونی که      ٤.  قتل رساندی و خود را با پرستش ُبتها آلوده نموده ای بنابراين زمان تو فرا رسيده است                            
قّصر هستی و چون با ساختن ُبتها آلوده گشته ای و روزهای خود را نزديک کرده ای و سالهای تو به                               ريخته ای م 

ای شهر ُپر    ٥.  پايان رسيده اند به اين سبب تو را نزد مّلتها شرمسار ساخته ام و همٔه مّلتها به تو ريشخند می زنند                               
 رهبران اسرائيل، با اّتکا به قدرت خود خون            همٔه٦.  آشوب و رسوا، همه از دور و نزديک تو را مسخره می کنند                

اماکن ٨. به بيگانگان زورگويی و به يتيمان و بيوه زنان ستم می شود        .  در تو به والدين خود اهانت می کنند      ٧.  ريخته اند
بعضی از ساکنان تو، ديگران را با تهمت و دروغ به            ٩.  مقّدس مرا خوار شمردند و روز سبت مرا بی حرمت کردند          

گروهی همواره هوسهای   .  بعضی به پرستشگاههای باالی کوه می روند و از قربانی ُبتها می خورند             .  می دهندکشتن  
عّده ای با زن خود در دوره عادت ماهانه اش همبستر          .  برخی با زن پدر خود زنا می کنند       ١٠.  خود را ارضاء می کنند   

در ميان تو،   ١٢.  هر ناتنی خود را وسوسه می کند      يکی با زن همسايه زنا می کند، ديگری عروس يا خوا           ١١.  می شوند
ايشان رشوه می گيرند تا خون بريزند، شما هم بهره می گيريد و با زياده ستانی از همسائه خود سوء استفاده می کنيد و               

 . من خداوند متعال چنين گفتم. مرا فراموش کرده ايد
کرده ای و خونی که در ميان تو ريخته شده است،               ببين، من به خاطر سرمايه ای که از طريق نامشروع جمع           «١٣

آيا در روزهايی که کار تو را پايان دهم، شجاع خواهی ماند و                         ١٤.  دستهای خود را بر شما فرود خواهم آورد              
من تو را در ميان مّلتها و         ١٥.  دستهای تو نيرومند خواهند بود؟ من، خداوند، سخن گفته ام و آن را انجام خواهم داد                    

ملل ديگر تو را شرمسار خواهند ساخت،         ١٦.  راکنده خواهم ساخت و آلودگی را از تو بيرون خواهم کرد             کشورها پ 
 » .اّما تو خواهی دانست که من خداوند هستم

  پااليشگاه خدا
آنها مانند تفالٔه مس، روی، آهن     .  ای انسان فانی، قوم اسرائيل برايم بی  مصرف شده اند       «١٨:  خداوند به من فرمود   ١٧
چون همٔه شما به     :  بنابراين خداوند، خدا می فرمايد    ١٩.  رب هستند که در کورٔه پااليش از نقره به دست آمده اند               و س 

مانند کسی که نقره، برنز، آهن، سرب و روی را جمع می کند            ٢٠.  تفاله تبديل شده ايد، شما را در اورشليم جمع می کنم         
شوند، پس من شما را در خشم و غضب خود گرد می آورم و ذوب               و در کوره می گذارد تا به آنها آتش بدمد تا ذوب             

. من شما را گرد خواهم آورد و با آتش خشم خود بر شما خواهم دميد و شما در آن ذوب خواهيد شد                          ٢١.  خواهم کرد 
همان گونه که نقره در کوره ذوب می شود، شما نيز در آن ذوب خواهيد شد و شما خواهيد دانست که من، خداوند،                       ٢٢

 » .خشم خود را بر شما فرو ريخته ام

  گناهان رهبران اسرائيل
تو سرزمينی هستی که پاآسازی نشده ای و       :  ای انسان فانی، به سرزمين اسرائيل بگو      «٢٤:  خداوند به من فرمود   ٢٣

رهبران در درونشان مانند شيران غّرانی هستند که شکار خود را                   ٢٥.  در روز خشم، بارانی بر تو نباريده است            
کاهنان قوانين  ٢٦.  ی درند، ايشان آدميان را می کشند و گنج و اشيای گرانبها را می گيرند و بسياری را بيوه کرده اند                   م

ايشان فرق بين پاک و ناپاک را آموزش نمی دهند و               .  مرا می شکنند و برای آنچه مقّدس است، احترام قايل نيستند              
رهبرانش مانند گرگهای    ٢٧.  ائيل برای من احترام قايل نيستند         در نتيجه مردم اسر     .  روز سبت را ناديده می گيرند       

انبيا اين گناهان را چون کسی که ديوار را          ٢٨.  دّرنده خون می ريزند و زندگی ها را نابود می کنند تا سود ناروا ببرند              
 اّدعا می کنند که    ايشان.  ايشان رؤياهای دروغين می بينند و پيشگويی های دروغين می کنند        .  رنگ می کند، پوشانده اند  
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. ثروتمندان تقّلب می کنند و می دزدند       ٢٩.  کالم خداوند متعال را می گويند، اّما من خداوند، با ايشان سخن نگفته ام                     
به دنبال کسی می گشتم تا ديوار را            ٣٠.  ايشان با نيازمندان بدرفتاری می کنند و از بيگانگان سوء استفاده می کنند                   

ار فرو ريخته است، بايستد و هنگامی که خشم من آن را ويران می کند از سرزمين دفاع                    بسازد، تا در جايی که ديو      
من خشم خود را بر ايشان فرو خواهم ريخت و چون آتش ايشان را به خاطر کارهايی                   ٣١.  کند، اّما هيچ کس را نيافتم     

 . خداوند چنين فرمود» .که کرده اند نابود خواهم ساخت

٢٣  
  خواهران گناهکار

وقتی جوان بودند، در مصر        ٣.  ای انسان فانی، دو خواهر بودند، دختران يک مادر              «٢:  اوند به من فرمود     خد١
٤.  در جوانی روسپی شدند، سينه هايشان در آنجا نوازش شد و بکارت خود را از دست دادند                        .  روسپيگری کردند 

ايشان از آن من    .  اهوليبه اورشليم است  اهوله سامره و    .  خواهر بزرگتر اهوله و خواهر کوچکتر اهوليبه نام داشتند          
. در زمانی که اهوله از آن من بود، روسپيگری کرد و عاشق آشوريان شد  ٥.  شدند و پسران و دختران به دنيا آوردند       

٧.  رزمندگانی که جامٔه بنفش به تن داشتند، فرمانداران، سرداران، همٔه ايشان جوانان دلپسند و اسب سواران بودند                 ٦

او ٨.  ٔه افسران آشوری شد و شهوت او باعث شد که با پرستش ُبتهای آشوری خود را آلوده سازد                             او روسپی هم   
از زمانی که دختر جوانی . همچنان به کار خود ادامه داد، فاحشه ای در مصر، آنجا که بکارتش را از دست داده بود           

ين من او را به دست عاشقان آشوريش که           بنابرا٩.  بود، مردان با او همبستر شدند و با او چون فاحشه رفتار کردند               
ايشان او را برهنه ساختند و دختران و پسران او را دستگير کردند و او را با شمشير                   ١٠.  خواستارشان بود می سپارم  

 . زنان در همه جا مورد سرنوشت شوم او صحبت می کردند. کشتند
او نيز پر ١٢.  خود بدتر، فاسدتر و شهوتران بودخواهرش اهوليبه اين را ديد، اّما او در روسپيگری از خواهر          «١١

از هوس برای بزرگان آشور، افسران، رزمندگان با جامه های آبی روشن و افسران سواره نظام و همٔه مردان                                
 . ديدم که او نيز آلوده شده است و هر دو به يک راه رفته اند١٣. جوان زيبا روی بود

او جذب تصاوير َکنده کاری شدٔه مقامات بابلی روی ديوار با               .  رق شد او بيشتر و بيشتر در عمق فساد غ           «١٥-١٤
هنگامی که آنها را ديد، شهوتی شد و به دنبال         ١٦.  کمربند و سربندهای زيبا که با رنگ قرمز رنگ شده بودند، گشت            

وده ساختند و پس از     و با شهوت خود او را آل      .  بابلی ها آمدند و با او همبستر شدند       ١٧.  ايشان قاصدانی به بابل فرستاد    
هنگامی که آشکارا به روسپيگری و         ١٨.  آنکه خود را با ايشان آلوده ساخت با بيزاری از ايشان روی گردان شد                        

اّما او بيشتر مانند زمان          ١٩.  عريانی خويش ادامه داد، من از او همچون خواهرش بيزار و روی گردان شدم                             
او پر از هوس برای مردان شهوترانی بود که             ٢٠.  ی کرد جوانی اش که در سرزمين مصر روسپی بود، روسپيگر          

ای اهوليبه، می خواستی فسادی را که در جوانی در مصر مرتکب شدی و مجرم شناخته                ٢١.  مانند االغ و اسب بودند    
 » .شدی تکرار کنی، هنگامی که مردان با سينه های تو بازی کردند و تو بکارت خود را از دست دادی

 ر جوانتر داوری خدا بر خواه
من عاشقانت را که حاال تو از آنها متنّفر شده ای، عليه تو تحريک              «:  ای اهوليبه، خداوند متعال چنين می فرمايد     ٢٢

بابلی ها و تمام کلدانيان را از فقود، شوع و قوع جمع می کنم و همچنين               ٢٣.  می کنم تا از هر طرف به تو هجوم آورند        
چهره و سوارکاران ماهر هستند با فرماندهان و رهبرانشان بضد تو                        آشوريان را که جوانان جنگجو و خوش               

ايشان با سپر و کالهخود از       .  ايشان از شمال با ارتشی بزرگ و اّرابه ها و گاريها يورش خواهند آورد              ٢٤.  می فرستم
 قوانين خود   من تو را به دست ايشان خواهم داد و تو را با           .  خودشان محافظت می کنند و تو را محاصره خواهند کرد        

ايشان بينی و   .  چون از تو خشمگين هستم، اجازه خواهم داد که در خشم خود با تو رفتار کنند               ٢٥.  داوری خواهند کرد  
بله ايشان پسران و دخترانت را دستگير می کنند و بقّئه را . گوشهای تو را خواهند بريد و فرزندانت را خواهند کشت      

٢٧.  ه از تن تو بيرون خواهند آورد و جواهرات پرارزش تو را خواهند برد                  ايشان جام ٢٦.  طعمٔه آتش خواهند کرد    

تو ديگر خواستار ايشان نخواهی      .  بنابراين به هرزگی و روسپيگری که تو از سرزمين مصر آوردی پايان می دهم               
 » .بود و ديگر مصر را به ياد نخواهی آورد

دست کسانی که از ايشان نفرت داری خواهم سپرد، به              من تو را به    «:  اين است آنچه خداوند متعال می فرمايد       ٢٨
چون از تو متنّفر هستند، هرچه را که برای آن کار کرده ای ٢٩. دست کسانی که با بيزاری از ايشان روی گردان شدی     

شهوت و روسپيگری تو اينها را بر سرت آورده          ٣٠.  خواهند گرفت و تو را چون فاحشه ای عريان رها خواهند کرد            
تو در راه خواهرت رفتی، بنابراين جام        ٣١.  را تو روسپی مّلتها شدی و خود را با ُبتهای ايشان آلوده کردی              است، زي 
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 » .مجازات او را به دست تو می دهم
 : خداوند متعال می فرمايد٣٢

 ، تو از جام ژرف و بزرگ خواهرت خواهی نوشيد«
  همه تو را مسخره خواهند کرد و ريشخند خواهند نمود

 . نجايش آن فراوان استزيرا گ
 . تو پر از مستی و اندوه خواهی شد٣٣

 ، جام خواهر تو سامره
 . جام وحشت و نابودی است

  تو آن را خواهی نوشيد و تهی خواهی کرد٣٤
 . و با تّکه های شکسته آن سينٔه خود را پاره می کنی

 

 » .من خداوند چنين سخن گفته ام
چون مرا فراموش و به من پشت کردی، پس به خاطر شهوترانی و                 «:  مايداين است آنچه خداوند متعال می فر       ٣٥

 » .روسپيگری خود رنج خواهی برد

  داوری خدا بر هر دو خواهر
ای انسان فانی، آيا اهوله و اهوليبه را داوری خواهی کرد؟ آنگاه ايشان را از کارهای                    «:  خداوند به من فرمود   ٣٦

کرده اند و حّتی پسرانی را که برای من زاييده بودند به عنوان خوراک برای                      زيرا ايشان زنا   ٣٧.  پليدشان آگاه ساز   
در همان  ٣٩.  همچنين ايشان معبد بزرگ مرا آلوده کردند و روز سبت مرا بی حرمت ساختند                  ٣٨.  ُبتها قربانی کردند   

 . ه ساختندروزی که فرزندان خود را کشتند و قربانی ُبتها کردند، به معبد بزرگ من آمدند و آن را آلود
خود را برای ايشان        .  ايشان حّتی به سرزمين  های دور برای مردان قاصدان فرستادند تا بيايند و آمدند                             «٤٠

بر روی نيمکت با شکوهی        ٤١.  شست وشو کردند و چشمهای خود را آرايش کردند و به خود جواهرات آويختند                       
صدای ناهنجار مردم    ٤٢.  به آنها دادم، گذاشتند       نشستند و بر روی ميزی که جلوی آن بود ُبخور و روغنی را که                     

اطراف او را دربر گرفته بود، بسياری از اين مردان مست را از صحرا آورده بودند و ايشان بازوبند به بازوی                               
آنگاه گفتم، آه که از زنا کردن فرسوده شده است، اّما ايشان با او                  ٤٣.  زنان بستند و تاجهای زيبا بر سرشان گذاشتند         

ايشان بارها نزد اين روسپيان رفتند، ايشان نزد اين زنهای هرزه يعنی اهوله و اهوليبه                                   ٤٤.  ر می شوند  همبست
پس داوران دادگر بايد ايشان را برای زناکاری و خونريزی مجرم اعالم کنند، زيرا زناکارند و                                   ٤٥.  بازگشتند

 » .دستهايشان به خون  آلوده است
اين ٤٧.  روهی را عليه ايشان برمی انگيزم تا ايشان را هراسان و تاراج کنند               گ«:  خداوند متعال چنين می فرمايد    ٤٦

گروه ايشان را سنگسار خواهند کرد و با شمشيرهای خود ايشان را تکه تکه خواهند نمود، فرزندانشان را خواهند                         
م داد تا هشداری     بنابراين در اين سرزمين به هرزگی پايان خواه          ٤٨.  کشت و خانه هايشان را به آتش خواهند کشيد          

ايشان سزای هرزگی شما را خواهند پرداخت و به خاطر                  ٤٩.  برای همٔه زنان باشد تا مانند شما هرزگی نکنند                 
 » .بت پرستی گناهکارانٔه خود، مجازات خواهيد شد و خواهيد دانست که من، خداوند متعال هستم

٢٤  
  ديگ زنگ زده

ای انسان فانی، تاريخ امروز را          «٢:  ، کالم خداوند به من فرمود          در روز دهِم ماه دهم از سال نهِم تبعيد ما                  ١
برای قوم سرکش َمَثلی      ٣.  همين روز را، زيرا پادشاه بابل امروز اورشليم را محاصره کرده است                   .  يادداشت کن 

 : تعريف کن و به ايشان بگو خداوند متعال چنين می فرمايد
  ديگ را بر آتش نهيد«

 . و از آب پر کنيد
 ن قسمت های گوشت را در آن بگذاريد، بهتري٤

 ، شانه ها، رانها
 . آن را از بهترين گوشتهای استخوان دار ُپر کنيد

  گوشت بهترين گوسفند را استفاده کنيد؛٥
 ، زير ديگ، هيزم جمع کنيد
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 ، آب را به جوش آوريد
 » .گوشت و استخوان را بجوشانيد

 بر شهر خونين، ديگی که زنگش در اندرون است که زنگش از                 وای«:  بنابراين خداوند متعال چنين می فرمايد     ٦
چون خونی که ريخته درون اوست او آن را در          ٧.  آن را تکه تکه خالی کنيد، استثنا قايل نشويد       .  آن بيرون نرفته است   

 برای اينکه خشم خود را برانگيزم و        ٨.  او آن را روی زمين نريخت تا با خاک بپوشاند             .  روی صخرٔه عريان نهاد    
 » .انتقام بگيرم، خونی را که او ريخته در روی صخره ای عريان نهادم، تا پوشيده نگردد

بر هيزم  ١٠.  وای بر شهر خون آلود، من تودٔه هيزم را بزرگ خواهم کرد            «:  بنابراين خداوند خدا چنين می فرمايد     ٩
. لوط کنيد، استخوانها را بسوزانيد    بيافزاييد، آتش را برافروزيد، گوشت را خوب بجوشانيد، ادويه جات را در آن مخ              

آن ديگ برنزی خالی را روی آتش بگذاريد تا گداخته گردد و مس آن بدرخشد تا آلودگی در آن ذوب شود و                                     ١١
ای ١٣.  بيهوده خود را فرسوده کردم، زيرا زنگار ضخيم آن با آتش بيرون نخواهد شد                         ١٢.  زنگ آن زدوده شود      

ديگر تا زمانی   .  سعی کردم که تو را پاک کنم، اّما آلوده ماندی         .  ه ساخته است  اورشليم، هرزگی کردارت، تو را آلود     
. من، خداوند چنين گفته ام، زمان آن رسيده که عمل کنم         ١٤.  که قدرت خشم مرا تجربه نکنی، دوباره پاک نخواهی شد         

 » .ازات خواهی شدتو به خاطر کردارت مج. من گناهان تو را نديده نخواهم گرفت و دلسوزی و رحم نخواهم کرد

  مرگ همسر حزقيال نبی
ای انسان فانی، می خواهم که با يک ضربه شادی چشمان تو را بگيرم،                 «١٦:  کالم خداوند بر من آمد و فرمود        ١٥

دستار .  آه بکش، اّما نه بلند، برای مرده سوگواری نکن        ١٧.  اّما تو نبايد سوگوار شوی و يا گريه کنی و اشک بريزی            
 » . بپوش، لب بااليی خود را مپوشان يا خوراک سوگواران را نخوربه سرت کن و کفش

پس در صبح با مردم سخن گفتم و در غروب همسرم درگذشت، و در روز بعد آنچه را به من فرمان داده بود،                         ١٨
 » نی؟آيا به ما نخواهی گفت اين کارها چه معنی دارد و چرا چنين رفتار می ک«: آنگاه مردم پرسيدند١٩. انجام دادم

به خاندان اسرائيل بگو من جايگاه مقّدس خود را که افتخار               ٢١  کالم خداوند به من فرمود     «:  پس به ايشان گفتم    ٢٠
قدرت شما، شادی چشمان و خواستٔه دل شماست، آلوده خواهم ساخت و پسران و دخترانتان را که بجا گذاشته ايد با                        

لب بااليی خود را نخواهيد پوشاند و نان سوگواران را                   ،شما چون من خواهيد کرد       ٢٢.  شمشير کشته خواهند شد     
ديگر سوگواری و گريه نخواهيد کرد، بلکه در گناه خود            .  دستار به سر و کفش به پا خواهيد بود          ٢٣.  نخواهيد خورد 

 کاری را که او کرد     .  پس حزقيال نشانه ای برای شما خواهد بود       ٢٤.  خواهيد پوسيد و برای يکديگر ناله خواهيد کرد         
 » .هنگامی که چنين روی دهد خواهيد دانست که من خداوند متعال هستم. شما مانند او انجام خواهيد داد

ای انسان فانی، معبد بزرگ قوی را که باعث افتخار و سرور ايشان بود و از تماشا و بازديد                      «:  خداوند فرمود ٢٥
در آن  ٢٦.  تران ايشان را نيز خواهم گرفت       کردن آن لّذت می بردند از ايشان خواهم گرفت و همچنين پسران و دخ                  

در آن روز، برای کسی که         ٢٧.  روز کسی که گريخته باشد، زودتر می آيد و خبرها را به تو گزارش خواهد داد                           
گريخته است، دهان تو باز خواهد شد و سخن تو ديگر خاموش نخواهد شد تا تو برای ايشان نشانه ای باشی و                                       

 » .هستمخواهند دانست که من خداوند 

٢٥  
  نبّوت عليه عمون

به ايشان بگو کالم    ٣.  ای انسان فانی، به سوی عمون روی کن و عليه ايشان نبّوت کن                «٢:  خداوند به من فرمود    ١
شما از آلوده شدن معبد بزرگ من، نابودی سرزمين اسرائيل و اسارت مردم يهودا                  :  خداوند متعال چنين می فرمايد    

ايشان در سرزمين   .  ديد، اجازه خواهم داد تا قبايل شرقی بيابان بر شما چيره گردند             چون شادمان بو  ٤.  خشنود گشتيد 
ايشان ميوه ای را خواهند خورد و شيری را خواهند نوشيد که                   .  شما اردو خواهند زد و در آنجا ساآن می گردند               

 گردانيد، آنگاه خواهيد      شهر ربه را چراگاه شترها و عمون را جايگاه گّله ها خواهم                  ٥.  می بايست از آن شما باشد       
 » .دانست که من خداوند هستم

٧،  چون تو با تمام بدانديشی عليه اسرائيل، دست زدی و پايکوبی و شادمانی کردی                      «:  خداوند خدا می فرمايد   ٦

شما را . بنابراين من دست خود را عليه شما دراز می کنم و شما را به دست مّلتهايی خواهم داد که شما را تاراج کنند          
 » .کّلی نابود خواهم کرد تا ديگر مّلتی و کشوری نداشته باشيدب

  نبّوت عليه موآب
اجازه خواهم داد تا       ٩،   چون مردم موآب گفتند يهودا نيز مانند مّلتهای ديگر است                    «:  خداوند، خدا می فرمايد    ٨



 حزقيال
 

عون و قيريتايم مورد    شهرهايی که از مرزهای موآب دفاع می کنند، حّتی بهترين شهرها يعنی بيت يشيموت و بعل م                
اجازه خواهم داد تا قبايل شرق بيابان، موآب و عمون را با هم تسخير کنند تا ديگر يادی از                          ١٠.  حمله قرار بگيرند  

 » .موآب را مجازات خواهم کرد و ايشان خواهند دانست که من خداوند هستم١١. عمون در ميان مّلتها بجا نماند

  نبّوت عليه َادوم
مردم َادوم از يهودا بی رحمانه انتقام گرفتند و اين کار موجب شد که بسيار                      «:  ل چنين می فرمايد   خداوند متعا ١٢

آن .  بنابراين من دستم را عليه َادوم دراز خواهم کرد و همٔه مردم و حيوانات آنجا را خواهم کشت                       ١٣.  خاطی شوند 
من انتقام خود را    ١٤.  شمشير کشته خواهند شد   سرزمين را ويران خواهم نمود و از شهر تيمان تا شهر ددان، مردم با               

به دست قوم خود اسرائيل، از َادوم خواهم گرفت و ايشان باعث خواهند شد تا َادوم شّدت خشم مرا حس کند و                                      
 » .خواهند دانست مورد خشم من قرار گرفتن يعنی چه

  نبّوت عليه فلسطين
ام جويانه عمل کردند و با قلبی کينه توز و برای نابودی و             چون فلسطينی ها انتق  «:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ١٥

پس من دست خود را عليه فلسطينی ها دراز خواهم کرد و کريتيان را از ميان                           ١٦دشمنی بی پايان انتقام گرفتند،        
ازات من انتقام شديد خواهم گرفت و با خشم ايشان را مج            ١٧.  خواهم برداشت و بقّئه ساحل دريا را نابود خواهم کرد           

 » .هنگامی که از ايشان انتقام بگيرم خواهند دانست که من خداوند هستم. خواهم کرد

٢٦  
  نبّوت عليه صور

ای انسان فانی، چون صور دربارٔه      «٢:  در روز اول ماه، از سال يازدهم، کالم خداوند بر من آمد و چنين فرمود                ١
 » .او ديگر رقيب ما نخواهد بود! ازرگانی او تمام شدهَهه، دروازٔه مردم شکسته است، قدرت ب: اورشليم چنين گفت

من مّلتهای بسياری را عليه تو          .  توّجه کن ای صور، من عليه تو هستم            «:  پس خداوند متعال چنين می فرمايد       ٣
ايشان ديوارهای صور را نابود خواهند کرد و                 ٤.  برمی انگيزم همان طور که دريا امواج خود را برمی انگيزد                

آن در ميان دريا    ٥.  را خواهند شکست، خاک آن را خواهم ُرفت و آن را صخره ای عريان خواهم ساخت                ُبرجهای آن 
و ٦،  آن مورد تاراج مّلتها قرار خواهد گرفت      .  مکانی برای گستردن تورها خواهد بود خداوند متعال سخن گفته است           

ه خواهند دانست که من خداوند           آنگا.  کسانی که در شهرهای سرزمين اصلی هستند با شمشير کشته خواهند شد                     
 » .هستم
من نبوکدنصر پادشاه بابل، شاه شاهان را به همراه اسبها، اّرابه ها، سواره نظام و                «:  پس خداوند چنين می فرمايد   ٧

. کسانی که در سرزمين اصلی هستند با شمشير کشته خواهند شد              ٨.  ارتش بزرگ و نيرومند از شمال خواهم آورد           
او با   ٩.  نگرها خواهد کند و پشته ها خواهند ساخت و سقفی از سپرها برخواهد افراشت                           دشمن در برابر تو س         

اسبانش آن قدر زياد خواهند بود که       ١٠.  دژکوب ها به ديوارهای تو خواهد زد و با تبر ُبرجهای تو را خواهد شکست                 
ه خواهند انداخت، هنگامی که از      صدای سواران، گاريها و اّرابه ها ديوارهای تو را به لرز           .  غبارشان تو را بپوشاند   

. خيابانهايت را زير ُسم اسبهايش لگدمال خواهد کرد            ١١.  دروازه هايت چون شهری که ديوارهايش شکسته بگذرد           
ايشان ثروت تو را    ١٢.  مردِم تو را از َدم شمشير خواهند گذراند و ستونهای مستحکم تو به زمين فرو خواهند ريخت                  

ديوارها را ويران و خانه های با شکوه تو را نابود خواهند            .  هايت را غارت خواهند کرد    به تاراج خواهند برد و کاال      
آهنگ سرود تو را خاموش خواهم کرد و آوای                  ١٣.  سنگ و چوب و خاک تو را در آب خواهند ريخت                      .  کرد

تو .  ترانندمن تو را صخرٔه عريانی خواهم کرد، جايی که در آن تور می گس                 ١٤.  چنگ هايت ديگر شنيده نخواهد شد     
 » .هرگز بازسازی نخواهی شد

هنگامی که مجروحان ناله می کنند و کشتار در ميان تو رخ                   «:  خداوند خدا در مورد شهر صور می فرمايد            ١٥
آنگاه همٔه پادشاهان کشورهای ساحلی از تختهای خود فرود            ١٦  می دهد آيا کرانه هايت از سقوط تو نخواهند لرزيد؟          

در روی زمين   .  وحشت ايشان را خواهد پوشاند    .  ٔه قّالبدوزی خود را از تن بيرون می آورند       خواهند آمد و ردا و جام     
برای تو سوگواری نموده،      ١٧.  خواهند نشست، هر لحظه خواهند لرزيد و از سرنوشت تو در شگفت خواهند شد                       

 : چنين خواهند سراييد
 ، شهر مشهور ويران گشت«

 . کشتی هايش از دريا رانده شده اند
 م اين شهر بر درياها حکمرانی می کردند مرد
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 . و تمام کسانی را که در ساحل دريا زندگی می کردند به وحشت می انداختند
 ، اکنون در روز سقوط آن١٨

 ، جزاير می لرزند
 » .و مردم از چنين خرابی در هراسند

 متروک، تو را با آبهای عظيم         هنگامی که تو را شهر ويرانه ای سازم مانند شهرهای         «:  خداوند، خدا می فرمايد  ١٩
در ميان ويرانه های   .  آنگاه من تو را به دنيای مردگان می اندازم تا به مردم زمان قديم بپيوندی             ٢٠.  ژرفناک می پوشانم 

تو را نمونٔه وحشتناکی ٢١. باستانی، با کسانی که به دنيای مردگان فرو می روند در دنيای مردگان جای خواهی داشت       
خداوند »  .مردم به دنبال تو خواهند گشت، اّما هرگز يافت نخواهی شد             .  رانجام تو چنين خواهد بود     خواهم کرد و س    

 . متعال چنين فرموده است

٢٧  
  سوگنامه ای برای صور

و به صور که بر       ٣  اينک ای انسان فانی، سوگنامه ای برای صور بخوان           «٢:  کالم خداوند بر من آمد و فرمود         ١
 : خداوند چنين می فرمايد: و با مردم همٔه سواحل تجارت می کنند بگو دروازٔه دريا واقع شده

 ! ای صور، تو گفته ای که من کمال زيبايی هستم«
 . مرزهای تو در قلب درياهاست٤

 . سازندگانت، زيبايی تو را کامل کردند
  ايشان از درختان صنوبِر کوِه حرمون برای الوار٥

 . ختن َدکل به جهت تو استفاده کردندو از چوب درختهای سرو لبنان برای سا
 ، پاروهايت را از بلوطهای باشان ساختند٦

 ، عرشه ات را از کاجهای سواحل قبرس ساختند
 . و با عاج تزئين کردند

 . بادبانهايت از کتان گلدوزی شدٔه مصری بود که چون درفش تو بود٧
 . سايبانهايت از پارچه های مرغوب آبی و بنفش جزيرٔه قبرس بود

 ، پاروزنان تو از مردم صيدون و ارواد٨
 . و ملوانانت از مردان کارآزمودٔه تو بودند

 . نّجاران کشتی تو، مردان کارآزمودٔه ُجبيل بودند٩
 . ملوانان دريانورد همٔه کشتی ها در بازارهای تو تجارت می کردند

 سپر و کالهخود خود را در پادگانهای          ايشان.  سربازانی از پارس، لود و ليبی در ارتش تو خدمت می کردند             «١٠
سربازان ارواد از ديوارهايت نگهبانی و مردان          ١١.  ايشان مردانی هستند که برای تو افتخار آوردند          .  تو می آويزند 

ايشان مردانی بودند که تو را زيبا       .  ايشان سپرهايشان را بر ديوار تو آويختند      .  جماد از ُبرجهايت محافظت می کردند    
 . ساختند
تو در يونان،   ١٣.  تو در اسپانيا تجارت کردی و در عوض کاالهای فراوانت، نقره، آهن، روی و سرب گرفتی               «١٢

تو کاالی خود را     ١٤.  توبال و ماشک تجارت کردی و کاالهای خود را با بردگان و وسايل برنزی عوض کردی                         
ردم رودس با تو داد و ستد                م١٥.  برای اسبهای بارکشی و اسبهای جنگی و قاطرها به بيت توجرمه فروختی                         

مردم سوريه کاالها و       ١٦.  می کردند، مردم بسياری از سواحل در عوض کاالهايت، عاج و آبنوس به تو دادند                            
ايشان در عوض کاالهايت، فيروزه، ارغوان، کارهای گلدوزی شده، کتان نازک،                      .  فرآورده های تو را خريدند      

اسرائيل با تو داد و ستد داشتند و به جای کاالهايت به تو گندم، عسل،                يهودا و سرزمين    ١٧.  مرجان و ياقوت می دادند   
دمشق به خاطر کاالهای فراوانت با تو داد و ستد کرد و بهای آنها را با شراب                        ١٨.  روغن زيتون و ادويه می دادند      

مردم ددان،  ٢٠  .ايشان آهن ساخته شده و ادويه در عوض کاالهای تو می دادند             ١٩.  حلبون و پشم زاهار پرداخت کرد      
عربها و فرمانروايان سرزمين قيدار برای کاالهای تو بّره،           ٢١.  به عوض کاالهای تو، نمد برای زين اسب می دادند          

بازرگانان سبا و رعمه با تو داد و ستد می کردند و برای کاالهای تو بهترين ادويه و                               ٢٢.  گوسفند و ُبز می دادند     
ايشان ٢٤.  زرگانان حّران، کنه، عدن، سبا، آشور و کلمد با تو تجارت می کردند            با٢٣.  سنگهای گرانبها و طال می دادند    

به تو جامه های گرانبها و پارچه های آبی و قّالبدوزی و فرشهای رنگارنگ را که با ريسمانها بسته بندی شده بودند،                     
 . کشتی های ترشيشی با کاالهای تو به سفر رفتند٢٥. فروختند
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 . ن در قلب درياها بودیپس تو انباشته و سنگي«
 . پاروزنانت تو را به درياهای دور بردند٢٦

 . باد شرق تو را در قلب درياها درهم شکسته است
 ، همٔه ثروت و کاالهايت٢٧

 ، همٔه دريانوردان و ناخدايانت
 ، و نّجاران کشتی و بازرگانانت

 ، همٔه سربازانت که در کشتی بودند
 .  دريا ناپديد شدندهمه و همه در روز نابودی تو در

 . از فرياد ناخداهايت سواحل لرزيدند٢٨
 

 . همٔه پاروزنان، کشتی را ترک کردند«٢٩
 . دريانوردان و همٔه ناخدايان در ساحل ايستاده اند

 ، و برای تو شيون می کنند و به تلخی می گريند٣٠
 . ايشان خاک بر سر خود می ريزند و در خاکستر می غلطند

 ، موی سر خود را می تراشند به خاطر تو٣١
 ، و پالس می پوشند

 . و با تلخِی جان بر تو می گريند
 : آنها در سوگواری خود برای تو چنين می سرايند٣٢

  چه شهری مانند صور در دريا نابود شده است؟'
 ، هنگامی که کاالهای تو از دريا می رسيد٣٣

 . مردم بسياری را خشنود می کردی
 . کاالهايت پادشاهان جهان را توانگر کردی با فراوانی ثروت و

  اکنون دريا تو را درهم شکسته است٣٤
 ' .و کاالهايت و همٔه دريانوردانت در عمق آبها غرق شده اند

پادشاهان ايشان ترسان و پريشان گشته اند و چهره های ايشان                .  همٔه ساحل نشينان از حال تو حيران شده اند           «٣٥
رای هميشه نابود شده ای و بازرگانان در سراسر جهان ترسيده اند که مبادا به سرنوشت تو                تو ب ٣٦.  متشّنج گشته است  

 » .دچار گردند

٢٨  
  نبّوت عليه پادشاه صور

تو دلی مغرور   :  ای انسان فانی، به پادشاه صور بگو خداوند متعال چنين می فرمايد          «٢:  کالم خداوند به من فرمود    ١
ر قلب درياها برتخت خدايان نشسته ای، اّما تو انسان هستی و نه خدا، با وجودی                  داری و گفته ای که خدا هستی و د        

به راستی تو از     ٣.  که انديشٔه خود را با انديشٔه خدا مقايسه می کنی، اّما تو خدا نيستی، بلکه فقط انسانی فانی هستی                       
ت اندوخته ای و طال و نقره         با دانش و بينش خود ثرو        ٤.  دانيال حکيمتر هستی و هيچ رمزی از تو پوشيده نيست               

با دانش فراوانت در بازرگانی به ثروت خود افزوده ای و دلت به خاطر ثروت تو                 ٥.  برای خزانٔه خود گرد آورده ای     
 » .مغرور گشته است

در نتيجه بيگانگان، يعنی      ٧،  چون فکر می کنی که مثل خدا خردمند هستی            «:  بنابراين خداوند متعال می فرمايد     ٦
ايشان عليه زيبايی و دانش تو شمشير از نيام بيرون خواهند کشيد و                      .  ن مّلتها را عليه تو خواهم آورد          بی رحم تري

تو را به گوادال خواهند افکند و با مرگ خشونت آميزی در قلب درياها خواهی                  ٨.  شکوه تو را آلوده خواهند ساخت      
 خدا هستم؟ در حالی که در دست کسانی که تو   من:  آيا هنوز در حضور کسانی که تو را می کشند، خواهی گفت         ٩.  ُمرد

من، خداوند متعال چنين      .  تو به خواری به دست بيگانگان خواهی ُمرد            ١٠.  را مجروح می کنند، فقط انسان هستی         
 » .گفته ام

  سقوط پادشاه صور
 خداوند متعال   ای انسان فانی، سوگنامه ای برای پادشاه صور بخوان و به او بگو           «١٢:  کالم خداوند به من فرمود    ١١

در عدن، در باغ خدا زندگی می کردی و         ١٣.  زمانی تو نمونٔه کمال بودی، چه خردمند و زيبا بودی          :  چنين می فرمايد 
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خود را با انواع سنگهای گرانبها، چون عقيق قرمز، ياقوت زرد، الماس، فيروزه، ياقوت کبود، يشم، ياقوت قرمز و     
تو را با فرشتٔه      ١٤.   آنها در روزی که آفريده شدی برای تو ساخته شدند                  .زمّرد می پوشاندی و با طال می آراستی         

از روزی که    ١٥.  تو در کوه مقّدس خدا بودی و در ميان سنگهای آتشين قدم برمی داشتی                    .  برگزيدٔه محافظ گذاشتم   
خشونت بودی و   در فراوانی داد و ستد پر از        ١٦.  آفريده شدی روش تو کامل بود، تا زمانی که پليدی در تو يافت شد              

گناه ورزيدی، پس تو را مثل چيز آلوده ای از کوه خدا بيرون افکندم و فرشتٔه محافظ، تو را از ميان سنگهای آتشين                        
من تو را به    .  دل تو به خاطر زيبايی ات مغرور گرديد و دانش خود را به سبب شکوه خود فاسد کردی               ١٧.  بيرون کرد 

در داد و ستد خود چنان ناراست بودی که معابد خود را                   ١٨.   ديگر باشی   زمين افکندم تا هشداری برای پادشاهان        
آلوده ساختی؛ پس آتش از ميان تو بيرون آوردم تو را سوزاندم و تو را در برابر چشم همٔه کسانی که می ديدند در                              

 دهشتناکی دچار    تو به پايان   .  همٔه کسانی که تو را می شناختند، ترسان شدند         ١٩.  روی زمين به خاکستر تبديل کردم        
 » .شدی و ديگر هرگز وجود نخواهی داشت

  نبّوت عليه صيدون
و بگو خداوند    ٢٢  ای انسان فانی، به سوی صيدون بنگر و عليه آن نبّوت کن                  «٢١:  کالم خداوند به من فرمود      ٢٠

و ايشان،  ،  هان ای صيدون، من عليه تو هستم و شکوه خود را در ميان تو آشکار خواهم ساخت                     :  متعال می فرمايد 
. هنگامی که حکم خود را به اجرا بگذارم و قّدوسّيت خود را در آن آشکار سازم، خواهند دانست که من خداوند هستم            

از هر سو به تو يورش خواهند آورد        .  من بيماری بر تو خواهم فرستاد و در خيابانهای تو خون جاری خواهم کرد              ٢٣
 » .ت که من خداوند هستمآنگاه خواهی دانس. و مردم تو کشته خواهند شد

  قوم اسرائيل برکت خواهد يافت
قوم اسرائيل ديگر در ميان همٔه همسايگان خود که با او به خواری رفتار کردند، خاری نخواهد ديد که او را                            ٢٤

 . آنگاه ايشان خواهند دانست که من خداوند متعال هستم. آزار دهد
قوم اسرائيل را از ميان مردمی که پراکنده شده اند، گرد آورم و در                هنگامی که«:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ٢٥

برابر چشم مّلتها قّدوسّيت خود را به ايشان آشکار سازم، آنگاه در سرزمين خود که به بنده ام يعقوب داده بودم،                                  
ها خواهند   ايشان در آنجا در امنّيت زندگی خواهند کرد و خانه خواهند ساخت و تاکستان                          ٢٦.  زيست خواهند کرد    

آنگاه خواهند دانست که     .  من همٔه همسايگانی را که با خواری با ايشان رفتار کردند، مجازات خواهم کرد                   .  کاشت
 » .من، خداوند متعال ايشان هستم

٢٩  
  نبّوت عليه مصر

فرعون کن   ای انسان فانی، رو به سوی     «٢:  در روِز دوازدهم ماه دهم از ساِل دهم تبعيد ما، خداوند به من فرمود             ١
. اينک ای فرعون، من عليه تو هستم      :  و بگو خداوند متعال چنين می فرمايد     ٣  و عليه او و همٔه مردم مصر نبّوت کن         

٤'  .رود نيل از آن من است و من آن را ساخته ام            ':  ای هيوالی بزرگ که در ميان نهرها دراز کشيده ای و می گويی            

رهايت را به فلس هايت خواهم چسباند، و درحالی که همٔه ماهيان به               من قالبها به فکهای تو خواهم زد و ماهيان نه             
بدن تو به   .  من تو و همٔه آن ماهيان را به بيابان خواهم افکند          ٥.  فلس هايت چسبيده اند تو را از نهر بيرون خواهم کشيد        

گاه همٔه مردم مصر    آن٦.  من آن را خوراک پرندگان و حيوانات خواهم کرد         .  روی زمين خواهد افتاد و دفن نمی شود       
 . خواهند دانست که من خداوند هستم

هنگامی که تو را به دست      ٧.  اسرائيلی ها برای پشتيبانی به تو اّتکاء کردند اّما تو چوبدستی ضعيفی بيش نبودی                 «
گرفتند، شکستی و شانٔه ايشان را پاره کردی و هنگامی که به تو تکيه دادند، شکستی و کمرهايشان را به لرزه                                    

اينک شمشيری خواهم آورد تا مردم و حيوانات تو را نابود              :  پس اکنون من خداوند متعال به تو می گويم         ٨.  داختیان
 . آنگاه تو خواهی دانست که من خداوند هستم. مصر سرزمينی متروک و ويران خواهد شد٩. کند

نهرهايت هستم و سرزمين        بنابراين من عليه تو و       ١٠،  رود نيل از آن توست و تو آن را ساختی                :  چون گفتی «
پای هيچ انسان و حيوانی از آن گذر            ١١.  مصر را از مجدل تا اسوان و تا مرز حبشه کامًال ويران خواهم ساخت                     

مّدت .  من مصر را ويران ترين کشور جهان خواهم ساخت            ١٢.  نخواهد کرد و مّدت چهل سال متروک خواهد بود              
مصريان را آواره   .  ويران تر از بدترين شهرهای ويران ديگر       ،  چهل سال شهرهای مصر ويران باقی خواهند ماند          

 » .خواهم کرد؛ ايشان به هر کشوری خواهند گريخت و با مردمان ديگر زندگی خواهند کرد
و ١٤  پس از چهل سال مصريان را از ميان مللی که پراکنده ساختم، باز خواهم آورد                «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٣
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از همٔه   ١٥.  ايشان مّلت ناتوانی خواند بود        .  ب مصر، در ميهن اصلی خود زيست کنند              اجازه می دهم که در جنو        
من ايشان را چنان کوچک خواهم کرد که            .  حکومتها ناتوانتر و هرگز بر مّلتهای ديگر فرمانروايی نخواهند کرد              

. ايشان تکيه نخواهد کرد    اسرائيل ديگر هرگز برای ياری به         ١٦.  ديگر نتوانند ارادٔه خود را به ديگران تحميل کنند           
آنگاه اسرائيل خواهد    .  سرنوشت مصر به اسرائيل يادآوری خواهد کرد که تکيه کردن به آن چقدر نادرست است                      

 » .دانست که من خداوند متعال هستم

  نبوکدنصر مصر را تسخير می کند
ی انسان فانی، وقتی        ا«١٨:  در روز اول ماه اول از سال بيست و هفتم تبعيد ما، خداوند به من فرمود                                      ١٧

نبوکدنصر، پادشاه بابل به صور حمله کرد او سربازان خود را مجبور کرد چنان بارهای سنگينی حمل کنند که                               
موی سرشان ساييده شد و کچل شدند و پوست شانه های ايشان زخم شد، اّما نه پادشاه و نه سربازان او از اين                                       

من سرزمين مصر را به نبوکدنصر پادشاه خواهم         :  دا چنين می گويم  بنابراين من خداوند، خ   ١٩.  زحمات سودی بردند  
من سرزمين مصر را در     ٢٠.  او در ازای مزد ارتش خود همٔه ثروت مصر را تاراج می کند و به غنيمت می برد               .  داد

 . ته اممن خداوند متعال سخن گف. ازای مزد کاری که انجام داده به او می دهم، زيرا ايشان برای من کار می کردند
در آن روز قدرت گذشتٔه قوم اسرائيل را تجديد می کنم و زبان تو را ای حزقيال، گويا می سازم تا همه بشنوند                       «٢١

 » .و بدانند که من خداوند هستم

٣٠  
  سوگنامه ای برای مصر

ت کن و اعالم    ای انسان فانی، آنچه را که من خداوند متعال می گويم، نبوّ            «٢:  خداوند بار ديگر با من سخن گفت       ١
 : اين است کلماتی که بايد بگويی. نما

 ' !روز وحشت فرا می رسد'«
 . زيرا آن روز نزديک است، روز خداوند نزديک است٣

 . روز ابرها و زمان نابودی مّلتها
  در مصر جنگ خواهد بود٤

 . و تنگدستی عظيمی در حبشه
 ، بسياری در مصر کشته خواهند شد

 . رانکشور تاراج می شود و وي
 » .در آن جنگ سربازان مزدور از حبشه، ليبی، لود، عربستان، کوب، و حّتی از قوم من کشته خواهند شد«٥
و .  از مجدل در شمال تا اسوان در جنوب، همٔه پشتيبانان مصر در جنگ کشته خواهند شد                   «:  خداوند می فرمايد ٦

اين سرزمين، ويران ترين سرزمين در جهان       ٧.  اممن خداوند متعال چنين گفته     .  ارتش مغرور مصر نابود خواهد شد      
هنگامی که مصر را به آتش بکشم و همٔه مدافعان آن کشته                   ٨.  خواهد بود و شهرهايش کامًال ويران خواهند ماند             
 » .شوند، آنگاه خواهند دانست که من، خداوند هستم

ن خواهند رفت تا سودانی های        هنگامی که آن روز فرا رسد و مصر نابود گردد، قاصدان من با کشتی بيرو                       «٩
 » .بی خبر را به وحشت بيندازد، آن روز نزديک است

او و ارتش    ١١.  به دست نبوکدنصر پادشاه بابل، ثروت مصر را پايان خواهم داد               «:  بنابراين خداوند می فرمايد   ١٠
د و سرزمين پر از      ايشان با شمشير به مصر يورش خواهند آور         .  بی رحمش خواهند آمد، تا سرزمين را نابود کنند          

. من رود نيل را خشک خواهم کرد و مصر را در زير قدرت مردان شرير خواهم گذاشت                            ١٢.  اجساد خواهد شد   
 » .من خداوند سخن گفته ام. بيگانگان همٔه کشور را نابود خواهند کرد

 کسی نخواهد بود تا در ديگر. من ُبتها و خدايان دروغين ِممفيس را نابود خواهم کرد        «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٣
من جنوب سرزمين مصر را ويران خواهم کرد         ١٤.  مصر فرمانروايی کند و من همٔه مردم را وحشتزده خواهم کرد           

خشم خود را   ١٥.  و حکم داوری را در مورد تيِبس به اجرا در خواهم آورد              .  و شهر صوعن را به آتش خواهم کشيد        
من مصر را به آتش خواهم       ١٦.  م و اهالی تيِبس را نابود می سازم       بر پلوسيوم که شهر مستحکم مصر است، می ريز         
ديوارهای تيِبس شکسته خواهند شد و ِممفيس در روز با دشمن               .  کشيد و پلوسيوم به درد شديدی گرفتار خواهد شد           

١٨.  جوانان اون و ِفيَبَست با شمشير کشته می شوند و ساير مردم به اسارت برده می شوند                        ١٧.  روبه رو خواهد شد   

. هنگامی که در آنجا حکومت مصر را درهم بشکنم و نيروی مغرور آن پايان يابد، روز َتحَفنحيس تاريک می شود                       
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هنگامی که مصر را چنين مجازات کنم،        ١٩.  ابرها آن را می پوشاند و مردم همٔه شهرها به اسارت برده خواهند شد                 
 » .خواهند دانست که من خداوند هستم

  مجازات فرعون
ای انسان فانی، من بازوی فرعون را       «٢١:   روز هفتم ماه اول از سال يازدهم تبعيد ما، خداوند به من فرمود               در٢٠

٢٢.  شکسته ام و کسی آن را نبسته يا درمان نکرده است تا شفا يابد و نيرومند شود تا بتواند شمشير را به دست گيرد                         

رعون هستم و بازوهای او را خواهم شکست بازوی                من عليه ف   :  بنابراين من خداوند متعال چنين سخن می گويم           
من مصريان را در سراسر        ٢٣.  نيرومندش و ديگری را که شکسته بود و شمشير را از دست او خواهم انداخت                         

من بازوی پادشاه بابل را نيرومند می سازم و شمشير خود را به دست او می دهم، اّما                     ٢٤.  جهان پراکنده خواهم کرد    
آری، او را ناتوان    ٢٥.  خواهم شکست و او ناله خواهد کرد و در برابر دشمن خود خواهد ُمرد                 بازوهای فرعون را     

هنگامی که شمشير خود را به او بدهم و او آن را به  طرف مصر نشانه بگيرد، همه . می کنم و پادشاه بابل را نيرومند 
آنگاه همه خواهند    .  ده خواهم ساخت   من مصريان را در سراسر دنيا پراکن          ٢٦.  خواهند دانست که من خداوند هستم        

 » .دانست که من خداوند هستم

٣١  
  مصر با درخت سرو مقايسه می شود

ای انسان فانی، به فرعون و به مردم او         «٢:  در روز اول ماه سوم از سال يازدهم تبعيد ما، خداوند به من فرمود              ١
 : بگو

  در بزرگيت به چه شباهت داری؟«
 ! نان هستیتو چون درخت سروی در لب٣

 ، با شاخه های زيبای سايه گستر
 . درخت بلندی که به ابرها می رسد

  آبها آن را تغذيه می کردند٤
 . و چشمه های عميق آن را رشد می دادند تا بلند گردد
  آنجا که کاشته شده بود، رودخانه ها جاری بودند
 . و جويها به سوی همٔه درختان جنگل روانه بودند

 د، چون سيراب بو٥
 . از درختان ديگر بلندتر شد

 . شاخه های آن دراز و تنومند شدند
 ، همٔه پرندگان آسمان بر شاخه های آن آشيانه ساختند٦

  زير شاخه هايش همٔه حيوانات صحرا بّچه  زاييدند
 . و در سايه اش همٔه مّلتهای بزرگ استراحت کردند

 ، چه درخت زيبايی بود٧
 ، دراز چه باال بلند با شاخه های

 . زيرا تا عمق آبهای روان ريشه دوانده بود
 . هيچ درخت سروی در باغ خدا با آن قابل مقايسه نبود٨

  هيچ درخت صنوبری هرگز چنان شاخه هايی نداشت
 . و نه درختان ديگر چنان جوانه هايی

 . هيچ درختی در باغ خدا چنين زيبا نبود
 . من آن را با شاخه های گسترده زيبا کردم٩

 . او مورد َرشک همٔه درختان در عدن، باغ خدا بود
 

پس من، خداوند متعال خواهم گفت که برای درختی که رشد کرد و به ابرها رسيد چه رخ خواهد داد؛ هرچه                        «١٠
پس من او را از خود رانده به دست قويترين پادشاه جهان تسليم می کنم تا او را به                           ١١.  بلندتر شد مغرورتر گرديد    

شاخ و برگش شکسته می گردد و      .  بيگانگان بی رحم آن را قطع و رها خواهند کرد        ١٢.  های زشتش برساند  سزای کار 
بر تنٔه افتاده آن، ١٣. همٔه مّلتهايی که در سايه اش استراحت می کردند، خواهند رفت       .  در کوه و دّرٔه کشور خواهد افتاد      
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بنابراين ديگر هيچ    ١٤.  مٔه حيوانات وحشی النه کردند      همٔه پرندگان آسمان آشيانه گزيدند و در ميان شاخه هايش ه               
همٔه آنها چون انسان فانی محکوم به          .  درختی هرقدر هم که سيراب باشد، آن قدر بلند نمی شود که از ابرها بگذرد                  
 » .مرگ هستند، محکوم به پيوستن به کسانی که به دنيای مردگان فرو می شوند

 روزی که درخت به دنيای مردگان نزول کند، به نشانٔه سوگواری با آبهای               در«:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ١٥
زيرا .  رودخانه ها را از جريان باز می دارم و بسياری از جويبارها جاری نخواهند شد             .  زير زمينی آن را می پوشانم    

١٦.  واهم کرد درخت مرده است، کوههای لبنان را با تاريکی خواهم پوشاند و همٔه درختان جنگل را پژمرده خ                             

تمام درختان عدن و    .  هنگامی که آن را به دنيای مردگان بفرستم، آواز فرو افتادنش مّلتها را به لرزه خواهد انداخت                  
آنها نيز با آن به     ١٧.  نيکوترين درختان سيراب لبنان که به دنيای پايين رفته بودند، از سرنگونی آن خشنود می گردند               

زد کسانی که با شمشير کشته شدند، کسانی که در ميان اقوام در سايه اش زيست                    دنيای مردگان فرو خواهد رفت، ن        
 . می کردند نابود خواهند شد

کدام يک از درختان باغ عدن در شکوه و جالل مانند تو بود؟ اکنون تو همراه درختان عدن به دنيای مردگان                        «١٨
» .اين فرعون و مردم او هستند      .  د، خواهی افتاد  خواهی رفت و در ميان نامختونان و کسانی که با شمشير کشته شدن             

 . خداوند متعال چنين می فرمايد

٣٢  
  سوگنامه ای برای فرعون و مصر

ای انسان فانی، سوگنامه ای برای      «٢:  در روز اول ماه دوازدهم از سال دوازدهم تبعيد ما، خداوند به من فرمود                ١
تو .   ميان مّلتها می دانی اّما تو چون هيواليی در دريا هستی           تو خود را چون شيری در     :  فرعون، بخوان و به او بگو     

در گردهمآيی  ٣.  در رودخانه های خود حرکت می کنی و با پاهايت آبها را حرکت می دهی و آنها را آلوده می سازی                     
 همٔه  و بر روی زمين خواهم انداخت و       ٤.  مردم بسياری، من تور خود را به روی تو می اندازم و تو را باال می کشم                 

٦.  من کوهها و دّره  ها را با جسد گنديدٔه تو می پوشانم             ٥.  پرندگان و حيوانات جهان را می آورم تا از تو تغديه کنند               

هنگامی که تو را نابود سازم، آسمانها را          ٧آن قدر خون تو را می ريزم تا کوهها را بپوشاند و جويبارها را ُپر کند                       
ريک خواهم کرد، خورشيد را با ابر می پوشانم و ماه، نور خود را نخواهد                        خواهم پوشانيد و ستارگان آنها را تا          

. همٔه نورهای درخشان آسمان را بر فراز تو تاريک می کنم و سرزمين تو را در ظلمت غوطه ور می سازم                   ٨.  تابانيد
 . من خداوند متعال می گويم

و آنها را نمی شناسی دلهای مردم بسياری را          هنگامی که تو را به اسارت در ميان مّلتها ببرم، کشورهايی که ت               «٩
در روز  .  بسياری از مردم به خاطر حال تو پريشان می شوند و پادشاهانشان خواهند لرزيد                    ١٠.  آشفته خواهم کرد   

 » .سرنگونی تو هنگامی که شمشير خود را حرکت دهم، همه به خاطر جانشان از ترس خواهند لرزيد
من اجازه خواهم داد که مردمت    ١٢.  شمشير پادشاه بابل عليه تو خواهد بود      «:  ايدخداوند متعال به فرعون می فرم    ١١

ايشان افتخار مصر را ويران خواهند کرد و همٔه         .  با شمشير نيرومندان کشته شوند، کسانی که از بدترين مّلتها هستند         
نابود می کنم و ديگر پای هيچ         گّله و رمه ات را که در کنار آبهای فروان می چرند،                 ١٣.  مردم آن نابود خواهند شد      

آنگاه آبهايت را تصفيه خواهم کرد و رودهايت را چون روغن                ١٤.  انسان يا حيوانی آبها را ِگل آلود نخواهد ساخت          
هنگامی که سرزمين مصر را ويران سازم و از هرآنچه در          ١٥.  جاری خواهم ساخت من خداوند متعال چنين می گويم       

 » .همٔه ساکنانش را هالک کنم، آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستمآن است خالی گردد، هنگامی که 
اين سوگنامه ای است که زنان مّلتها برای مصر خواهند خواند و همٔه مردم مصر آن                «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٦

 » .را خواهند خواند

  دنيای مردگان
ای انسان فانی، برای مردم مصر      «١٨:  د به من فرمود   در روز پانزدهم ماه اول از سال دوازدهم تبعيد ما، خداون          ١٧

 : به ايشان بگو١٩ايشان را به همراه ديگر ملل نيرومند به دنيای مردگان بفرست . سوگواری کن
  آيا می انديشيد که از همه زيباتر هستيد؟«

  شما به دنيای مردگان فرو خواهيد رفت
 . و در کنار نامختونان خواهيد افتاد

شمشيری برای کشتن همٔه ايشان آماده        .   مثل کسانی که با شمشير کشته شده اند، نابود خواهند شد              مردم مصر «٢٠
بزرگترين قهرمانان و کسانی که به همراه مصريان جنگ می کردند در دنيای مردگان به ايشان خوش آمد                      ٢١.  است
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شده اند، اينجا پايين آمده اند و در اينجا         نامختونانی که در نبرد کشته        ':  ايشان فرياد خواهند برآورد که     .  خواهند گفت 
 ' .خواهند ماند

و گورهايشان در    ٢٣،  آشور آنجاست و در گرداگردش گورهای سربازانش که همه در نبرد کشته شده بودند                    «٢٢
. همٔه سربازانش در نبرد کشته شدند و گورهايشان در اطراف اوست                   .  ژرفترين نقطٔه دنيای مردگان قرار دارد         

 . ه ايشان سرزمين زندگان را به وحشت می انداختندروزی بود ک
عيالم نيز آنجاست با گورهای سربازانش که در پيرامون خود، همه در جنگ کشته شده بودند و نامختونان به                    «٢٤

عيالم در  ٢٥.  در زمان حيات خود وحشت می آفريدند اّما اکنون در شرمساری مرده اند                 .  دنيای مردگان فرو رفتند     
همٔه نامختونان در    .   که در جنگ کشته شدند، خوابيده است و گورهای سربازانش در اطرافش هستند                    ميان کسانی 

 . در زمان حيات وحشت می آفريدند، اّما اکنون در شرمساری مرده اند. جنگ کشته شدند
جنگ   همه  نامختون و در    .  ماشک و توبال نيز آنجا هستند و گورهای سربازانش در اطراف او قرار دارند                    «٢٦

ايشان در کنار مردان قديم که با ابزار جنگ خود به                ٢٧.  کشته شده اند، اّما روزی برای زندگان وحشت می آفريدند          
دنيای مردگان رفتند و شمشير ايشان در زير سر و سپرشان بر روی بدن ايشان است، نخوابيده اند، زيرا وحشت                             

 . مردان غيور در دنيای زندگان بود
 . رهم خواهيد شکست و در کنار افراد نامختونی که با شمشير کشته شده اند خواهيد افتادپس شما مصريان د«٢٨
پادشاهان و فرمانروايان آن با تمام قدرتشان در کنار کشته شدگان با شمشير خوابيده اند، در                 .  َادوم در آنجاست  «٢٩

 . کنار افراد نامختونی که در دنيای مردگان خواهند افتاد
زمانی قدرت آنها وحشت ايجاد می کرد، اّما اکنون آنها با                 .  ان شمال و صيدونيان آنجا هستند         تمام شاهزادگ «٣٠

شرمساری در نامختونی مرده اند و همراه با کسانی که در جنگ کشته شده اند، خواهند افتاد و آنها در شرمساری                             
 . کسانی که به دنيای مردگان رفته اند، سهيم  می شوند

هنگامی که فرعون ايشان را ببيند، برای قوم خود تسّلی خواهد يافت، فرعون و                    :  می گويم  من خداوند متعال   «٣١
 . همٔه ارتش او که با شمشير کشته شده اند

چون او در دنيای زندگان وحشت برانگيخت، بنابراين فرعون و همٔه مردمش در کنار افراد نامختونی که با                       «٣٢
 . وند چنين سخن گفته استخدا» .شمشير کشته شده اند، خواهند افتاد

٣٣  
  خدا حزقيال را برای ديده بانی برمی گزيند

 ) ٢١-١٦:٣حزقيال (
اگر من ارتشی به اين سرزمين بياورم، و مردم         :  ای انسان فانی، به قوم خود هشدار بده       «٢:  خداوند به من فرمود   ١

رتش را ديده، شيپور را به صدا درآورد و          و اگر ديده بان آمدن ا    ٣،  شخصی را از ميان خود برای ديده بانی برگزينند        
. و اگر کسی صدای شيپور را بشنود و به آن توّجه نکند، او در جنگ کشته خواهد شد                                 ٤به مردم هشدار دهد،        

او خودش مقّصر است، زيرا اگر توّجه می کردند می توانستند فرار                ٥.  بنابراين خونش برگردن خودش خواهد بود        
آمدن ارتش را ببيند و شيپور را به صدا نياورد و به مردم هشدار ندهد، دشمن به آنها حمله                         اّما اگر ديده بان     ٦.  کنند

 . خواهند کرد و مردم گناهکار را خواهد کشت ولی من خداوند، ديده بان را مسئول مرگ آنها خواهم دانست
دهان من می شنوی بايد از         هرگاه سخنی از   .  پس ای انسان فانی، تو را به ديده بانی قوم اسرائيل برمی گزينم                «٧

و تو سخن    '  شما ای شريران يقينًا خواهيد ُمرد         ':  اگر به اشخاص پليدی بگويم       ٨.  سوی من به ايشان هشدار بدهی         
نگويی و آن مردان پليد را هشدار ندهی تا راه خود را عوض کنند، آن مردان پليد در گناه خود خواهند ُمرد، اّما تو                            

اّما اگر تو به آن مردان پليد هشدار دادی تا از راه خود بازگردند و ايشان از راه                      ٩  .مسئول مرگ ايشان خواهی بود    
 . خود بازنگردند، ايشان در گناه خود خواهند ُمرد ولی تو جان خود را نجات داده ای

  مسئولّيت شخصی
سنگين است و ما را         بار گناه و خطای ما بسيار        ':  شما چنين گفته ايد   :  ای انسان فانی، به قوم اسرائيل بگو          «١٠

به حيات خود   ':  به ايشان بگو خداوند متعال می فرمايد     ١١'  ضعيف و ناتوان ساخته است، پس چطور می توان زيست؟         
بازگرديد، .  سوگند که از مردن گناهکار خشنود نمی گردم، بلکه از اينکه پليدکار از راه خود بازگردد و زنده بماند                       

 ' قوم اسرائيل، چرا می خواهيد بميريد؟ ای. از روشهای پليد خود بازگرديد
اّما اگر شخص شريری از شرارت        .  وقتی نيکوکاری گناه ورزد، کارهای نيک او، او را نجات نخواهد داد                «١٢
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اگر به  ١٣.  و اگر شخص نيکوکاری گناه ورزد حيات او به هدر خواهد رفت                .  خود دست بردارد، تنبيه نخواهد شد       
 او فکر کند که کارهای نيکوی او کافی است و شروع به گناه ورزيدن کند، من                           نيکوکاری قول حيات بدهم، اّما      

اگر به شخص    ١٤.  او به خاطر گناهان خودش خواهد مرد         .  هيچ کدام از کارهای نيکوی او را به ياد نخواهم آورد                
برای نمونه  ١٥،  شريری هشدار بدهم که خواهد مرد، اّما او از شرارت خود باز ايستد و آنچه را نيکوست انجام دهد                     

اگر او وام خود را پرداخت کند، آنچه را دزديده است بازگرداند و گناه نکند و قوانينی را که حيات می بخشد پيروی                        
هيچ کدام از گناهانی که مرتکب شده  عليه او به ياد آورده               ١٦.  نمايد، وی به راستی زنده خواهد ماند و نخواهد ُمرد             

 . ت و نيکوست است انجام داده  و زنده خواهد مانداو آنچه را که راس. نخواهد شد
١٨.  درحالی که اين روش ايشان است که راست نيست                 '  راه خداوند راست نيست       ':  اّما قوم تو می گويند       «١٧

و هنگامی که شخص   ١٩  هنگامی که شخص نيکوکاری از نيکوکاری باز ايستد و گناه ورزد، به خاطر آن خواهد ُمرد                
: هنوز می گويند ٢٠.  دست بردارد و آنچه را راست و نيکوست انجام دهد، زنده خواهند ماند                   شريری از گناه کردن    

 » .ای قوم اسرائيل، من شما را طبق کردارتان داوری خواهم کرد' .راه خداوند راست نيست'

  خبر سرنگونی اورشليم
:  بود، نزد من آمد و گفت          در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم تبعيد ما، شخصی که از اورشليم گريخته                         ٢١

غروب روز گذشته، قبل از آمدن مرد فراری، من حضور قدرتمند خداوند را احساس                 ٢٢»  .شهر تسخير شده است   «
زمانی که مرد فراری در صبح نزد من آمد، دهان من گشوده شد و خداوند قدرت سخن گفتن را به من                          .  کرده بودم 
 . بازگردانيد

  گناهان مردم
ابراهيم ':  ای انسان فانی، ساکنان ويرانه هايی که در سرزمين اسرائيل هستند می گويند          «٢٤:   فرمود خداوند به من  ٢٣

اّما ما بسيار هستيم، بدون شک اين سرزمين به ما داده شده است تا                          .  يک نفر بود و سرزمين را تصّرف کرد             
 ' .تصّرف کنيم

ما گوشت را با خونش می خوريد، بت پرستی می کنيد و ش: بنابراين به ايشان بگو خداوند متعال چنين می فرمايد«٢٥
شما بر شمشير خود تکيه می کنيد و          ٢٦آيا شما فکر می کنيد که سرزمين را متصّرف خواهيد شد؟                .  خون می ريزيد 

آيا شما فکر می کنيد که سرزمين را متصّرف         .  مرتکب پليدی می شويد، همٔه شما زنان همسائه خود را آلوده می کنيد            
 يد شد؟ خواه
به ايشان بگو که من خداوند متعال، هشدار می دهم به حيات خودم سوگند، مردمی که در شهرهای ويرانه                              «٢٧

زندگی می کنند کشته خواهند شد و کسانی را که در صحرا هستند، خوراک حيوانات وحشی خواهم کرد و کسانی که                    
سرزمين را متروک و ويران خواهم کرد و قدرتی که              من اين ٢٨.  در دژها و غارها هستند، از بيماری خواهند ُمرد          

٢٩.  کوههای اسرائيل چنان ويران خواهند شد که کسی از آنها نخواهد گذشت            .  به آن مغرور بودند پايان خواهد يافت      

هنگامی که اين سرزمين را به خاطر پليديهای ايشان ويران و متروک سازم، آنگاه خواهند دانست که من خداوند                              
 » .هستم

 يجٔه پيغام حزقيال نت
ای انسان فانی، قوم تو در کنار ديوارها و در کنار درهای خانه ها گرد هم می آيند و با يکديگر                    «:  خداوند فرمود ٣٠

ايشان نزد تو می آيند همان گونه که قوم         ٣١'  .بياييم و کالم خداوند را بشنويم       ':  دربارٔه تو صحبت می کنند و می گويند       
م من نزد تو می نشينند و سخنان تو را می شنوند، اّما از آنها پيروی نمی کنند، زيرا چاپلوسی بر                  من می آيند و مانند قو    

برای ايشان تو چون خوانندٔه خوش آهنگی هستی که شعرهای           ٣٢.  لبهای ايشان است و دلشان در پی سودجويی است         
اّما ٣٣.  ی آن را انجام نمی دهند          ايشان آنچه را می گويی می شنوند ول             .  عاشقانه می خواند و خوب ساز می زند             

 آنگاه خواهند دانست که نبی  ای در ميان            -که به حقيقت خواهند پيوست      -هنگامی که سخنان تو به حقيقت بپيوندند،           
 » .ايشان بوده است

٣٤  
  شبانان اسرائيل

به شبانان بگو خداوند  ای انسان فانی، عليه رهبران اسرائيل نبّوت کن، و به ايشان يعنی   «٢:  خداوند به من فرمود   ١
شير ٣  ای شبانان اسرائيل، که خود را تغذيه می کنيد، آيا شبانان نبايد گوسفندان را خوراک دهند؟                   :  متعال می فرمايد 
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از ضعيفان  ٤.  را می نوشيد و پشم را می پوشيد و گوسفندان پروار را می کشيد، اّما به گوسفندان خوراک نمی دهيد                        
 درمان نکرديد، زخم زخمی شدگان را نبستيد، آوارگان را بازنگردانيد، به دنبال                             مراقبت نکرديد، بيماران را       

پس آنها پراکنده شدند زيرا شبانی نبود و طعمٔه               ٥.  گمشدگان نرفتيد، بلکه با زور و خشونت با آنها رفتار کرديد                  
گوسفندان من در . ردان گشتندگوسفندان من پراکنده شدند و در همٔه کوهها و همٔه تّپه ها سرگ           ٦.  حيوانات وحشی شدند  

 . سراسر زمين پراکنده شدند و کسی نبود که به جستجوی آنها برود يا آنها را پيدا کند
به حيات خودم سوگند، چون گوسفندان من شکار شدند و خوراک           ٨:  بنابراين ای شبانان، کالم خداوند را بشنويد      «٧

نکه شبانان من به جستجوی گوسفندانم نرفته اند و خود را                  حيوانات وحشی شده اند زيرا شبانی نبود و به دليل اي                 
من خداوند متعال چنين       ١٠:  بنابراين ای گوسفندان، کالم خداوند را بشنويد            ٩.  خوراک داده اند، و نه گوسفندان را          

خوراک دادن ايشان به       .  اينک من عليه شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست ايشان خواستارم                           :  می گويم
من گوسفندان خود را از دهان شبانان نجات           .  دان را پايان می دهم، ديگر شبانان خود را تغذيه نخواهند کرد              گوسفن

 . خواهم داد تا برای ايشان خوراک نشوند

  خداوند، شبان نيکو
همان گونه که  ١٢.  من خداوند متعال، خودم به جستجوی گوسفندانم می پردازم و از آنها مواظبت خواهم نمود                    «١١
من آنها را   .  انان از گوسفندان خودشان مراقبت می کنند و آنها را که پراکنده شده اند دوباره دور هم جمع می کنند                     شب

من ايشان را از سرزمين       ١٣.  از تمام مکانهايی که در آن روز مصيبت بار پراکنده شده اند، به دور هم جمع می کنم                     
من ايشان را به سوی کوهها و            .  رزمين خود بازمی گردانم   بيگانه بيرون خواهم آورد و گرد هم می آورم و به س                  

آنها را در چراگاههای نيکو         ١٤.  جويبارهای اسرائيل رهبری خواهم کرد و در چراگاههای نيکو خواهم چرانيد                    
آنجا در چراگاه نيکو خواهند آراميد و در             .  خواهم چراند، و بلندترين کوههای اسرائيل چراگاه ايشان خواهد بود                

من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای                   ١٥.  حاصلخيز در کوههای اسرائيل خواهند چريد           چراگاه   
 . من خداوند متعال چنين سخن گفتم. استراحت آنان پيدا خواهم نمود

به جستجوی گمشدگان خواهم رفت و آوارگان را باز خواهم آورد، زخمی شدگان را درمان می کنم و ناتوانان                     «١٦
 . من ايشان را با عدالت شبانی خواهم کرد. ی بخشم ولی فربهان و زورآوران را نابود خواهم کردرا نيرو م

من در ميان گوسفند خوب و بد و در ميان قوچها و              :  اّما من، خداوند متعال،به شما ای گّلٔه من، چنين می گويم          «١٧
 نيکو چرا کنيد، آيا بايد بقّئه چراگاه را با             آيا برای شما کافی نيست که در چراگاه         ١٨.  ُبزهای نر داوری خواهم کرد     

آيا بايد  ١٩ُسمهای خود ويران کنيد و هنگامی که از آب زالل می خوريد بايد بقّئه آب را با ُسمهای خود گل آلود کنيد؟                        
 گوسفندان ديگر من آنچه را شما لگدمال کرده ايد، بخورند و آبی را که گل آلود کرده ايد بنوشند؟ 

٢١.  من خودم بين گوسفندان چاق و الغر داوری خواهم کرد          :  ين من خداوند متعال به آنها چنين می گويم        بنابرا«٢٠

. چون شما ناتوانان را کنار زده  و از گّله جدا نموده ايد و ناتوانان را با شاخ خود زده ايد و آنها را پراکنده ساخته ايد                             
.  قرار نگيرد و من بين گوسفند خوب و بد داوری خواهم کرد             من گّله خود را نجات خواهم داد تا ديگر مورد ستم           ٢٢
او آنها را خواهد چرانيد و شبان آنها         .  برای آنها شبانی برمی گزينم، مانند بنده ام داوود و او آنها را خواهد چرانيد               ٢٣

، خداوند چنين    من.  من خداوند، خدای آنها خواهم بود و شخصی مانند داوود بندٔه من فرماندٔه آنها                        ٢٤.  خواهد بود 
من با آنها پيمان صلح خواهم بست و حيوانات وحشی را از سرزمين ايشان دور خواهم کرد تا با امنّيت                       ٢٥.  می گويم

 . در صحرا زيست کنند و در جنگل بخوابند
و باران را در       .  من آنها را برکت خواهم داد و اجازه خواهم داد در اطراف کوه مقّدس من زندگی کنند                                «٢٦

درختان کشتزار ميوه خواهند داد و زمين محصول فراوان          ٢٧.  خواهم بارانيد و بارشهای برکت خواهد بود         موسمش
هنگامی که ميله های يوغ ايشان را بشکنم و از دست                  .  خواهد داد و ايشان در زمين خود در امان خواهند بود                      

ايشان ديگر در ميان مّلتهای بيگانه       ٢٨.  هستم  کسانی که ايشان را َبرده کرده اند برهانم، خواهند دانست که من خداوند            
ايشان در امنّيت زندگی خواهند کرد و هيچ کس         .  به تاراج نخواهند رفت و حيوانات وحشی ايشان را نخواهند خورد            

برای ايشان کشتزارهای حاصلخيز آماده خواهم کرد تا ديگر در آن سرزمين از                             ٢٩.  ايشان را نخواهد ترساند       
ايشان خواهند دانست که من خداوند،           ٣٠.   و ديگر ساير مّلتها به آنها اهانت نخواهند کرد                   گرسنگی نابود نشوند    

 . خدايشان با ايشان هستم و ايشان، يعنی قوم اسرائيل، قوم من هستند
 . خداوند چنين سخن گفت» .شما گوسفندان چراگاه من هستيد و من خدای شما«٣١

٣٥  
  مجازات َادوم
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و ٣  رو به سوی َادوم برگردان و عليه آن نبّوت کن          .  عليه َادوم نبّوت کن   ٢،  ای انسان فانی  «:  خداوند به من فرمود   ١
 : به آن بگو خداوند متعال چنين می فرمايد

 ، ای َادوم، من عليه تو هستم«
 . و تو را ويران و متروک خواهم ساخت

  شهرهايت را خراب خواهم کرد٤
  و تو ويران خواهی بود
 .  خداوند هستمو خواهی دانست که من

چون دشمنی کهن را ادامه دادی و مردم اسرائيل را در زمان مصيبت و آخرين مجازات به َدم شمشير                                         «٥
من خدای زنده هستم، مرگ تقدير        :  بنابراين من، خداوند متعال، به حيات خود قسم می خورم و می گويم               ٦،  سپردی

من َادوم را ويران و      ٧.   کشتار در پی تو خواهد بود        تو مسّبب کشتاری و اين     .  توست و تو را از آن گريزی نيست          
کوههای تو را از کشته شدگان پر         ٨.  خراب خواهم کرد و کسانی را که در آن رفت و آمد می کنند، خواهم ُکشت                         

تو را برای هميشه      ٩.  می کنم و جسدهای کسانی که در جنگ کشته شده اند، دّره  ها و تّپه های تو را خواهد پوشاند                          
 . و خواهيد دانست که من خداوند هستم. واهم کرد و ديگر هيچ کس در شهرهايت زندگی نخواهد کردويران خ

اين دو مّلت و دو کشور از آن من هستند و آنها را تصّرف خواهم                ':  با وجودی که من خداوند آنجا بودم، گفتی       «١٠
من مطابق خشم، حسادت و نفرتی که به  :  بنابراين من، خداوند متعال به حيات خود قسم می خورم و می گويم          ١١'  .کرد

و ١٢قوم من نشان دادی با تو رفتار خواهم کرد و هنگامی که شما را داوری کنم، خويشتن را به شما خواهم شناساند،                    
ويران ':  چون گفتی .  خواهی دانست که من، خداوند همٔه سخنان ناسزايی را که عليه کوههای اسرائيل گفته ای، شنيدم              

و با دهانت خود را عليه من بزرگ کردی و عليه من گزافه گويی کردی و                    ١٣'  .بلعيدن به ما داده شد     گشت و برای     
 » .من آن را شنيدم

من تو را چنان ويران خواهم کرد که همٔه جهان از سرنگونی تو شادمان                         «:  خداوند متعال چنين می فرمايد     ١٤
ن خوشحال شدی، ای َادوم، بله تمام سرزمين َادوم،                همان طوری که از ويرانی اسرائيل قوم برگزيدٔه م             ١٥،  شوند

 » .آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم. مخروبه خواهد شد

٣٦  
  برکت خدا بر اسرائيل

خداوند ٢.  ای کوههای اسرائيل کالم خداوند را بشنويد      :  ای انسان فانی، برای کوههای اسرائيل نبّوت کن و بگو          «١
 ' .بلنديهای باستانی شما به تصّرف ما در آمده است': چون دشمن با نيشخند به تو گفت متعال چنين می فرمايد

چون ايشان تو را ويران کردند و از هر سو درهم               ':  خداوند متعال چنين می فرمايد    :  بنابراين نبّوت کن و بگو     «٣
٤'  .و مورد تمسخر قرار گرفتی      شکستند آنگاه تو به تصّرف بقّئه مّلتها درآمدی و موضوع سخن چينی های پليد شدی             

خداوند متعال به کوهها، تّپه ها، جويبارها، دّره  ها، خرابه های        :  بنابراين ای کوههای اسرائيل، کالم خداوند را بشنويد        
 : ويران و شهرهای متروکی که مورد تاراج و تمسخر مّلتهای همسايه قرار گرفتند چنين می فرمايد

ت خود عليه بقّئه مّلتها و بضد تمامی  َادوم سخن گفته ام؛ چون ايشان با شادی دل                 من خداوند متعال در آتش غير     «٥
 . سرزمين مرا به خاطر چراگاههايش با خواری تصّرف کردند

خداوند متعال چنين   :  بنابراين در مورد سرزمين اسرائيل نبّوت کن و به کوهها، تّپه ها، جويبارها و دّره ها بگو                 «٦
بنابراين من،  ٧.  رتی خشمگين سخن می گويم، به خاطر اينکه مّلتها آنها را توهين و تحقير نمودند             من با غي  :  می فرمايد

به طور جّدی قول می دهم که همٔه مّلتهای اطراف تحقير                :  خداوند متعال، به حيات خود قسم می خورم و می گويم             
د زد و برای قوم من اسرائيل ميوه              اّما شما ای کوههای اسرائيل، از شاخه های خود جوانه خواهي                 ٨.  خواهند شد  

من طرف شما هستم و حتمًا سرزمين شما دوباره شخم زده و              ٩.  خواهيد داد، زيرا بزودی به خانه باز خواهند گشت          
من جمعّيت تو را افزون خواهم کرد، شما در شهرها زندگی خواهيد کرد و               ١٠.  زمين شخم خورده، کاشته خواهد شد     

و تعداد انسانها و حيوانات را در تو فزونی خواهم            ١١.  شده بود، بازسازی خواهيد کرد    هر چيزی را که ويرانه رها        
بخشيد، ايشان افزون خواهند شد و بارور خواهند گرديد و شما را مانند گذشته در آنجا ساکن می کنم و شما را بيش                           

 می آورم، قوم خودم اسرائيل را      من شما را  ١٢.  آنگاه خواهيد دانست که من خداوند هستم      .  از پيش کامياب خواهم کرد    
اين سرزمين خود شما خواهد بود، ديگر هرگز اجازه نخواهم داد              .  بازمی گردانم تا دوباره در سرزمين زندگی کنند       

 . که فرزندان تو گرسنگی بکشند
ن درست است که مردم می گويند اين زمين مردم را می بلعد و اينکه زمي                     :  من خداوند متعال چنين می گويم       «١٣
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اّما ديگر بيش از اين، زمين مردم را نخواهد بلعيد و فرزندان خود را غارت                «١٤.  فرزندان خودش را غارت می کند    
اين زمين ديگر مجبور نيست به سخنان تمسخرآميز اقوام ديگر گوش دهد يا نيشخند ديگران را                            ١٥.  نخواهد کرد 
 » .من خداوند متعال سخن گفته ام. داين زمين ديگر فرزندان خود را غارت نخواهد کر. مشاهده کند

  زندگی تازٔه اسرائيل
ای انسان فانی، هنگامی که قوم اسرائيل در خاک خود زندگی می کرد، آن             «١٧:  کالم خداوند بر من آمد و فرمود      ١٦

روش ايشان در نظر من مانند ناپاکی زنی در هنگام عادت ماهانه اش                  .  را با روشها و کردار خويش آلوده ساخت          
. به خاطر خونی که در آن سرزمين ريختند و ُبتهايی که آن را آلوده کردند، خشم خود را بر ايشان فرو ريختم                     ١٨.  دبو
من ايشان را در ميان مّلتها پراکنده ساختم و ايشان در ميان کشورها پخش شدند و مطابق رفتار و کردارشان                                 ١٩

ايشان قوم خداوند هستند ':  حرمت ساختند، زيرا مردم گفتند    هر کجا رفتند نام مقّدس مرا بی      ٢٠.  ايشان را داوری کردم   
قوم اسرائيل هر جا رفتند نام مرا بی حرمت کردند و من به نام مقّدس                ٢١'  .اّما مجبور شدند سرزمين او را ترک کنند        

 » .خود اهمّيت می دهم
بکنم به خاطر شما نيست، بلکه       کاری را که می خواهم   «:  پس به قوم اسرائيل بگو خداوند متعال چنين می فرمايد         ٢٢

هنگامی که قّدوسّيت نام   ٢٣.  به خاطر نام مقّدس خودم است که شما آن را در هر کشوری که رفتيد، بی حرمت ساختيد                  
عظيم خود را به مّلتها نشان دهم، نامی  که در ميان ايشان بی حرمت کرديد، آنگاه خواهند دانست که من خداوند                                  

من ٢٤.  من از شما استفاده خواهم کرد تا به مّلتها نشان دهم که من قّدوس هستم               .  خن گفته ام من خداوند متعال س   .  هستم
٢٥.  شما را از ميان قومها بيرون می آورم و از همٔه کشورها جمع می کنم و به سرزمين خودتان باز خواهم گرداند                         

دلی ٢٦.  همٔه ُبتها شما را پاک خواهم کردآب پاکی به شما خواهم پاشيد و شما از همٔه آلودگی ها پاک خواهيد شد و از    
تازه به شما خواهم داد و روح تازه ای در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بيرون می کنم و دلی گوشتين به                         

روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پيرو قوانين خود خواهم ساخت تا با دّقت                               ٢٧.  شما خواهم داد   
آنگاه در سرزمينی که به نياکان شما دادم، زندگی خواهيد کرد و قوم من خواهيد بود و                    ٢٨.  بجا آوريد دستورات مرا   

شما را از همٔه آلودگی ها نجات خواهم داد غّالت را فزونی می بخشم و ديگر شما را                      ٢٩.  من خدای شما خواهم بود     
خواهم کرد تا ديگر هرگز از شرمسارِی         ميؤه درختان و محصول کشتزار را فراوان          ٣٠.  دچار قحطی نخواهم کرد    

آنگاه روشهای پليد و کردار زشت خود را به ياد خواهيد آورد و از خطاها و                   ٣١.  گرسنگی در ميان مّلتها رنج نبريد      
پس ای خاندان اسرائيل     .  بدانيد که من اين کار را به خاطر شما انجام نداده ام            ٣٢.  کارهای پليد خود بيزار خواهيد شد       

 » .من خداوند متعال سخن گفته ام. شهای خود شرمسار و سرشکسته باشيدبه سبب رو
هنگامی که شما را از همٔه گناهانتان پاک سازم، اجازه خواهم داد دوباره در                               «:  خداوند متعال می فرمايد     ٣٣

خواهد   زمينی که در نظر رهگذران باير بود شخم زده          ٣٤.  شهرهای خود زندگی کنيد و ويرانه ها را بازسازی کنيد          
و شهرهايی که خراب و ويران و           .  اين زميِن باير مانند باغ َعَدن گرديده است            ':  و همٔه مردم خواهند گفت       ٣٥  شد

آنگاه ملل همسايه که هنوز باقيمانده اند خواهند دانست که من، خداوند                ٣٦'  .منهدم بودند، مستحکم و مسکون شده اند        
من، خداوند چنين گفته ام و آن را انجام             .  اير را دوباره کاشته ام     شهرهای ويران را بازسازی کرده ام و زمينهای ب            

 » .خواهم داد
بار ديگر دعاهای قوم اسرائيل را اجابت می کنم و جمعّيت ايشان را مانند گّلٔه                             «:  خداوند متعال می فرمايد    ٣٧

وسفندان قربانی می شد،   همان طوری که شهر اورشليم در گذشته، در روزهای عيد ُپر از گ            ٣٨.  گوسفند زياد می سازم  
 » .آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند متعال هستم. شهرهای ويران و متروک هم از جمعّيت ُپر می گردند

٣٧  
  دّرٔه استخوانهای خشک

. آنجا پر از استخوان بود    .  حضور پرتوان خداوند را احساس کردم و روح او مرا برداشت و در دّره ای قرار داد                ١
او به من    ٣.  آنجا استخوانهای بسياری افتاده بود و آنها بسيار خشک بودند                .  ر پيرامون آنها هدايت کرد       او مرا د   ٢

 » ای انسان فانی، آيا اين استخوانها می توانند زنده شوند؟«: گفت
 » .ای خداوند متعال تنها تو می توانی آن را پاسخ بدهی«: پاسخ دادم

ای استخوانهای خشک، کالم خداوند را          :  انها نبّوت کن و به آنها بگو           بر اين استخو   «:  آنگاه او به من فرمود       ٤
من به درون شما َنَفس وارد می کنم و شما زنده خواهيد                :  خداوند متعال به اين استخوانها چنين می فرمايد         ٥.  بشنويد

د و نفس در     من به شما رگ و ِپی خواهم داد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشان                            ٦.  شد
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 » .شما خواهم دميد و زنده خواهيد شد و خواهيد دانست که من خداوند هستم
ناگهان صدايی برخاست؛ صدای جنبش، و استخوانها به هم              .  پس من چنانكه دستور داده شده بود نبّوت کردم             ٧

 آنها را پوشانده بود اّما      نگاه کردم ديدم که َرگ و پی و گوشت بر آنها بود و پوست              ٨.  پيوستند، استخوان به استخوان   
 . َنَفس حيات در آنها نبود

ای 'بر َنَفس نبّوت کن، ای انسان فانی، به َنَفس بگو خداوند متعال چنين می فرمايد                  «:  آنگاه خداوند به من فرمود     ٩
 » '.َنَفس از چهار باد بيا و بر اين کشتگان بَدم تا زنده شوند

ه بود نبّوت کردم و ّنَفس به درون آنها رفت و زنده شدند و به پا ايستادند                 پس همان گونه که به من فرمان داده شد       ١٠
 . و لشکر بزرگی را تشکيل دادند

استخوانهای ما  ':  اينک می گويند .  ای انسان فانی، اين استخوانها همه قوم اسرائيل هستند         «:  سپس خداوند فرمود  ١١
بنابراين خداوند متعال   :  نبّوت کن و به ايشان بگو      ١٢'  .ده ايمخشک شده اند و اميد ما ُگم گشته است و ما کامًال قطع ش               

ای قوم من، شما را به سرزمين        .  می فرمايد، من گورهای شما را می گشايم و شما را از گورهايتان بيرون می آورم               
انست که  ای قوم من، هنگامی که گورهای شما را بگشايم و شما را بيرون بياورم خواهيد د                ١٣.  اسرائيل بازمی گردانم 

آنگاه .  روح خود را در شما می گذارم تا زنده شويد و شما را در سرزمينتان قرار می دهم                              ١٤.  من خداوند هستم    
 » .خواهيد دانست که من، خداوند، سخن گفته ام و به انجام رسانده ام، خداوند چنين می فرمايد

  يهودا و اسرائيل در يک پادشاهی
آنگاه '  پادشاهی يهودا ':  ای انسان فانی، چوبدستی بردار و روی آن بنويس        «١٦:  کالم خداوند بر من آمد و فرمود      ١٥

و انتهای دو چوب را طوری نگه دار که يک         ١٧'  پادشاهی اسرائيل ':  چوبدست ديگری را بردار و بر روی آن بنويس        
به آنها  ١٩هی ساخت؟    و هنگامی که قوم تو بپرسند آيا مفهوم اين کار را برای ما آشکار نخوا                    ١٨چوب به نظر بيايند     

بگو من، خداوند متعال چوبی را که نمايانگر قوم اسرائيل است برمی دارم و آن را کنار چوبی که نمايانگر                                          
 . من  آنها را يکی نموده و در دستم نگاه خواهم داشت. يهوداست می گذارم

آنگاه به ايشان   ٢١.  ر دست داری  هنگامی که چوبدستی هايی را که بر روی آنها نوشته ای در برابر چشمانشان د             «٢٠
اينک قوم اسرائيل را از ميان همٔه مللی که رفته اند برمی دارم و از هر گوشه ای                :  بگو خداوند متعال چنين می فرمايد    

من ايشان را به صورت يک مّلت مّتحد در سرزمين در             ٢٢.  ايشان را جمع می کنم و به ميهن خودشان بازمی گردانم          
يک پادشاه بر همٔه ايشان فرمانروايی خواهد کرد و ديگر دو مّلت نخواهد بود و به                 .  هم ساخت کوههای اسرائيل خوا  

من ايشان را پاک خواهم کرد و ايشان قوم من خواهند بود و من هم خدای ايشان                           .  دو پادشاهی تقسيم نخواهد شد      
من آنها را از تمام       .  د نخواهند ساخت   آنها ديگر خود را با ُبتهای نفرت انگيز آلوده و با گناهان فاس                  ٢٣.  خواهم بود 

پادشاهی مثل بندٔه من داوود، پادشاه آنان خواهد         ٢٤.  راههايی که در آن گناه و به من خيانت کرده اند رهايی می بخشم             
ايشان در سرزمينی   ٢٥.  آنها تحت پادشاهی او مّتحد خواهند شد و فرامين من را وفادارانه اطاعت خواهند نمود                 .  بود

ه ام يعقوب دادم زندگی خواهند کرد، سرزمينی که نياکانشان در آن زيستند، همچنين فرزندان و بازماندگان                  که به بند  
با ٢٦.  پادشاهی چون داوود تا ابد بر ايشان حکومت خواهد کرد           .  همواره در آن سرزمين زندگی خواهند کرد       .  ايشان

و تعداد ايشان را زياد خواهم کرد و معبد بزرگ            ايشان پيمان جاودانٔه صلح خواهم بست، ايشان را برکت می دهم،              
من خدای ايشان و ايشان     .  محل سکونت من در ميان ايشان خواهد بود       ٢٧.  خود را تا ابد در سرزمين ايشان می گذارم        

هنگامی که معبد بزرگ من در بين ايشان تا ابد مستقر شود آنگاه مّلتها خواهند دانست که من                   ٢٨.  قوم من خواهند بود   
 » .ند، اسرائيل را قوم برگزيدٔه خود کرده امخداو

٣٨  
  دسيسٔه پليد جوج

ای انسان فانی، رو به سوی سرزمين ماجوج بايست و عليه جوج، پادشاه                  «٢:  کالم خداوند بر من آمد و فرمود        ١
تو   ای جوج، پادشاه ماشک و توبال، من دشمن           :  و به او بگو خداوند چنين می فرمايد          ٣  ماشک و توبال نبّوت کن      

تو را بازمی گردانم و در آرواره هايت قالبها می گذارم و تو را با تمام لشکرت، اسبها و سواران و همٔه                                 ٤.  هستم
مردانی مسّلح به سپر و کالهخود       ٥.  زره پوشان، جمعّيت بزرگی که به سپر و شمشير مسّلح هستند، بيرون می آورم              

ين جومر و تمام سپاه او و همچنين اهالی کشور بيت توجرمه             سرزم٦.  از پارس و حبشه و ليبی با ايشان خواهند بود          
پس ای جوج، آماده باش و لشکرت را با مّتحدانت برای جنگ            ٧.  از شمال با بسياری از مردم ديگر به تو می پيوندند         

ه ممالک  بعد از چند سال به تو امر می کنم به کشوری که مّدتها ويران مانده بود و مردم آن از تبعيد ب                           ٨.  آماده ساز 
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تو و تمام سپاهيانت و مردم بسياری که با تو            ٩.  مختلف برگشته و در وطن خود در امنّيت ساکن شده اند، حمله کنی              
 » .هستند چون توفان پيشروی خواهيد کرد و چون ابری سرزمين را خواهيد پوشاند

١١.  و نقشٔه پليدی خواهی کشيد       در آن روز افکاری به نظرت می آيد        «:  بنابراين خداوند متعال چنين می فرمايد     ١٠

من به جنگ سرزمين روستاهای بدون ديوار خواهم رفت و من به مردم آرامی  که در امنّيت زندگی                     ':  خواهی گفت 
تو مردمی  را که در شهرهايی        ١٢'  .می کنند، يورش خواهم برد، همٔه ايشان بدون ديوار، نرده ها و دروازه ها هستند                

مردمی  که از مّلتها گرد هم آمده اند و گّله و دارايی دارند و در چهار راه                        .  واهی کرد ويران شده ساکنند، تاراج خ      
آيا ارتش  ':  مردم سبا و ددان و بازرگانان شهرهای اسپانيا خواهند پرسيد         ١٣.  جهان قرار گرفته اند، تاراج خواهی کرد     

ره، حيوانات و دارايی ها را به غنيمت          خود را آمادٔه يورش برای تاراج و چپاول کرده ای؟ آيا می خواهی طال، نق                    
 » 'ببری؟
در آن روز هنگامی که قوم      «:  بنابراين ای انسان فانی نبّوت کن و به جوج بگو خداوند متعال چنين می فرمايد                   ١٤

از دورترين قسمت شمال، از مکان خويش خواهی آمد،         ١٥  من اسرائيل در امنّيت زندگی می کنند آيا نخواهی دانست؟        
تو عليه قوم من اسرائيل، خواهی آمد و              ١٦.  ای بسيار، همٔه سواران، گروهی بزرگ، ارتشی نيرومند             تو و قومه   

در روزهای بازپسين تو را عليه سرزمين خود خواهم آورد تا هنگامی که از طريق              .  زمين را چون ابری می پوشانی    
تو ١٧.  ند که تو را عليه ايشان خواهم آورد        تو، ای جوج قّدوسّيت خود را به ايشان نشان خواهم داد، مّلتها مرا بشناس                

همان کسی هستی که سالها قبل درباره ات سخن گفته ام وقتی که توسط خادمان خودم انبيای اسرائيل اعالم کردم که                       
 . وقتی اين روز بيايد کسی را می آورم تا به اسرائيل حمله کند

  مجازات جوج
از روی غيرت و شّدت خشم اعالم        ١٩.  م من افروخته می شود   در آن زمان وقتی به جنگ اسرائيل بروی، خش         «١٨

ماهيان دريا، مرغان هوا و حيوانات صحرا و همٔه             ٢٠.  می کنم که زلزلٔه مهيبی سرزمين اسرائيل را تکان می دهد             
حشراتی که در روی زمين می خزند و همٔه مردمانی که در روی زمين هستند از حضور من خواهند لرزيد و                                    

شمشيری ٢١.  ن خواهند شد و صخره  ها خواهند افتاد و همٔه ديوارها به روی زمين فرو خواهند ريخت                 کوهها سرنگو 
او را با بيماری و کشتار        ٢٢.  عليه جوج در همٔه کوههايم خواهم کشيد و شمشير هرکس عليه برادرش خواهد بود                    

 و ارتش او و بسياری از مّلتهايی          بارانهای سيل آسا و تگرگ، به همراه آتش و گوگرد بر او              .  مجازات خواهم کرد  
به اين ترتيب عظمت و قّدوسّيت خود را به جهانيان آشکار می سازم، تا                   ٢٣.  که همراه او هستند، فرو خواهد باريد         

 » .بدانند که من خداوند هستم

٣٩  
  نابودی جوج

ای جوج، رهبر   :   می فرمايد ای انسان فانی، عليه جوج نبّوت کن و بگو خداوند متعال           «:  خداوند متعال می فرمايد  ١
من تو را از راهی که می روی، برمی گردانم و از دورترين نقطٔه شمال        ٢.  افسران ماشک و توبال، من عليه تو هستم       

تو با سپاهيان و     ٤.  کمان را از دست چپ و تير را از دست راستت می اندازم               ٣.  به سوی کوههای اسرائيل می آورم     
اجسادتان را خوراک هر نوع مرغان شکاری و حيوانات وحشی               .  شته می شوی همراهانت در کوههای اسرائيل ک      

بر سرزمين ماجوج و مردماِن کشورهای        ٦.  آنها در مزرعه خواهند افتاد من خداوند متعال سخن گفته ام            ٥.  می سازم
ن ترتيب، نام    به اي ٧.  ساحلی که در آسودگی و امنّيت زندگی می کنند، آتش می فرستم تا بدانند که من خداوند هستم                        

. مقّدس من در بين قومم، بنی اسرائيل معروف و مشهور می شود و ديگر نمی گذارم که نام قّدوس من بی حرمت گردد               
 » .آن وقت اقوام جهان خواهند دانست که من خداوند، خدای قّدوس اسرائيل هستم

مردمی که در شهرهای اسرائيل       ٩  .آن روز موعود که درباره اش گفتم، فرا می رسد          «:  خداوند متعال می فرمايد   ٨
ايشان با سپرها،    .  زندگی می کنند بيرون خواهند رفت و سالحهای رها شده را برای سوخت جمع آوری می کنند                         

ايشان به آوردن هيزم از صحرا و          ١٠.  کمانها، و پيکانها، نيزه ها و گرزها آتشی می افروزند که هفت سال بسوزد                  
زيرا غارت کنندگان خود    .  شت، زيرا آتش خود را از اسلحه ها برپا خواهند کرد            چوب از جنگلها نيازی نخواهند دا      

 » .را غارت خواهند کرد

  تدفين جوج
پس از آنکه همٔه اينها به وقوع بپيوندد، در اسرائيل در دّرٔه مسافران، که در شرق دريای                     «:  خداوند می فرمايد ١١

راه مسافران را مسدود     .  داد و همه در آن مدفون می گردند          مرده قرار دارد به جوج و ارتش او گورستانی خواهم             
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مّدت هفت ماه طول خواهد کشيد تا مردم اسرائيل همٔه اجساد را              ١٢.  خواهد کرد و دّره ارتش جوج ناميده خواهد شد         
ن همٔه مردم اسرائيل ايشان را به خاک خواهند سپرد و در روزی که م               ١٣.  دفن کنند و سرزمين را دوباره پاک کنند        

در پايان مّدت هفت ماه، عّده ای تعيين می شوند تا          ١٤.  جالل خود را آشکار کنم، برای ايشان افتخار آفرين خواهد بود           
١٥.  به سراسر کشور اسرائيل بروند و جنازه های کسانی را که هنوز باقيمانده اند، دفن کنند تا آنجا بکّلی پاک گردد                        

بينند، نشانه ای در نزد آن برافرازند تا دفن کنندگان آن را در دّرٔه ارتش               هرگاه جستجوکنندگان، استخوان انسانی را ب     
و به اين ترتيب سرزمين دوباره پاک       )  در نزديکی آنجا شهری به نام ارتش نامگذاری خواهد شد          (١٦.  جوج دفن کنند  

 » .می شود
گو از اطراف بيايند و از         ای انسان فانی، به همٔه پرندگان و حيوانات وحشی ب               «:  خداوند متعال به من گفت       ١٧

جشن بزرگی در کوههای اسرائيل خواهد بود که در آن می توانند گوشت  .  قربانی که برای آنها آماده کرده ام، بخورند      
همٔه .  آنها بدن سربازان را خواهند خورد و خون فرمانروايان زمين را خواهند نوشيد                    ١٨.  بخورند و خون بنوشند     

در جشن قربانی که من برای آنها آماده          ١٩.  يا ُبزها و گاوهای نر پروار ُکشته خواهند شد          ايشان مانند قوچها، بّره ها      
در سفرٔه من از     ٢٠.  کرده ام، آن قدر چربی خواهند خورد تا سير شوند و آن قدر خون خواهند نوشيد تا مست گردند                       

 » .اسبها و سواران و سربازان و جنگجويان خواهيد خورد و سير خواهيد شد

 ت قوم اسرائيل بازگش
من جالل خود را در ميان ملل قرار خواهم داد و ايشان داوری و دست مرا که بر ايشان                          «:  خداوند می فرمايد ٢١

مّلتها خواهند دانست  ٢٣.  و از آن به بعد، قوم اسرائيل می دانند که من، خداوند، خدای ايشان هستم             ٢٢.  است خواهند ديد  
بنابراين من روی خود را از         .   به اسارت رفتند، زيرا به من خيانت کردند             که قوم اسرائيل به سبب گناه خودشان          

مطابق ناپاکی ها و    ٢٤.  ايشان پوشاندم و ايشان را به دست دشمنانشان سپردم و همٔه ايشان با شمشير کشته شدند                            
 » .کجروی هايشان با ايشان رفتار کردم و چهرٔه خود را از ايشان پنهان کردم

اکنون خاندان يعقوب را کامروا خواهم کرد و به خاطر نام مقّدس خودم، به                «:   متعال می فرمايد  بنابراين خداوند ٢٥
هنگامی که در سرزمين خود در امنّيت زندگی کنند و کسی نباشد که از او                ٢٦.  همٔه خاندان اسرائيل رحم خواهم کرد      

برای اينکه به ملل بسياری         ٢٧.   کرد  بترسند، آنگاه شرم و خيانتی را که به من ورزيده بودند، فراموش خواهند                        
. قّدوسّيت خود را نشان دهم، قوم خود را از ميان همٔه کشورهايی که دشمنانشان زندگی می کنند، باز خواهند گرداند                    

ايشان اين را خواهند دانست، زيرا من ايشان را          .  آنگاه قوم من خواهند دانست که من، خداوند، خدای ايشان هستم            ٢٨
ادم و اکنون ايشان را گردآورده ام و به سرزمين خودشان بازگرداندم و حّتی يک نفر از ايشان را                          به اسارت فرست  
 » .من روح خود را بر آنها می ريزم و ديگر از آنها روی برنمی گردانم«: خداوند می فرمايد٢٩» .پشت سر نگذاشتم

٤٠  

  رؤيای معبد آينده
 ) ٣٥:٤٨-١:٤٠حزقيال (

 ه می شود حزقيال به اورشليم برد
در سال بيست و پنجم تبعيد ما، يعنی چهارده سال پس از تسخير اورشليم، در روز دهم سال نو، در آن روز من                         ١

خداوند در رؤيا مرا به سرزمين اسرائيل برد و مرا بر            ٢.  حضور پرتوان خداوند را حس کردم و او مرا با خود برد            
مردی .  او مرا نزديکتر برد    ٣.  د که شبيه شهر به نظر می رسيدند        در جنوب، ساختمانهايی بودن    .  کوه بلندی قرار داد    

او ريسمانی نخی و چوبی برای اندازه گيری در دست داشت و در برابر دروازه                .  را ديدم که مانند برنز می درخشيد      
 . ايستاده بود

د را به آنچه که به تو        ای انسان فانی، از نزديک ببين و با دّقت گوش فرا ده و انديشٔه خو                 «:  آن مرد به من گفت    ٤
زيرا تو به اينجا آورده شده ای که اينها را به تو نشان بدهم تا قوم اسرائيل را از هرچه                        !  نشان می دهم، متمرکز کن   

 » .به تو نشان می دهم، آگاه سازی

  دروازٔه شرقی
تر طول داشت اندازه    آن مرد ديوار معبد بزرگ را با چوبی که سه م           .  آنجا ديواری در پيرامون معبد بزرگ بود       ٥

آنگاه به دروازٔه شرقی رفت و از پّله هايش باال رفت و عرض                ٦.  گرفت؛ پهنا و ارتفاع ديوار هر کدام سه متر بود            
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در پشت آن، راهرويی بود که در هر طرف آن سه اتاق برای                     ٧.  دروازه را اندازه گرفت و آن نيز سه متر بود               
پشت .  ضلع آنها سه متر بود و ضخامت ديوار بين آنها دو متر و نيم بود                        اتاقها مّربع بودند و هر         .  نگهبانان بود 

اتاقهای نگهبانی راهرويی به طول سه متر وجود داشت که به اتاق ورودی که روبه روی معبد بزرگ قرار داشت،                      
يک بود  و قسمتی را که به معبد بزرگ نزد        .  او اين اتاق را اندازه گرفت و طول آن چهار متر بود              ٩-٨وصل می شد   

اتاقهای نگهبانان در دو طرف راهرو      ١٠.  تشکيل می داد و ضخامت ديوارهای آن در قسمت پشت يک متر و نيم بود              
 . هم اندازه بودند و پهنای ديوارهای بين آنها يکی بود

سپس آن مرد عرض راهرويی را که نزديک دروازه بود اندازه گرفت روی هم رفته شش و نيم متر بود و                                ١١
در برابر هريک از اتاقهای نگهبانان ديوار کوتاهی به ارتفاع نيم متر و عرض                 ١٢.  ن دروازه پنج متر بود     فاصله بي 

آنگاه او فاصله ديوار بين ديوار پشتی يک اتاق را تا            ١٣.  هر اتاق سه متر مّربع مساحت داشت      .  نيم متر وجود داشت   
سپس اتاقی را که به حياط منتهی        ١٤.  ه و نيم متر بود    ديوار پشتی اتاق روبه روی آن اندازه گرفت و فاصله آنها يازد            

پنجره های ١٦.  فاصلٔه دروازه از خارج ديوار تا آخرين اتاق بيست و پنج متر بود             ١٥.  می شد اندازه گرفت، ده متر بود     
کوچکی در ديوارهای خارجی اتاقها و راهرو وجود داشت و در روی ديوارهای داخلی راهرو، درختهای نخل                             

 . ی شده بودکنده کار

  حياط بيرونی
آن مرد، مرا از دروازه به درون حياط برد آنجا سی اتاق در کنار ديوار ساخته بودند که در جلوی آنها                                           ١٧

سطح حياط بيرون پايين تر از حياط درونی        .  که تا جلوی حياط ادامه داشت      ١٨  محوطه ای سنگفرش شده قرار داشت     
 . بود

آن مرد فاصله دو     .  باال وجود داشت که به  طرف حياط درونی باز می شد               دروازه در حياط بيرونی در سطح       ١٩
 . دروازه را اندازه گرفت و اين فاصله پنجاه متر بود

  دروازٔه شمالی
در آنجا سه اتاق نگهبانی در دو        ٢١.  آنگاه آن مرد دروازٔه شمالی را که به طرف حياط باز می شد اندازه گرفت                 ٢٠

ازٔه اين اتاقها اندازٔه اتاقهای دروازٔه شرقی بود طول دروازه بيست و پنج متر و                           اند.  طرف دروازه قرار داشت     
اتاق ورودی، پنجره ها و نخلهای کنده کاری شده ای مانند دروازٔه شرقی داشت و اتاق              ٢٢.  عرض آن دوازده و نيم بود     

روبه روی ٢٣.  اط وصل می شد   و اين اتاق با هفت پّله به حي            .  ورودی در انتها قرار داشت و روبه روی حياط بود              
دروازٔه شمالی در آن سوی حياط، دروازه ای بود که به طرف حياط باز می شد، درست مانند دروازه ای که در شرق                     

 . آن مرد فاصله اين دو دروازه را اندازه گرفت و فاصله آنها پنجاه متر بود. وجود داشت

  دروازٔه جنوبی
او فاصله ديوارهای داخلی و اتاق      .  د و ما در آنجا دروازٔه ديگری را ديديم         آنگاه آن مرد مرا به سوی جنوب بر        ٢٤

اتاقهای اين دروازه پنجره  هايی مانند دروازه های ديگر          ٢٥.  ورودی را اندازه گرفت که مانند دروازه های ديگر بود            
پّله به طرف خارج     اين دروازه هفت     ٢٦.  طول اين دروازه بيست و پنج متر و عرض آن دوازده و نيم بود                   .  داشت

. داشت و در اتاق ورودی آن به طرف حياط باز می شد و در ديوارهای راهروها درختهای نخل کنده کاری شده بود                       
 . آن مرد فاصله آن را اندازه گرفت فاصله دو دروازه پنجاه متر بود. اينجا نيز دروازه ای به طرف حياط بود٢٧

  دروازٔه داخلی جنوبی
او دروازه را اندازه گرفت که هم اندازه دروازه های ديوارهای . روازٔه جنوبی حياط درونی برد    آن مرد مرا به د    ٢٨

. اتاقهای نگهبانان، اتاق ورودی و ديوارهای داخلی آن مشابه و هم اندازٔه دروازه های ديگر بود                    ٣٠-٢٩.  بيرونی بود 
اتاق ٣١.   آن دوازده و نيم متر بود           طول آن بيست و پنج متر و عرض             .  همچنين در راهروی آن پنجره هايی بود         

اين .  ورودی آن به طرف حياط بيرونی بود و در روی ديوارهای راهروی آن درختهای نخل کنده کاری شده بود                          
 . دروازه هشت پّله داشت

  دروازٔه شرقی حياط درونی
ازٔه دروازه های ديگر   آن مرد مرا از طرف دروازٔه شرقی به حياط درونی برد آنجا را اندازه گيری کرد و اند                       ٣٢
در راهرو،  .  اتاق نگهبانان، اتاق ورودی و ديوارهای درونی آن مشابه و هم اندازٔه دروازه های ديگر بود                       ٣٣.  بود

اتاق ٣٤.  اتاقها و اتاقهای ورودی پنجره  هايی بود که طول آن بيست و پنج متر و عرض آن دوازده و نيم متر بود                                
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در روی ديوارهای راهرو، درختهای نخل کنده کاری شده بود که هشت پّله                   .  ورودی به طرف حياط بيرونی بود        
 . دروازه را به حياط بيرونی وصل می کرد

  دروازٔه شمالی حياط درونی
آنجا را اندازه گيری کرد و آنجا مشابه و هم اندازٔه دروازه های ديگر              .  سپس آن مرد، مرا به دروازٔه شمالی برد        ٣٥
تاق نگهبانان، ديوارهای تزئين شده و اتاق ورودی پنجره  هايی داشت طول آن بيست و پنج متر و                  مانند بقّيه، ا  ٣٦.  بود

در روی ديوارها درختان نخل          .  اتاق ورودی به طرف حياط بيرون بود             ٣٧.  عرض آن دوازده و نيم متر بود              
 . هشت پّله حياط بيرونی را به اين دروازه وصل می کرد. کنده کاری شده بود

  ويژٔه قربانی اتاقهای
در حياط بيرونی اتاقی بود که به وسيلٔه دری به اتاق ورودی دروازٔه شماليمّتصل می شد و در آنجا الشٔه قربانی                   ٣٨

در اتاق ورودی، چهار ميز بود، در هر طرف اتاق دو ميز در روی اين ميزها حيوانات                      ٣٩.  سوختنی را می شستند  
در خارج اتاق ورودی دروازٔه         ٤٠.  ا برای جبران خطا سر می بريدند          را برای قربانی سوختنی، قربانی گناه و ي              
. روی هم رفته هشت عدد ميز بود که روی آنها حيوانات را می کشتند           ٤١.  شمالی چهار ميز بود در هر طرف دو ميز        

وختنی چهار ميزی که داخل بود و برای آماده کردن قربانی س          ٤٢.  چهار ميز در داخل اتاق و چهار ميز در حياط بود          
طول و عرض اين ميزها هفتاد و پنج سانتيمتر و ارتفاع آنها نيم متر                   .  استفاده می شد، از سنگ تراشيده شده بودند        

الشٔه قربانی  ٤٣.  تمام لوازمی که برای ذبح کردن قربانی استفاده می شد، بر روی اين ميزها نگه داری می شد                      .  بود
 . ق چنگک هايی به طول تقريبی هشت سانتيمتر نصب شده بوددور تا دور اتا. روی اين ميزها قرار می گرفت

آنجا دو اتاق بود که به طرف حياط درونی باز می شدند يکی به طرف                        .  آنگاه او مرا به حياط درونی آورد          ٤٤
آنگاه آن مرد   ٤٥.  جنوب که در کنار دروازٔه شمالی بود و اتاق ديگر به طرف شمال که در کنار دروازٔه جنوبی بود                      

و اتاقی که به     ٤٦ن گفت اتاقی که به طرف جنوب است برای کاهنانی است که در معبد بزرگ خدمت می کنند                        به م 
ايشان تنها  .  اين کاهنان از نسل صادوق هستند        .  طرف شمال است برای کاهنانی است که مسئول قربانگاه هستند               

 . و را خدمت کنندکسانی از طايفٔه الوی هستند که اجازه دارند به حضور خداوند بروند و ا

  حياط درونی و ساختمان معبد بزرگ
معبد بزرگ در غرب آن بود و قربانگاه . آن مرد حياط درونی را اندازه گرفت، مساحت آن پنجاه متر مّربع بود   ٤٧

حدود دو  .  سپس مرا به اتاق ورودی معبد بزرگ برد و در ورودی را اندازه گرفت              ٤٨.  در روبه روی آن قرار داشت    
طول اتاق  ٤٩.  تر بود و عرض راهرو هفت متر و قطر ديوارهای دوطرف هرکدام يک و نيم متر بود                                و نيم م    

در دو طرف در ورودی دو       .  اين اتاق توسط ده پّله به حياط راه داشت           .  ورودی ده متر و عرض آن شش متر بود           
 . ستون قرار داشت

٤١  
عرض راهرو را اندازه گرفت و عرض آن سه              او.  سپس آن مرد، مرا به اتاق مرکزی يعنی مکان مقّدس برد              ١

او اتاق را اندازه گرفت درازای . و طول آن پنج متر بود و قطر ديوارها در هر طرف دو و نيم متر بودند            ٢.  متر بود 
 . آن بيست متر و پهنای آن ده متر بود

ن سه متر بود و قطر      عرض آن يک متر و طول آ      .  راهروی آن را اندازه گرفت    .  آنگاه او به اتاق اندرونی رفت      ٣
اين اتاق پشت   .  سپس اتاق را اندازه گرفت مساحت آن ده متر مّربع بود             ٤.  ديوارها در هر طرف سه و نيم متر بود          

 » .اين مقّدسترين مکان است«: آنگاه به من گفت. اتاق مرکزی قرار داشت

  اتاقهايی که در کنار ديوار معبد بزرگ ساخته شده بودند
در کنار اين ديوار در سراسر معبد بزرگ . ر داخلی معبد بزرگ را اندازه گرفت، سه متر بود    آن مرد، قطر ديوا   ٥

ديوارهای .  اين اتاقها سه طبقه بودند که در هر طبقه سی اتاق بود              ٦.  اتاقهای کوچکی به پهنای دو متر وجود داشت         
ديوار معبد بزرگ از     ٧.  ين بود خارجی هر طبقه از طبقٔه زيرين نازکتر بود و وزن هر طبقه بر روی ديوار زير                      

دو راه پّله عريض ساخته بودند تا بتوان از طبقٔه زيرين به طبقٔه             .  بيرون از پايين تا باال به يک قطر به نظر می رسيد         
يک در، از طرف شمال      .  ضخامت ديوارهای خارجی دو و نيم متر بود         ١١-٨.  ميانی و از آنجا به طبقٔه بااليی رفت         

همچنين ايوانی ديدم که دور تا دور معبد بزرگ         .   از طرف جنوب آن به اين اتاقها باز می شد         معبد بزرگ و يک در،    
بين ايوانها و     .  بود و عرض آن دو و نيم متر از زمين فاصله داشت و هم سطح پايه اتاقهای کنار ديوار بود                                        
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 . امتداد معبد بزرگ وجود داشتساختمانی که کاهنان از آن استفاده می کردند محوطه ای باز به درازای ده متر در 

  ساختمان غربی
در انتهای محوطٔه باز در غرب معبد بزرگ ساختمانی به پهنای سی و پنج متر و درازای چهل و پنج متر                                  ١٢

 . وجود داشت، ديوارهايش دو و نيم متر ضخامت داشتند

  اندازٔه کّل ساختمان معبد بزرگ
و از پشت معبد بزرگ به طرف      .  درازای آن پنجاه متر بود    .  ازه گرفت آنگاه آن مرد پيرامون معبد بزرگ را اند       ١٣

اندازٔه جلوی معبد بزرگ به اضافٔه فضای خالی دو طرف آن            ١٤.  محوطٔه باز و تا غرب ساختمان نيز پنجاه متر بود          
ا اندازه  او طول ساختمان را به طرف غرب به اضافٔه تاالرهايی که در دو طرف آن بودند ر                     ١٥.  نيز پنجاه متر بود    

 . گرفت، پنجاه متر بود

  جزئيات ساختمان معبد بزرگ
همٔه آنها از زمين تا پنجره ها روکش چوبی داشتند و           ١٦  اتاق ورودی معبد بزرگ، مکان مقّدس و مقّدسترين مکان         

بان و  نقش فرشتگان نگه  ١٨  ديوارهای داخلی معبد بزرگ تا باالی درها با کنده کاری           ١٧.  پنجره ها قابل پوشاندن بود    
يکی از  ١٩.  درخت خرما پوشانده شده بود، بين هر دو موجود، يک درخت بود و موجودات بالدار دو چهره داشتند                      

٢٠.  ديگری به شکل شير و به جهت ديگر می نگريست             .  دو چهره شبيه انسان بود و به طرف نخل نگاه می کرد                 

چهارچوب درهای مکان مقّدس مّربع      ٢١.  ه بودند ديوارهای معبد بزرگ از زمين تا باالی درها بدين گونه تزئين شد              
 . بودند

  قربانگاه چوبی
آنجا در برابر مقّدسترين مکان چيزی شبيه قربانگاه چوبی بود به ارتفاع يک و نيم متر و مساحت يک متر                               ٢٢
 خدا  اين ميزی است که در حضور         «:  و آن مرد به من گفت         .  گوشه  ها، پايه ها و کناره های آن چوبی بود           .  مّربع

 » .می باشد

  درها
اين درها  ٢٤  آنجا در انتهای راهرو، دری برای مکان مقّدس و در ديگری برای مقّدسترين مکان وجود داشت                     ٢٣

در روی درها و ديوارهای مکان مقّدس تصاوير فرشتگان نگهبان و                  ٢٥.  دو لنگه داشتند و از وسط باز می شدند            
در کنار اين    ٢٦.  چوبی در جلوی در اتاق ورودی وجود داشت              همچنين يک سايبان   .  درخت خرما نقش بسته بود       

 . اتاق، پنجره  هايی بود و روی ديوارهای آن درخت خرما کنده کاری شده بود

٤٢  
  اتاقهای کاهنان

آنگاه آن مرد مرا به حياط بيرونی و به ساختمانی که در شمال معبد بزرگ در نزديکی ساختمانی که در غرب                          ١
يک طرف اين   ٣.  ای ساختمانی که در شمال قرار داشت پنجاه و پهنای آن بيست و پنج متر بود                     دراز٢.  آن بود برد  

ساختمان رو به فضايی به درازای ده متر در امتداد معبد بزرگ و طرف ديگرش رو به سنگفرش حياط بيرونی                             
 اين ساختمان راهرويی     در قسمت شمال  ٤.  اين ساختمان سه طبقه داشت و هر طبقه از طبقٔه پايين عقب تر بود                .  بود

اتاقهای طبقٔه بااليی کم    ٥.  بود به پهنای پنج متر و درازای پنجاه متر و درهای ورودی به طرف شمال باز می شدند                    
اتاقهای اين ساختمان در هر      ٦.  عرض تر از اتاقهای طبقٔه ميانی و پايينی بودند زيرا آنها عقب تر ساخته شده بودند                   

ر هر طبقٔه زيرين ديواری به درازای بيست و پنج متر وجود داشت که نصف طول                         د٨-٧سه طبقه ستون نداشتند       
در طبقٔه باال اتاقهايی به اندازٔه طول کّل ساختمان             .  ساختمان بود، در بقّيه بيست و پنج متر، اتاقهايی وجود داشت               

 می شد، دروازه ای برای    در زير اين اتاقها در قسمت شرقی ساختمان، آنجا که ديوار حياط شروع              ١٠-٩.  وجود داشت 
 . ورود به حياط وجود داشت

١١.  در قسمت جنوبی، ساختمان مشابهی نه چندان دور از ساختمانی که در غرب معبد بزرگ بود، وجود داشت                      

١٢.  در جلوی اتاقها راهرويی که از نظر طراحی و اندازه و در ورودی مشابه ساختمان شمالی بود، وجود داشت                         

 . ، در قسمت جنوبی ساختمان، در انتهای ديوار شرقی، دری بودآنجا در زير اتاقها



 حزقيال
 

در آنجا کاهنانی که به حضور خداوند وارد               .  هر دوی اين ساختمانها مقّدس هستند          «:  آن مرد به من گفت        ١٣
می شوند، مقّدس ترين هدايا را می خورند و هدايای آردی، قربانی های گناه و قربانی های جبران خطا در آنجا                                     

هنگامی که کاهنان در معبد بزرگ بودند و می خواستند به حياط بيرونی بروند،            ١٤.  راند، زيرا اين اتاقها مقّدسند    می گذ
بايد لباسهای مقّدسی را که با آن خدا را خدمت می کردند، در اين اتاقها بگذارند و بايد قبل از اينکه به آن جايی که                              

 » .شندمردم گرد آمده اند بروند، لباسهای ديگری بپو

  اندازٔه قسمت بيرونی معبد بزرگ
هنگامی که آن مرد، اندازه گيری داخل معبد بزرگ را به پايان رساند، مرا به دروازٔه شرقی برد و قسمت                                   ١٥

ضلع شرقی را با چوب اندازه گيری،  اندازه گرفت و دويست و پنجاه متر                  ١٦.  بيرونی معبد بزرگ را اندازه گرفت       
پس ديوارها  ٢٠.  هريک دويست و پنجاه متر بود       .  ع شمالی، جنوبی و غربی را اندازه گرفت          آنگاه او ضل  ١٩-١٧.  بود

اين ديوارها آنچه را که مقّدس بود، از آنچه غير مقّدس            .  مّربعی، به ضلع دويست و پنجاه متر را احاطه کرده بودند           
 . بود جدا می کردند

٤٣  
  جالل خداوند به معبد بزرگ بازمی گردد

و در آنجا ديدم که شكوه خدای اسرائيل از شرق             ٢ مرا به دروازه ای که به طرف شرق بود برد،               سپس آن مرد  ١
اين رؤيا شبيه رؤيايی بود که وقتی          ٣.  می آيد و آواز او چون آبهای خروشان بود و زمين از شكوه او درخشان شد                    

آنگاه با صورت به خاک  .   رود خابور ديدم   خدا برای نابودی اسرائيل آمده بود، ديده بودم و مانند رؤيايی که در کنار             
 . شكوه الهی از دروازٔه شرقی وارد معبد بزرگ شد٤. افتادم
٦.  در آنجا ديدم جالل خداوند، معبد بزرگ را ُپر کرده است             .  روح خداوند مرا برداشت و به حياط درونی برد           ٥

٧.  درون معبد بزرگ با من سخن می گفت         درحالی که آن مرد در کنار من ايستاده بود، صدای کسی را شنيدم که از                

من در اينجا در ميان قوم اسرائيل خواهم بود و ايشان را تا . انسان فانی اينجا جايگاه تخت من است :  او به من فرمود   
ديگر قوم اسرائيل و نه پادشاهان ايشان با پرستش خدايان ديگر و يا دفن جسدهای                          .  ابد فرمانروايی خواهم کرد     

پادشاهان، درگاه و آستانٔه خود را در کنار درگاه و آستانٔه              ٨.  نام قّدوس مرا بی حرمت نخواهند کرد       ،  پادشاهان خود 
ايشان نام مقّدس مرا با کارهای پليد خود بی آبرو ساخته اند،                .  معبد بزرگ من ساختند و فقط ديواری بين آنها بود               

ستش خدايان ديگر خودداری کنند و جسد پادشاهان           اکنون بايد از پر    ٩.  بنابراين در خشم خود ايشان را نابود کردم          
 . اگر چنين کنند، من همواره در ميان ايشان زندگی خواهم کرد. خود را بردارند

ای انسان فانی دربارٔه معبد بزرگ به مردم اسرائيل بگو، و بگذار نقشٔه آن را مطالعه کنند و                      «:  خداوند فرمود ١٠
گامی که از کردار خود شرمسار شدند، نقشٔه معبد بزرگ، طرح آن،                  هن١١.  از کردار زشت خود شرمسار گردند         

همٔه اين  .  درهای ورودی و خروجی، شکل آن، ترتيب همه چيز و تمام قوانين و آيين ها را برای ايشان توضيح بده                       
 معبد بزرگ    اين قانون ١٢.  نکات را بنويس تا همه چيز را ببينند و ترتيب آن را بدانند و همٔه قوانين را انجام دهند                           

 » .تمام زمين پيرامون معبد بزرگ که بر فراز کوه است، مقّدس می باشد: است

  قربانگاه
پيرامون قربانگاه ناودانی به     .  اندازه های قربانگاه با استفاده از واحد اندازه گيری، مشابه معبد بزرگ چنين بود               ١٣

پايين ترين قسمت قربانگاه تا    ١٤.   سانتيمتر وجود داشت   پهنای نيم متر و عمق نيم متر و لبه ای به ارتفاع بيست و پنج               
قسمت ديگر نيم متر از لبه عقب تر ساخته شده بود و دو متر ارتفاع آن بود و قسمت                          .  باالی پايه آن يک متر بود       

. قسمت بااليی که در آن قربانی سوخته می شد نيز، دو متر ارتفاع داشت              ١٥.  بعدی نيز نيم متر عقب ساخته شده بود        
باالی قربانگاه، قربانگاه مّربعی به ضلع شش         ١٦.  دو گوشه های اين سطح که بلندتر از بقّئه آن بود، چهار شاخ بود                

قسمت ميانی آن نيز مّربعی به ضلع هفت متر بود که لبه اش بيست و پنج سانتيمتر بود و عرض        ١٧.  متر وجود داشت  
 .  سمت شرق قرار داشتناودان پيرامونش نيم متر بود، پّله های قربانگاه در

  تقديس قربانگاه
وقتی قربانگاه ساخته شد،    .  انسان فانی، گوش کن که من به تو چه می گويم           «:  آنگاه خداوند متعال به من فرمود      ١٨

کاهنان طايفٔه الوی از نسل صادوق تنها کسانی هستند که                 ١٩.  با سوزاندن قربانی بر آن، آن را به من وقف نما                  
تو گوساله ای برای گناه به       .  من خداوند متعال چنين امر می کنم        .   من بيايند و مرا خدمت کنند          می توانند به حضور   
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مقداری از خون گوساله را به چهار شاخ بااليی و گوشه های قسمت ميانی و پيرامون لبه های                    ٢٠.  ايشان خواهی داد  
ا که برای قربانی گناه تقديم شده، به محل          گوساله ای ر ٢١.  آن بپاش، بدين گونه قربانگاه را پاک و تقديس خواهی کرد          

. روز بعد يک ُبز نر بدون عيب را برای قربانی گناه تقديم کن                      ٢٢.  معّينی خارج از معبد بزرگ ببر و بسوزان             
بعد از پايان اين کار، يک گوساله و          ٢٣.  قربانگاه را همان طور که با خون گوساله انجام دادی، با خون ُبز پاک کن                  

کاهنان به آنها نمک می پاشند و آنها را برای تقديم به من                            .  و برای من بياور       ٢٤ را بگير        يک قوچ بی عيب     
آنها بايد  .  هر روز به مّدت يک هفته، يک ُبز و يک گوساله و يک قوچ را برای گناه قربانی کنی                           ٢٥.  می سوزانند

در پايان هفته، کاهنان     ٢٧.  آماده شود به مّدت هفت روز، کاهنان بايد قربانگاه را تقديس کنند تا                ٢٦.  بدون عيب باشد  
بايد قربانی های سوختنی و سالمتی را که مردم می آورند، در قربانگاه تقديم کنند آنگاه من از همٔه شما خشنود                                    

 . خداوند متعال چنين فرمود» .خواهم شد

٤٤  
  دروازٔه بسته

اين «:  خداوند به من فرمود   ٢.  زه بسته بود  آنگاه او مرا به دروازٔه شرقی حياط بيرونی معبد بزرگ آورد و دروا              ١
دروازه بسته خواهد ماند و هرگز باز نخواهد شد؛ و هيچ کس از آن وارد نخواهد شد، زيرا خداوند، خدای اسرائيل                          

تنها پادشاه می تواند به آنجا برای خوردن غذای مقّدس در حضور من              ٣.  از آن وارد شده، بنابراين بسته خواهد ماند        
 » .ايد برای داخل و خارج شدن در آستانٔه دروازه از در انتهای اتاق ورودی استفاده کنداو ب. برود

  قوانين پذيرش در معبد بزرگ
چون به آن سو نگاه کردم، ديدم که معبد            .  آنگاه آن مرد مرا از دروازٔه شمالی به روبه روی معبد بزرگ آورد                  ٤

خداوند به من    ٥.  با صورت خود را به خاک انداختم             .بزرگ خداوند از نور درخشان حضور خدا ُپر شده است                 
من به تو قوانين و آيين های معبد بزرگ را              !  ای انسان فانی، به آنچه که می بينی و می شنوی توّجه کن                «:  فرمود
 . دّقت کن که چه کسانی می توانند به معبد بزرگ وارد و خارج شوند و چه کسانی اجازه ندارند. می گويم

ش اسرائيل بگو که من خداوند متعال، ديگر کارهای پليدی را که تاکنون انجام داده اند، تحّمل                          به مردم سرک   «٦
ايشان با آوردن بيگانگان نامختون به معبد بزرگ، در زمان تقديم قربانی چربی و خون به من، آنجا                     ٧.  نخواهم کرد 

آنها انجام مراسم مقّدس در معبد بزرگ را به  ٨.  قوم من با کردارهای پليد خود پيمان مرا شکسته اند        .  را آلوده کرده اند  
 . عهده نگرفته اند، بلکه در عوض بيگانگان را مأمور آن کرده اند

من خداوند متعال اعالم می کنم که هيچ بيگانٔه نامختونی، يعنی کسی که از من نافرمانی می کند، حّتی بيگانگانی                  «٩
 » . معبد بزرگ من نشوندکه در بين قوم من اسرائيل زندگی می کنند، وارد

  الويان صالحّيت کهانت را ندارند
من الويانی را که همراه ديگر مردم اسرائيل مرا ترک کردند تا بت پرستی کنند،                            «:  خداوند به من فرمود      ١٠

 ايشان می توانند مسئول دروازه ها و انجام خدمات در معبد بزرگ باشند و می توانند حيواناتی را                 ١١.  مجازات می کنم 
ولی چون با انجام مراسم        ١٢.  که مردم برای قربانی سوختنی می آورند بکشند، و برای خدمت مردم آماده باشند                        

بت پرستی برای مردم اسرائيل ايشان را به گناه کشاندند، من خداوند متعال سوگند می خورم که ايشان را مجازات                          
خدمت کنند و نه به هدايای مقّدس و اشيايی که مقّدس               ايشان نبايد به من نزديک شوند و مرا در مقام کاهن                ١٣.  کنم

با اين وجود    ١٤.  بلکه شرمساری خود را تحّمل کنند و به سزای کردارهای پليد خود برسند                     .  هستند نزديک شوند   
 . ايشان را برای سرپرستی معبد بزرگ و انجام کارهای آن و کارهای الزمی  که بايد انجام شوند، می گمارم

  کاهنان
ّما کاهنانی از طايفٔه الويان که از خاندان صادوق هستند و مرا با وفاداری در معبد بزرگ خدمت کردند،                             ا«١٥

بنابراين اکنون ايشان کسانی هستند که مرا خدمت خواهند کرد و            .  هنگامی که بقّئه قوم اسرائيل از من روی گرداندند       
ايشان وارد معبد بزرگ می شوند و در قربانگاه خدمت فقط ١٦در حضور من قربانی چربی و خون را تقديم می کنند،          

هنگامی که وارد دروازٔه حياط درونی می شوند بايد لباس کتانی به تن                ١٧.  می کنند و مراسم نيايش را انجام می دهند         
برای اينکه عرق    ١٨.  کنند و در هنگام خدمت در حياط درونی يا معبد بزرگ نبايد لباس پشمی  به تن داشته باشند                          

پيش از اينکه ايشان به حياط بيرونی، آنجا که مردم هستند               ١٩.  کنند بايد دستار و شلوار نخی بدون کمربند بپوشند           ن
ايشان بايد جامٔه ديگری به تن        .  بروند، نخست بايد لباسهای کار خود را عوض کنند و در اتاقهای مقّدس بگذارند                    
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 . کنند تا لباسهای مقّدس ايشان به مردم صدمه ای نزند
کاهنان ٢١.  کاهنان نبايد موی سر خود را بتراشند و يا موی بلند داشته باشند، بلکه بايد آن را مرّتب نگه دارند                      «٢٠

هيچ کاهنی نبايد با زن بيوه و مطلقه ای ازدواج کند، بلکه بايد با             ٢٢.  نبايد پيش از رفتن به حيات داخلی شراب بنوشند        
 . بيوه کاهن ديگری ازدواج کند دختر باکره ای از خاندان اسرائيل يا با

هنگامی که ٢٤.  کاهنان بايد به قوم من تفاوت مقّدس و غيرمقّدس و تفاوت بين پاکی و ناپاکی را بياموزند                                 «٢٣
ايشان بايد جشن های مرا مطابق قوانين و         .  اختالف حقوقی پيش می آيد، کاهنان بايد مطابق قوانين من قضاوت کنند             

 .  روز سبت مرا مقّدس به شمار آورندآيين های من برگزار کنند و
کاهن نبايد با لمس جسد، ناپاک گردد مگر جنازٔه پدر، مادر، برادر و يا خواهری که شوهر نکرده است،                                «٢٥
و سپس وارد حياط درونی معبد بزرگ شود و              ٢٧  پس از اينکه دوباره پاک شد بايد هفت روز صبر کند                 ٢٦.  باشد

 . من خداوند متعال چنين می فرمايم.  تا دوباره بتواند در معبد بزرگ خدمت کندبرای پاکی خود قربانی تقديم کند
ايشان .  کاهن بودن سهمی  است که من به کاهنان در قوم اسرائيل داده ام تا از نسلی به نسل ديگر منتقل شود                          «٢٨

ربانی گناه و جبران خطا      هدايای آردی، ق  ٢٩.  نبايد در سرزمين اسرائيل ملکی داشته باشند، من دارايی ايشان هستم              
بهترين نوبر  ٣٠.  خوراک کاهنان خواهد بود و آنچه که قوم اسرائيل برای من می آورند به کاهنان متعّلق خواهد بود                     

هرگاه مردم نان می پزند، اولين نان را بايد به عنوان           .  محصوالت و هرچه به من تقديم می شود به کاهنان تعّلق دارد           
کاهنان نبايد هيچ پرنده يا حيوانی را که با مرگ طبيعی ٣١. ا برکت من برخانه های ايشان باشدهديه به کاهنان بدهند ت

 » .مرده باشد و يا به وسيلٔه حيوانی ديگر کشته شده باشد بخورند

٤٥  
  قسمت خداوند

خداوند باشد،    هنگامی که زمينها را به عنوان ميراث بين طايفه های اسرائيل تقسيم می کنيد، يک قسمت بايد برای                ١
در اين زمين مّربعی به     ٢.  درازای آن دوازده و نيم کيلومتر و پهنای آن ده کيلومتر، تمام اين زمين مقّدس خواهد بود                 

ضلع دويست و پنجاه متر برای معبد بزرگ و در اطراف اين مّربع فضايی باز به پهنای بيست و پنج متر خواهد                              
درازای دوازده و نيم کيلومتر و پهنای پنج کيلومتر که در آن معبد بزرگ                   نيمی از اين زمين يعنی قسمتی به       ٣.  بود

اين قسمت مقّدس سرزمين خواهد بود و برای کاهنانی که خداوند را در               ٤.  خواهد بود، مقّدس ترين مکان خواهد بود      
نيم ٥.  اهد بود در اين زمين خانه های ايشان و معبد بزرگ خو         .  معبد بزرگ خدمت می کنند، در نظر گرفته شده است         

 . شهرهايی نيز برای زيستن ايشان خواهد بود. ديگر اين زمين به الويانی که در معبد بزرگ کار می کنند تعّلق دارد
در کنار زمين مقّدس، قسمتی به پهنای پنج کيلومتر و درازای دوازده و نيم کيلومتر برای شهرهايی که مردم                            ٦

 . ودديگر اسرائيل در آن زيست کنند، خواهد ب

  زمين برای فرمانروا
از مرز غربی زمين مقّدس به طرف غرب تا دريای           .  همچنين زمينی برای پادشاه سرزمين در نظر گرفته شود         ٧

٨.  مديترانه و از مشرق تا مرز شرقی و درازای آن به اندازٔه درازای سرزمين يکی از طايفه های قوم اسرائيل باشد                    

سرائيل است، تا ديگر مردم را سرکوب نکند و بگذارد تا بقّئه زمينها به                       اين قسمت، سهم فرمانروايی سرزمين ا        
 . طايفه  های اسرائيل متعّلق باشد

  قوانين برای فرمانروا
ای زمامداران اسرائيل، شما مّدتهاست که گناه ورزيده ايد، از خشونت و سرکوبی                    «:  خداوند متعال می فرمايد   ٩

شما نبايد هرگز مردم مرا از زمين خود بيرون             .  ادالنه است، انجام دهيد    آنچه را درست و ع      .  مردم دست برداريد   
 . کنيد، من خداوند متعال به شما چنين می گويم

 . همه بايد از وزنه و اندازه های دقيق استفاده کنيد«١٠
ه واحد  يعنی حومر ک   .  ايفه که پيمانٔه مواد خشک و َبت که پيمانه ای برای مايعات است به يک اندازه باشد                         «١١

 : اندازه گيری است به اين ترتيب باشد
  يک حومر مساوی ده ايفه مساوی ده َبت«

 : واحد اندازه گيری وزن از اين قرار باشد«١٢
 ، بيست گراه مساوی يک تّکه نقره

 . شصت تّکه نقره مساوی يک منا می باشد
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 : مقدار هدايايی که تقديم می کنيد به اين ترتيب است«١٥-١٣
 . حصول جو و گندمی  را که برداشت می کنيديک شصتم م

 . يک صدم روغن زيتونی که از درختان زيتون به دست می آوريد
 . از هر دويست گوسفند، يک گوسفند از چراگاههای اسرائيل

اينها هدايای آردی و قربانی های سوختنی و سالمتی هستند که مردم اسرائيل بايد برای کّفارٔه گناهان خود                                   «
 . اين امر من، خداوند توانا می باشد .بياورند

اين مسئولّيت او خواهد بود که            ١٧.  همٔه مردم اسرائيل بايد هدايای خود را به فرمانروای اسرائيل بدهند                       «١٦
حيوانات را برای سوختن، هدايای آردی، هدئه نوشيدنی را برای همٔه قوم اسرائيل در جشن های ماه نو و سبت و                            

او بايد هدايای قربانی گناه، آردی، قربانی سوختنی و هدايای سالمتی را برای کّفارٔه                       .  ردديگر جشن ها فراهم آو     
 » .گناهان قوم اسرائيل تهّيه کند

  جشن ها
 ) ٤٣-٣٣:٢٣؛ الويان ٢٠-١:١٢خروج (

 در نخستين روِز نخستين ماه سال، بايد گاو نر بی عيبی را برای پاکسازی معبد                         «:  خداوند متعال می فرمايد   ١٨
کاهن مقداری از خون قربانی گناه را بردارد و بر معبد بزرگ و به چهار شاخ قربانگاه و بر                ١٩.  بزرگ قربانی کنيد  

در روز هفتم ماه نيز برای هرکس که ناخواسته يا از روی نادانی                  ٢٠.  پايه های دروازه های در ورودی حياط بپاشد       
 . بد بزرگ را پاک نگاه می داريدگناه کرده باشد همين کار را انجام دهيد، بدين سان مع

در چهاردهمين روز نخستين ماه، عيد فصح را آغاز خواهيد کرد، به مّدت هفت روز همه از نان بدون                                    «٢١
در روز اول برگزاری جشن، فرمانروا بايد گاو نری را برای گناهاِن خود و ديگر                          ٢٢.  خميرمايه خواهند خورد   

شن، او بايد هفت گاو نر و هفت قوچ بدون عيب، برای قربانی سوختنی                  در مّدت هفت روز ج     ٢٣.  مردم قربانی کند  
برای هر گاو نر و قوچی که قربانی           ٢٤.  قربانی کند و همچنين هر روز يک ُبز نر برای قربانی گناه، قربانی کند                   

 . می شود بايد چهارده کيلو آرد و چهار ليتر روغن زيتون اهدا کند
در عيد خيمه ها که به مّدت هفت روز برگزار می شود، فرمانروا بايد مانند                     ،در روز پانزدهم ماه هفتم سال       «٢٥

 » .باال برای قربانی گناه، قربانی سوختنی، هدايای آردی و روغن را فراهم کند

٤٦  
  فرمانروا و جشن ها

ی در روز   دروازٔه شرقی حياط درونی بايد شش روز کاری هفته بسته باشد، ول            «:  خداوند متعال چنين می فرمايد   ١
فرمانروا از حياط خارجی از راه دروازه، داخل اتاق ورودی شود و در                  ٢.  سبت و در روز جشن ماه نو باز باشد           

آنجا .  کنار چهارچوب دروازه بايستد، درحالی که کاهنان مراسم قربانی های سوختنی و سالمتی او را بجا می آورند                   
در ٣.  دروازه نبايد تا شامگاه بسته شود       .  پس از آنجا خارج شود     در آستانٔه دروازه مراسم ستايش را انجام دهد و س             

در روز سبت،   ٤.  روزهای سبت و جشن ماه نو، همٔه مردم نيز در برابر دروازه سجده کنند و خدا را ستايش نمايند                      
 برای  با قوچ چهارده کيلو آرد و     ٥.  فرمانروا شش بّره و يک قوچ بدون عيب برای قربانی سوختنی به خدا تقديم کند                

در ٦.  هر بّره هراندازه که دوست دارد آرد بياورد و برای هر چهارده کيلو آرد بايد سه ليتر روغن زيتون بياورد                            
با هر گاو و قوچ چهارده کيلو ٧. جشن ماه نو، او يک گاو نر جوان، شش گوسفند و يک قوچ بدون عيب را تقديم کند           

هد آرد هديه کند و با هر چهارده کيلو آرد، سه ليتر روغن زيتون                آرد و برای هر بّره هر آنچه که فرمانروا می خوا           
 . فرمانروا بايد از اتاق ورودی از راهی که وارد شده بود، خارج گردد٨. هديه کند

هنگامی که مردم در جشن ها برای ستايش خداوند می آيند، هرکس که از دروازٔه شمالی وارد شود بايد از                                  «٩
ايشان نبايد از   .   هرکس از دروازٔه جنوبی وارد شود بايد از دروازٔه شمالی خارج گردد             دروازٔه جنوبی خارج شود و    

فرمانروا بايد با مردم وارد شود و هنگامی که           ١٠.  دروازه ای که وارد شدند بازگردند بلکه از روبه رو خارج شوند              
برای هر گاو چهارده کيلو و برای       در جشن ها و روزهای معّين شده، هدئه آردی         ١١.  ايشان خارج می شوند، بازگردد   

قوچ چهارده کيلو و برای هر بّره هر چقدر که شخص می خواهد و سه ليتر روغن زيتون با چهارده کيلو آرد                                       
 . می باشد

هنگامی که فرمانروا می خواهد داوطلبانه به خداوند قربانی بدهد، چه قربانی سوختنی يا قربانی سالمتی،                            «١٢
درونی برای او باز می شود، او بايد قربانی های خود را مانند روز سبت تقديم کند و                                   دروازٔه شرقی به حياط      
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 » .هنگامی که خارج می شود بايد دروازه را پشت سر او ببندند

  هدايای روزانه
اين .  هر روز بايد يک بّرٔه بدون عيب برای قربانی سوختنی، جهت خداوند قربانی کنيد                     «:  خداوند می فرمايد ١٣

. همچنين هر روز صبح بايد دو کيلو آرد و يک ليتر روغن زيتون اهدا شود                        ١٤.  بايد هر روز تقديم شود         قربانی
بّره، آرد و روغن زيتون بايد در هر سحرگاه برای هميشه به خداوند تقديم               ١٥  قوانين اين قربانی هميشگی خواهد بود     

 » .شود

  فرمانروا و زمين
انروا قطعه زمينی را که به او تعّلق دارد به يکی از پسرانش هديه کند،                    هرگاه فرم «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٦

اّما اگر فرمانروا از زمين خود به کسانی که به او          ١٧.  آن زمين، جزء امالک خانوادگی به آن پسر تعّلق خواهد داشت          
 فقط او و پسرانش       خدمت می کنند، بدهد هنگامی که سال آزادی فرا رسد، زمين به فرمانروا تعّلق خواهد گرفت و                     

هر ملکی را که به     .  فرمانروا نبايد امالک مردم را از ايشان بگيرد       ١٨.  می توانند به صورت دايمی  مالک زمين باشند      
 » .پسرانش می دهد، بايد از سهم خودش باشد تا با گرفتن زمين از قوم من، ايشان را سرکوب نکند

  آشپزخانه معبد بزرگ
کی دروازٔه جنوبی حياط درونی، به اتاق ورودی که به طرف اتاقی که درش به                       سپس آن مرد، مرا به نزدي        ١٩

: او گفت ٢٠.  او به قسمت غربی اتاق اشاره کرد       .  اين اتاقهای مقّدس برای کاهنان است      .  سوی شمال باز می شود برد     
ا می پزند، تا چيز    اينجا مکانی است که کاهنان گوشت قربانی گناه و جبران خطا را می جوشانند و هدايای آردی ر                   «

 » .مقّدسی به حياط خارجی حمل نشود، تا به مردم صدمه ای وارد نشود
، آنگاه او، مرا به حياط بيرونی برد و چهارگوشٔه آن را به من نشان داد، در هر گوشه آن، حياط کوچکی بود                           ٢١
هريک از آنها    ٢٣.  ازه بودند همٔه حياط های چهار گوشٔه آن يک اند           .  به درازای بيست متر و پهنای پانزده متر             ٢٢

اينجا «:  آن مرد به من گفت        ٢٤.  ديواری سنگی در پيرامون داشتند که در کنار ديوارش اجاقی ساخته شده بود                         
 » .آشپزخانه ای است که خادمان معبد بزرگ، گوشت قربانی اهدايی مردم را در آن می پزند

٤٧  
  رودی که از معبد بزرگ روان است

آبی از زير دروازه به سوی شرق روان بود، يعنی جهتی که            .   ورودی معبد بزرگ بازگرداند    آن مرد، مرا به در    ١
آنگاه ٢.  معبد بزرگ در آن سو قرار داشت، و پايين تر از قسمت جنوبی معبد بزرگ و از جنوب قربانگاه می گذشت                      

جويبار .  ی شرق است، برد   آن مرد، مرا از راه دروازٔه شمالی به خارج معبد بزرگ به طرف دروازه ای که به سو                   
با چوب اندازه گيری پانصد متر به سوی شرق اندازه گرفت و مرا از آب                   ٣.  کوچکی از دروازٔه جنوبی جاری بود       

او پانصد متر ديگر اندازه گرفت و مرا از آب عبور داد، عمق آب تا زانوهايم              ٤.  عمق آب تا مچ پای من بود      .  گذراند
او پانصد متر ديگر اندازه گرفت،      ٥.  ت و مرا از آب گذراند عمق آب تا کمرم رسيد          بود، پانصد متر ديگر اندازه گرف     

آب در آنجا بسيار عميق بود و من نمی توانستم از آن بگذرم، آن قدر عميق بود که فقط با شنا کردن می شد به آن                                    
 » .ای انسان فانی به آنچه ديدی دّقت کن«: او به من گفت٦. سوی رودخانه رفت

٨.  و هنگامی که به آنجا رسيدم در دو طرف رودخانه، درختان بسياری را ديدم             ٧،  به کنار رودخانه برد     سپس مرا 

اين آب در اين سرزمين به سوی شرق روان است و به دشت اردن و از آنجا به دريای مرده                                 «:  او به من گفت     
هر کجا که رودخانه روان شود       ٩.  و هنگامی که به دريای مرده می ريزد، آب شور آن را جايگزين می کند             .  می ريزد

رودخانه آب دريای مرده را شيرين می کند و در هر کجا که روان             .  در آنجا حيوانات و ماهيان گوناگونی خواهد بود       
از چشمه های عين جدی تا چشمه های عجاليم، ماهی گران در ساحل دريا خواهند ايستاد و                   ١٠.  باشد، حيات می آورد   

در آنجا ماهيان گوناگون فراوانی مانند ماهيان دريای مديترانه              .   کردن پهن می کنند     تورهای خود را برای خشک      
در کناره های رودخانه،    ١٢.  اّما باتالق ها و مردابهايش تازه نخواهند شد و شوره زار باقی می مانند                   ١١.  خواهد بود 

هر ماه  .  يوه دادن باز نمی ايستند   برگهای آنها هرگز پژمرده نخواهد شد و هرگز از م           .  درختهای ميوه خواهند روييد   
ميو های درختان برای    .  ميؤه تازه خواهند داشت، زيرا آنها از آبی که از معبد بزرگ جاری است آبياری شده اند                         

 » .خوراک و برگهايشان برای درمان مردم استفاده خواهد شد
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  مرزهای سرزمين
بايد ميان دوازده طايفٔه اسرائيل تقسيم شود، طايفٔه            اين است مرزهای سرزمينی که     «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٣

من با نياکان شما پيمان بستم که اين سرزمين را به ايشان بدهم، اکنون آن را                  ١٤.  يوسف دو سهم دريافت خواهد کرد      
 . به صورت مساوی بين خود تقسيم کنيد

و از آنجا به      ١٦.  َدد ادامه دارد    مرز شمالی از دريای مديترانه تا شهر حتلون و گذرگاه حمات تا شهر صَ                          «١٥
تا شهر تيکان که     )  اين شهرها در فاصله پادشاهی دمشق و پادشاهی حمات واقع هستند             (شهرهای بيروته و سبرايم      

پس مرز شمالی از دريای مديترانه به طرف شرق تا شهر عينون و منطقٔه دمشق                ١٧.  در مرز حوران است، می رسد    
 . اردو حمات که در شمال است ادامه د

مرز شرقی از مکانی بين سرزمين دمشق و حوران به طرف جنوب ادامه می يابد و رود اردن مرز اسرائيل                      «١٨
 . در غرب و در جلعاد در شرق تا تامار در دريای مرده خواهد بود

مرز جنوبی، از تامار به طرف غربی تا آبهای مريبوت قادش و از آنجا به طرف شمال غربی تا مرز مصر                        «١٩
 . دريای مديترانه ادامه خواهد داشت و

 . مرز غربی از دريای مديترانه به طرف شمال تا نقطه ای در غرب گذرگاه حمات می باشد«٢٠
بيگانگانی که در ميان شما زندگی      .  آن ملک دايمی  شما خواهد بود     ٢٢،  اين سرزمين را بين طايفه ها تقسيم کنيد      «٢١

با ايشان مانند تبعٔه اسرائيل رفتار کنيد و         .  دنيا آمده اند، بايد سهمی  داشته باشند        می کنند و فرزندانشان که در اينجا به       
هر بيگانه ای که تبعه     ٢٣.  ايشان نيز مانند ديگر طايفه های اسرائيل برای سهم زمين خود در قرعه کشی شرکت کنند                 

 » .ن خداوند متعال سخن گفته امم. شده، سهم خود را در ميان طايفه   ای که زندگی می کند، دريافت خواهد داشت

٤٨  
  تقسيم زمين بين طايفه های اسرائيل

مرز شمالی سرزمين از شرق تا دريای مديترانه و شهر حتلون تا گذرگاه حمات، شهر عينون و مرز بين                                 ٧-١
سهم هر طايفه يک بخش از سرزمينی است که از مرز شرقی شروع می شود و به طرف                    .  دمشق و حمات می باشد   

دان، اشير، نفتالی،   :   تا دريای مديترانه ادامه پيدا می کند نامهای ايشان از شمال به جنوب به اين ترتيب است                     غرب
 . منسی، افرايم، رئوبين، و يهودا

  قسمت ويژه
درازای آن دوازده و    .  قسمت ديگر زمين را که در جنوب سرزمين يهودا قرار دارد برای استفادٔه ويژه جدا کنيد                 ٨

 . معبد بزرگ در اين قسمت قرار خواهد گرفت. تر و پهنای آن به اندازٔه زمين طايفه های ديگر خواهد بودنيم کيلوم
در مرکز اين زمين، بخش ويژه ای به درازای دوازده و نيم کيلومتر و پهنای پنج کيلومتر برای خداوند                                           ٩

سهم ايشان از شرق به غرب          .  شتبخشی از اين زمين مقّدس به کاهنان تعّلق خواهد دا                 ١٠.  اختصاص داده شود   
دوازده کيلومتر و نيم و از شمال به جنوب پنج کيلومتر خواهد بود و معبد بزرگ خداوند در مرکز آن قرار خواهد                           

ايشان با وفاداری مرا خدمت کردند و مانند          .  اين بخش از زمين مقّدس به کاهنان نسل صادوق تعّلق دارد             ١١.  داشت
بنابراين سهم ايشان بخش ويژه ای در کنار زمينی         ١٢.  پيوستند تا خطا کنند، رفتار نکردند      الويان ديگری که به مردم       

الويان نيز بخش ويژه ای در جنوب زمين           ١٣.  که متعّلق به الويان است می باشد و مقّدس ترين بخش ها خواهد بود                 
بهترين بخش  ١٤.  تر خواهد بود   کاهنان خواهند داشت که درازای آن دوازده و نيم کيلومتر و پهنای آن پنج کيلوم                         

زمين برای خداوند در نظر گرفته شده است، هيچ بخشی از اين نمی تواند فروخته يا تعويض و يا به کسی انتقال                                
 . اين زمين مقّدس است و به خدا تعّلق دارد. يابد

يست و برای استفاده عموم      باقيماندٔه زمين به پهنای دو کيلومتر و نيم و درازای دوازده و نيم کيلومتر، مقّدس ن                   ١٥
اين ١٦.  شهر بايد در مرکز آن باشد     .  ايشان می توانند آنجا زندگی کنند و زمين را مورد استفاده قرار دهند           .  مردم است 

در پيرامون شهر زمينی خالی به عرض          ١٧.  شهر به شکل مّربع به ضلع دو کيلومتر و دويست و پنجاه متر است                    
باقيماندٔه زمين در کنار زمين مقّدس که پنج کيلومتر مّربع است، محصوالتش             ١٨.  صد و بيست و پنج متر قرار دارد        

هرکسی که در شهر زندگی می کند، از هر طايفه  ای که باشد می تواند در               ١٩.  بايد مصرف غذای کارگران شهر شود      
 . آن زمين کشاورزی کند

 . دوازده و نيم کيلومتر می باشد بنابراين کّل زمين جدا شده که شامل زمين مقّدس و شهر می شود٢٠
قسمت شرق و غرب اين منطقه شامل معبد بزرگ، زمينهای کاهنان، الويان و شهر می باشد، باقيمانده به                          ٢٢-٢١
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از شرق به مرز شرقی و غرب به دريای مديترانه می رسد، و در شمال با زمين يهودا و در                         .  فرمانروا تعّلق دارد  
 .  استجنوب با زمين بنيامين هم مرز

  زمين برای طايفه های ديگر
در جنوب اين بخش ويژه هريک از طايفه های باقيمانده قسمتی از اين سرزمين را از مرز شرقی به طرف                       ٢٧-٢٣

 . بنيامين، شمعون، يساکار، زبولون و جاد. غرب تا دريای مديترانه به اين ترتيب از شمال به جنوب دريافت می کنند
طايفٔه جاد، مرز آن از جنوب غربی از تامار و از آنجا تا چشمه های مريبوت و از                        در سمت جنوب سرزمين    ٢٨

 . سوی شمال غربی تا مرز مصر و دريای مديترانه ادامه دارد
 » .اين ترتيبی است که زمينها بايد بين طايفه های اسرائيل تقسيم شود«: خداوند متعال فرمود٢٩

  دروازه های اورشليم
هريک از چهار ديوار آن دو هزار و دويست و پنجاه متر درازا             .  وازده دروازه خواهد داشت   شهر اورشليم د  ٣٤-٣٠

. و سه دروازه در هر ديوار آن خواهد بود و هريک به نام يکی از طايفه ها خوانده خواهد شد                                      .  خواهد داشت  
ی يوسف، بنيامين و دان،       دروازه های شمالی به نامهای رئوبين، يهودا و الوی، دروازه های ديوار شرقی به نامها                  

دروازه های ديوار جنوبی به نامهای شمعون، يساکار و زبولون و دروازه های ديوار غربی به نامهای جاد، اشير و                       
» خدا آنجاست «پيرامون ديوارهای شهر ُنه کيلومتر خواهد بود و نام شهر از اکنون                    ٣٥.  نفتالی خوانده خواهند شد    

 . خوانده خواهد شد
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  کتاب دانيال
  معّرفی کتاب

کتاب دانيال در زمانی نوشته شده است که يهوديان دورانی بسيار سخت و پر مشّقت را تحت سلطٔه پادشاهی                                
ان را تشويق می کند که خدا می  تواند ظالم را به زير                    نويسنده با داستانها و رؤياها يهودي         .  بت پرست مى گذراندند 

 . افکنده و قوم خود را به قدرت برساند
 : اين کتاب حاوی دو بخش عمده است

داستان زندگی دانيال و دوستان او، که به وسيلٔه ايمان و اطاعت از خدا، توانستند بر دشمنان خويش چيره                                 -١
 . بابل و شاهنشاهی پارس نوشته شده است اين داستانها در زمان اسارت در. شوند
رؤياهايی که به دانيال آشکار شده به صورت رمز بيان مى کند که امپراتوری ها و پادشاهان بسيار که از بابل                       -٢

همچنين سقوط بيدادگرى بت پرست و پيروزی قوم خدا را پيشگويی                .  شروع خواهد شد، برپا و ساقط خواهند شد           
  . می کند

 تاب تقسيم بندى ک
  ٢٨:٦-١:١دانيال و دوستانش 

  ١٣:١٢-١:٧رؤياهای دانيال 
  ٢٨-١:٧ چهار وحش -الف
  ٢٧:٩-١:٨ قوچ و ُبز -ب
  ٤٥:١١-١:١٠ انبيای آسمانی -ج
  ١٣-١:١٢ زمان آخر -د

١  

  دانيال و دوستانش
)٢٨:٦-١:١ ( 

  جوانان در دربار نبوکدنصر
. کدنصر پادشاه بابل به اورشليم حمله کرد و آن را محاصره نمود  در سومين سال پادشاهی يهوياقيم در يهودا، نبو       ١
نبوکدنصر آنها را به    .  خداوند، يهوياقيم، پادشاه يهودا و بعضی از ظروف معبد بزرگ را به نبوکدنصر تسليم کرد                 ٢

 . سرزمين بابل به خانٔه خدای خود برد و ظروف را در خزانٔه خدای خود گذاشت
 دستور داد تا از ميان خانوادٔه سلطنتی و از بين اشراف و نجيب زادگان                           -ه باشی خود   خواج-آنگاه به اشفناز       ٣

افرادی که باهوش، دانا، خوشرو، بدون عيب و نقص و             ٤.  بنی اسرائيل که اسير شده بودند، جوانانی را انتخاب کند          
پادشاه ٥.  لدانی را نيز بياموزد     به آنها خواندن و نوشتن زبان ک           .  خوش اندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند             

همچنين دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباريان می دهند، به آنها نيز بدهند و بعد از سه سال                            
دانيال، حنانيا، ميشائيل و عزريا که از طايفٔه يهودا بودند، در بين انتخاب                 ٦.  تعليم آنها را به حضور پادشاه بياورند        

دانيال را بلطشصر، حنانيا را شدرک، ميشائيل را               :  خواجه باشی، نامهای تازه ای بر آنها گذاشت          ٧.  دشدگان بودن  
 . ميشک و عزريا را عبدنغو ناميد

به اين منظور، از     .  اّما دانيال تصميم گرفت با خودداری از خوردن غذا و شراب دربار، خود را ناپاک نسازد                     ٨
اّما اشفناز که   ١٠.  خداوند، دانيال را در نظر اشفناز عزيز و محترم ساخت          ٩.  اشفناز خواهش کرد که به او کمک کند        

پادشاه خوراک شما را معّين کرده است و اگر شما از ساير جوانان ضعيفتر                  «:  از پادشاه می ترسيد، به دانيال گفت      
 » .باشيد، ممکن است مرا بکشد

ما، بندگان «١٢: انيا و ميشائيل و عزريا کرده بود گفتپس دانيال به نگهبانی که اشفناز او را مسئول دانيال و حن     ١١
بعد از آن ما،    ١٣.  خود را، ده روز امتحان کن و به ما به جای خوراک دربار، سبزيجات و به عوض شراب، آب بده                    

 » .را با آن افرادی که از غذای دربار می خورند مقايسه کن و آنگاه هرطور که می خواهی دربارٔه ما تصميم بگير
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بعد از ده روز، ديد که اينها از کسانی که از خوراک دربار                    ١٥.  او قبول کرد که ده روز آنها را امتحان کند               ١٤
پس نگهبان به آنها اجازه داد که بعد از آن به جای خوراکی که پادشاه ١٦.  می خوردند، بمراتب سالم تر و قويتر شده اند     

 . دستور داده است، سبزيجات بخورند
عالوه بر اينها او به دانيال، علم تعبير خواب و            .  هار مرد جوان، حکمت کالم و علم فلسفه بخشيد          خدا به اين چ   ١٧

 . رؤيا نيز بخشيد
١٩.  بعد از پايان سه سالی که پادشاه معّين کرده بود، اشفناز همٔه آن جوانان را به حضور نبوکدنصر آورد                                ١٨

پس آنها به    .   مانند دانيال و حنانيا و ميشائيل و عزريا نبود               در بين آنها هيچ کس     .  پادشاه با همٔه آنها گفت وگو کرد        
در مورد تمامی مسائل و مشکالتی که پادشاه از آنها می پرسيد، آنها ده برابر بهتر از                 ٢٠.  خدمت پادشاه مشغول شدند   

 .  بابل بوددانيال تا سال اول شاهنشاهی کوروش کبير در خدمت دربار٢١. دانشمندان و جادوگران دربار می دانستند

٢  
  خواب ديدن نبوکدنصر

نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود، خوابی ديد که او را بسيار نگران و آشفته کرد، به طوری که ديگر                                       ١
پس فرستاد تا پيشگويان و جادوگران و فالگيران و حکيمان را بياورند که خواب او را برايش                  ٢.  نمی توانست بخوابد 

خوابی ديده ام که مرا بسيار نگران      «:  پادشاه به آنها گفت   ٣مدند و در حضور پادشاه ايستادند،       وقتی آنها آ  .  تعبير نمايند 
 » .حاال می خواهم تعبير اين خواب را بدانم. و آشفته کرده است

خواب را برای بندگان خود بگوييد تا        .  پادشاه تا به ابد زنده بماند      «:  حکما به زبان آرامی  در جواب پادشاه گفتند         ٤
 » .را تعبير کنيم آن
اگر خواب مرا نگوييد و آن را تعبير نکنيد، شما را تکه تکه                 :  فرمان من اينست  «:  پادشاه در جواب حکما گفت     ٥

اّما اگر هم خواب و هم تعبيرش را بگوييد، در عوض جايزه و پاداش               ٦.  کرده و خانه های شما را ويران خواهم کرد        
 » !حاال بگوييد که خواب چه بوده و تعبيرش چيست.  خواهم شمردو شما را محترم. بزرگی به شما خواهم داد

اگر شما فقط خواب را به ما بگوييد، ما آن را برای شما تعبير خواهيم                   !  پادشاها«:  حکما دوباره به پادشاه گفتند     ٧
 » .کرد
م قطعی است و    زيرا می دانيد که فرمانی که صادر کرده ا       .  معلوم است که دنبال فرصت می گرديد      «:  پادشاه گفت ٨
پس .  اين را بدانيد که اگر خواب را نگوييد، معلوم می شود که شما سخنان دروغ و باطل سرهم می کنيد و می گوييد                     ٩

 » .اول خواب مرا بگوييد، آن وقت مطمئن می شوم که می توانيد تعبير آن را هم بگوييد
 بتواند فرمان شما را انجام دهد و هيچ پادشاه          پادشاها، در روی زمين هيچ کس نيست که      «:  حکما به پادشاه گفتند   ١٠

چيزی را که پادشاه        ١١.  يا حاکمی هم نيست که چنين چيزی از پيشگويان يا جادوگران و يا حکيمان بپرسد                                   
خواسته اند، به قدری دشوار است که هيچ کس نمی تواند آن را انجام دهد، مگر خدايانی که بر روی زمين زندگی                              

 » .نمی کنند
١٣.  ه از اين سخنان بسيار عصبانی و خشمگين شد و فرمان داد تا تمام دانشمندان بابل را هالک کنند                                پادشا١٢

 . بنابراين فرمان قتل همٔه آنها و همچنين دانيال و دوستانش صادر شد

  خدا خواب پادشاه را به دانيال نشان می دهد
دان را به قتل برساند به طور محرمانه گفت وگو             دانيال با اريوک، رئيس جّلادان پادشاه که مأمور بود دانشمن              ١٤
اريوک ماجرا را برای دانيال        »  چرا پادشاه چنين فرمان سختی را صادر کرده است؟              «:  و از وی پرسيد     ١٥کرد  

 . تعريف کرد
سپس به خانه رفت و برای       ١٧.  دانيال فورًا به نزد پادشاه رفت و از او مهلت خواست تا تعبير خواب را بگويد                   ١٦
و از آنها خواست نزد خدای آسمان دعا        ١٨انش، حنانيا، ميشائيل و عزريا تعريف کرد که چه اّتفاقی افتاده است              دوست

همان شب در   ١٩.  کنند که او رحمت فرمايد و اين راز را برای آنها آشکار سازد تا با دانشمندان بابلی کشته نشوند                         
 : ان را ستايش کرد و گفترؤيا، راز خواب بر دانيال آشکار شد و دانيال خدای آسم

 . قدرت و حکمت از خداست٢٠
 . نام او تا به ابد متبارک باد

 . او زمانها و فصلها را تغيير می دهد٢١
 . پادشاهان را منصوب و معزول می کند
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 . او حکمت را به حکيمان و دانش را به دانشمندان عطا می فرمايد
 . رازهای عميق و پوشيده را آشکار می سازد٢٢

 . چه را در تاريکی است می داندآن
 . و گرداگردش را نور فرا گرفته است

 ، ای خدای نياکان من، تو را شکر و سپاس می گويم٢٣
 . زيرا به من قدرت و حکمت عطا کردی

 ، دعای مرا مستجاب فرمودی
 . و آنچه را که بايد به پادشاه بگويم، به ما نشان دادی

 نيال بيان و تعبير خواب پادشاه توسط دا
آنها را  «:  دانيال نزد اريوک که از طرف پادشاه مأمور به هالکت رساندن دانشمندان بود رفت و به او گفت                           ٢٤
 » .مرا به نزد پادشاه ببر تا تعبير خواب او را بگويم. نکش
پيدا   ای پادشاه، يکی از تبعيديان يهودی را        «:  اريوک فورًا دانيال را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد و گفت              ٢٥

 » .کرده ام که می تواند تعبير خواب شما را بيان کند
آيا می توانی به من بگويی چه خوابی ديده ام و تعبير آن                «:  پادشاه به دانيال که به بلطشصر معروف بود گفت            ٢٦

 » چيست؟
را پادشاه    هيچ يک از دانشمندان و جادوگران و فالگيران و ستاره شناسان نمی توانند آنچه                  «دانيال جواب داد      ٢٧

اّما خدايی در آسمان است که رازها را آشکار می سازد و از آنچه در آينده اّتفاق خواهد افتاد،                        ٢٨.  می خواهد بگويند 
 . به پادشاه خبر داده است و من اکنون آن خواب را بيان می کنم

ندٔه رازهای پنهان است،    ای پادشاه، هنگامی که در خواب بودی، دربارٔه آينده خواب ديدی و خدا که آشکار کن                «٢٩
اّما اين راز که بر من آشکار شده به خاطر اين نيست که              ٣٠.  از آنچه در آينده اّتفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است             

دانشمندتر از ديگران هستم، بلکه به اين جهت است که پادشاه تعبير خواب خود را بداند و از معنای افکاری که به                          
 . ه شودخاطرش رسيده است آگا

سر آن از طالی خالص      ٣٢.  ای پادشاه، تو در خواب مجسمٔه بزرگی ديدی که بسيار درخشان و ترسناک بود                 «٣١
ساقهای او از آهن و پاهايش قسمتی از           ٣٣،  ساخته شده بود و سينه و بازوهايش از نقره، شکم و کپلهايش از برنز                   

تخته سنگ بزرگی بدون اينکه کسی به آن دست بزند،             ،  وقتی تو به آن نگاه می کردی       ٣٤.  آهن و قسمتی از گل بود       
آنگاه آهن، گل، برنز، نقره و طال همه با هم آنچنان ريز شدند که               ٣٥.  پاهای آهنی و ِگلی آن مجسمه را درهم شکست        

اّما آن سنگ    .  باد آنان را مانند گرد و غبار هنگام خرمن کوبی پراکنده نمود که ديگر اثری از آن بر جای نماند                               
 . قدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گرديد که سراسر روی زمين را پوشانيدآن 

خدای .  ای پادشاه، تو شاه شاهان هستی      ٣٧:  اين خواب پادشاه بود و حاال تعبيرش را هم برای تو خواهم گفت                «٣٦
 و بر تمام      خدا تو را بر همٔه مردمان روی زمين            ٣٨.  آسمان به تو سلطنت و قدرت و قّوت و جالل بخشيده است                  

بعد از تو، سلطنت ديگری روی کار خواهد آمد           ٣٩.  تو آن سر طال هستی     .  حيوانات و پرندگان مسّلط گردانيده است      
پس از آن سومين سلطنت که مانند آن برنز است، روی کار خواهد آمد و بر                   .  که به بزرگی سلطنت تو نخواهد بود       

همان طوری  که  .  ن سلطنت است که قدرتی مانند آهن دارد           پس از آن چهارمي    ٤٠.  تمام زمين حکمرانی خواهد کرد      
تو همچنين در خواب ديدی که پاها ٤١. آهن همه چيز را نرم و خرد می کند، آن هم همه چيز را نرم و خرد خواهد کرد              

 همان طوری .  اين نشانه آن است که آن امپراتوری تقسيم خواهد شد         .  و انگشتان، قسمتی از گل و قسمتی از آهن بود         
اّما انگشتان که   ٤٢.  که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند، آن امپراتور هم مقداری از قدرت آهن را خواهد داشت                          

قسمتی از آهن و مقداری از گل ساخته شده بود، به اين معنی است که بخشی از آن امپراتوری قوی و بخشی از آن                           
معنی آن اين است که پادشاهان آن         .  لوط شده بودند  تو مشاهده کردی که آهن و گل با هم مخ            ٤٣.  ضعيف خواهد بود  

ولی همان طوری که گل و آهن       .  دوره کوشش خواهند کرد به وسيلٔه ازدواج با اقوام ديگر، خويشاوند و مّتحد شوند                 
در زمان آن پادشاهان، خدای آسمان          ٤٤.  نمی توانند با هم آميخته شوند، آنها هم در هدف خود موّفق نخواهند شد                       

آن سلطنت هرگز مغلوب هيچ مّلتی نخواهد شد، ولی تمام           .  برپا خواهد کرد که هيچ گاه از بين نخواهد رفت         سلطنتی  
تو ديدی که يک تخته سنگ بدون اينکه         ٤٥.  اين امپراتوری ها را بکّلی از بين برده و خود تا به ابد باقی خواهد ماند                 

. هن، برنز، گل، نقره و طال ساخته شده بود خرد کرد           کسی به آن دست بزند از کوه جدا شد و مجسمه ای را که از آ                
ای پادشاه، خدای بزرگ از آنچه در آينده اّتفاق خواهد افتاد تو را آگاه ساخته است و من خواب و تعبير آن را کامًال                           

 » .برای تو شرح دادم
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  پادشاه دانيال را به مقام عالی منصوب می کند
اک افتاد و او را سجده کرد و دستور داد تا برای دانيال قربانی کنند و ُبخور                     آنگاه پادشاه در مقابل دانيال به خ       ٤٦

او خداوند همٔه پادشاهان است و اسرار        .  خدای تو از تمام خدايان بزرگتر است        «:  سپس به دانيال گفت    ٤٧.  بسوزانند
مقام بزرگی داد و هدايای      سپس به دانيال    ٤٨»  .پنهانی را آشکار می سازد، زيرا تو توانستی اين راز را آشکار کنی              

اّما دانيال از پادشاه خواهش       ٤٩.  او را حاکم بر تمام استان بابل و رئيس تمام مشاوران نمود                .  بسياری به او بخشيد    
 . کرد تا مسئولّيت استان بابل را به شدرک، ميشک و عبدنغو بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند

٣  
  دستور پرستش مجسمٔه طاليی

او .  صر پادشاه، يک مجسمٔه طاليی ساخت که ارتفاع آن بيست و هفت  متر و پهنای آن حدود سه متر بود                      نبوکدن١
سپس پادشاه فرمان داد تا همٔه شاهزادگان، فرمانداران،           ٢.  آن مجسمه را در دشت دورا در استان بابل نصب کرد               

ی مراسم تخصيص مجسمه ای که نبوکدنصر      فرماندهان، مشاوران، وکال، خزانه داران و تمام بزرگان هر استان برا          
وقتی همٔه اين بزرگان دور هم جمع شدند و برای مراسم تخصيص در مقابل                    ٣.  پادشاه نصب کرده بود جمع شوند       

ای مردم، شما از هر مّلت، قبيله و زبان به اين فرمان گوش               «:  جارچی با صدای بلند اعالم کرد      ٤مجسمه ايستادند،   
 و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آالت موسيقی را شنيديد بايد در مقابل مجسمٔه طاليی                      وقتی صدای شيپور  ٥.  کنيد

و هرکسی که اين کار را       ٦.  که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است، به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش کنيد                         
زبان، وقتی نوای موسيقی را      پس همٔه مردم، از هر مّلت، قبيله و            ٧»  .نکند، فورًا در کورٔه آتش انداخته خواهد شد         

شنيدند در مقابل مجسمٔه طاليی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود، به خاک افتادند و آن را سجده و پرستش                                  
 . نمودند

  مّتهم شدن دوستان دانيال به نافرمانی
 خود، يعنی     آنها به پادشاه    ٩.  بعضی از بابلی ها از اين فرصت استفاده کرده، عليه يهوديان شکايت نمودند                          ٨

شما فرمان داديد همين که سازها به صدا درآيد، همٔه مردم در مقابل                ١٠!  عمر پادشاه جاودان باد   «:  نبوکدنصر گفتند 
و هرکسی که به خاک نيفتد و مجسمه را سجده و               ١١مجسمٔه طاليی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش نمايند                  

د نفر يهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده ايد؛             چن١٢.  پرستش نکند در کورٔه آتش انداخته شود      
ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدايان شما را عبادت نمی کنند و در                 .  يعنی شدرک، ميشک و عبدنغو    

 » .مقابل مجسمٔه طاليی که به فرمان شما نصب شده، سجده و پرستش نمی نمايند
آن وقت به ايشان     ١٤.   دستور داد تا شدرک، ميشک و عبدنغو را به حضور او آوردند                    پادشاه خشمگين شد و     ١٣
ای شدرک، ميشک و عبدنغو، آيا اين درست است که شما خدايان مرا عبادت نمی کنيد و در مقابل مجسمٔه                         «:  گفت

 عود، سنتور،   پس حاال همين که صدای شيپور، سرنا،        ١٥طاليی که من نصب کرده ام سجده و پرستش نمی نماييد؟              
چنگ و ساير آالت موسيقی را شنيديد، در مقابل مجسمٔه طاليی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش کنيد در                                 

فکر می کنيد کدام خدايی است که بتواند شما را از دست من      .  غير اين صورت فورًا به کورٔه آتش انداخته خواهيد شد         
 » نجات بدهد؟

اّما خدايی که ما او را           ١٧.  پادشاها، ما از خود دفاع نمی کنيم          «:  واب گفتند  شدرک، ميشک و عبدنغو در ج          ١٦
اّما اگر او هم ١٨. پرستش می کنيم، قادر است که ما را از کورٔه آتش و از دست تو نجات دهد که نجات هم خواهد داد                   

جسمٔه طاليی که تو نصب     ما را نجات ندهد، ای پادشاه بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهيم کرد و در مقابل م                          
 » .کرده ای، سجده نخواهيم نمود

  دوستان دانيال به مرگ محکوم می شوند
نبوکدنصر، بر شدرک، ميشک و عبدنغو بسيار خشمگين شد به طوری که رنگ صورتش از شّدت خشم قرمز                   ١٩
رين سرداران لشکر خود     و به قويت  ٢٠  پس دستور داد، آتش کوره را هفت برابر بيشتر از معمول شعله ور کنند                .  شد

به  اين ترتيب آن سه نفر را در ردا،           ٢١.  دستور داد تا اين سه نفر را محکم ببندند و در ميان شعله های آتش بيندازند                 
چون پادشاه دستور داده بود که کوره را          ٢٢.  پيراهن و دستارهايشان محکم بستند و در وسط شعله های آتش انداختند             

ند، شعله های آتش کسانی را که شدرک، ميشک و عبدنغو را به وسط آتش انداخته بودند                   بشّدت گرم و شعله ور ساز     
 . اّما آن سه نفر درحالی که محکم بسته شده بودند، همچنان در وسط آتش زنده ماندند٢٣. سوزانيد و ُکشت
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 نفر را نبستيم    مگر ما سه  «:  ناگهان نبوکدنصر با تعّجب و شتاب از جای خود برخاست و از مشاورانش پرسيد               ٢٤
 » و در وسط آتش نيانداختيم؟

 » .بله قربان، همين طور است«: آنها جواب دادند
پس چرا من حال چهار نفر می بينم که در ميان آتش قدم می زنند و آسيبی هم به آنها نرسيده است                      «:  پادشاه گفت ٢٥

 » .و نفر چهارم شبيه پسر خدايان است

 ال آزادی و ارتقاء مقام دوستان داني
ای شدرک، ميشک و عبدنغو، ای        «:  پس نبوکدنصر به نزديک دهانٔه کورٔه آتش رفت و با صدای بلندی گفت                 ٢٦

تمام شاهزادگان، فرمانداران، وزيران،        ٢٧.  آنها از ميان آتش بيرون آمدند            »  !بندگان خدای متعال بيرون بياييد         
تش به آنها آسيبی نرسانيده، مويی هم از سر آنها              سرداران و همٔه درباريان جمع شدند و آن سه نفر را ديدند که آ                    

 . نسوخته، لباسهايشان آتش نگرفته بود و حّتی بوی آتش و سوختگی هم از آنها نمی آمد
او فرشتٔه خود را فرستاد تا اين مردانی          !  سپاس بر خدای شدرک، ميشک و عبدنغو        «:  نبوکدنصر پادشاه گفت  ٢٨

 دارند و از فرمان من سرپيچی کردند و جان خود را به خطر انداختند تا در                     که او را خدمت می کنند و به او توّکل          
 . مقابل خدای ديگری جز خدای خودشان سجده نکنند، نجات دهد

حال اين فرمان من است، اگر کسی از هر قوم و هر مّلت و هر زبان، سخنی برضد خدای شدرک، ميشک و                        «٢٩
زيرا خدای ديگری نيست که        .  و خانه اش را به ويرانه ای تبديل نمايند            عبدنغو بر زبان آورد، او را تکه تکه کنند            

 » .بتواند به اين شکل نجات بخشد
 . آنگاه پادشاه، شدرک، ميشک و عبدنغو را به مقامهای باالتری در استان بابل منصوب کرد٣٠

٤  
  دومين رؤيای نبوکدنصر

 : ت و قبيله و زبان پيغام فرستاده گفتنبوکدنصر پادشاه، به همٔه مردم سراسر جهان، از هر مّل١
من می خواهم تمامی نشانه ها و شگفتی هايی را که خدای متعال به من نشان داده است به شما                         ٢!  درود بر شما   «
 : بگويم

  کارهای عجيبی که خدا به ما نشان داده است«٣
 . چقدر بزرگ و معجزاتی که او انجام داده، چقدر با شکوه است

 . جاودانی و سلطنت او سلطنتی ابدی است خدا، پادشاه
اّما خواب و رؤياهای     ٥.  من در کاخ خود به راحتی زندگی می کردم و از آسايش و شادمانی برخوردار بودم                     «٤

دستور دادم تمام حکيمان سلطنتی را از سراسر بابل به حضور             ٦.  وحشتناکی ديدم که مرا مضطرب و پريشان کرد        
همٔه پيشگويان و جادوگران و حکيمان و ستاره شناسان به نزد من           ٧.  واب مرا برايم بگويند   من بياورند تا آنها تعبير خ     

باالخره دانيال، که   ٨.  آمدند و من خواب خود را برای ايشان تعريف کردم، اّما آنها نتوانستند آن را برايم تعبير کنند                     
من خواب خود را برای او . ن مقّدس می باشداو دارای روح خدايا.  اسم خدای خود، بلطشصر را بر او گذاشته ام، آمد        

ای بلطشصر، رئيس ستاره شناسان، من می دانم که تو دارای روح خدايان مقّدس هستی و               :  به او گفتم  ٩.  تعريف کردم 
 . اين خواب من است و از تو می خواهم آن را برای من تعبير کنی. هيچ رازی بر تو پوشيده نيست

آن درخت مرتب بزرگ      ١١.   درخت بزرگ و بسيار بلندی در وسط زمين بود                در بستر خود رؤيا ديدم که         «١٠
برگهای قشنگی  ١٢.  می شد تا اينکه سرش به آسمان رسيد، به طوری که مردم سراسر جهان می توانستند آن را ببينند                  

آن استراحت  حيوانات وحشی در سائه      .  داشت و ميؤه آن هم بسيار زياد بود به حّدی که برای تمام مردم کافی بود                     
 . می کردند و پرندگان در شاخه هايش آشيانه ساخته بودند و تمام جانداران از ميؤه آن می خوردند

او فرياد  ١٤.  همين طورکه دربارٔه اين رؤيا فکر می کردم، ديدم که فرشتٔه نگهبان و مقّدسی از آسمان پايين آمد                  «١٣
برگهايش را بکنيد و ميوه هايش را پراکنده سازيد و حيوانات           .  درخت را ببريد و شاخه هايش را قطع نماييد        ':  می کرد

اّما ُکنده و ريشه هايش را با زنجير آهنی و برنزی           ١٥.  را از زير آن رانده و پرندگان را از شاخه های آن بيرون کنيد             
' .ن علفها زندگی کند   بگذاريد شبنم بر او ببارد و با حيوانات و در بي            .  ببنديد و در ميان مزارع و علفزارها رها کنيد         

اين تصميِم  ١٧.  او به مّدت هفت سال خوی انسانی خود را از دست خواهد داد و دارای افکار حيوانی خواهد شد                         ١٦
فرشتگاِن نگهبان و هشداردهنده است تا همٔه مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمينهای جهان فرمانروايی                             

 .  به پست ترين مردم واگذار می کندمی کند و آن را به هرکه بخواهد، حّتی
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حال ای بلطشصر تو تعبير آن را برای من بگو، چون                     .   ديدم  - نبوکدنصر پادشاه  -اين خوابی بود که من           «١٨
 » .هيچ يک از حکيمان کشور من نتوانستند آن را تعبير کنند، اّما تو می توانی زيرا دارای روح خدايان مقّدس هستی

  دانيال تعبير خواب پادشاه توسط
پادشاه به  .  دانيال که بلطشصر ناميده می شد طوری از اين رؤيا نگران و هراسان شد که نتوانست چيزی بگويد                  ١٩

پادشاها، آرزو می کنم که    «:  بلطشصر گفت »  .بلطشصر، مگذار که خواب و تعبير آن تو را هراسان کند            «:  او گفت 
درخت بلندی ديدی که تا به آسمان رسيده بود و تمام مردم              ٢٠.  خواب و تعبير آن برای دشمنان تو باشد، نه برای تو            

برگهای قشنگی داشت و ميؤه آن به قدری زياد بود که برای خوراک تمام مردم                    ٢١،  جهان می توانستند آن را ببينند     
 . کافی بود، حيوانات وحشی در سايه اش استراحت می کردند و پرندگان در شاخه های آن آشيانه ساخته بودند

پادشاها، آن درخت تو هستی که بزرگ و قوی شده ای و عظمت و شکوه تو به آسمان رسيده و فرمانروايی تو         «٢٢
درخت ':  ای پادشاه، تو فرشتٔه مقّدسی را ديدی که از آسمان به پايين  آمد و  گفت               ٢٣.  سراسر جهان را فرا گرفته است     

ا با زنجير آهنی و برنزی ببنديد و در مزارعه ميان علفزارها رها              اّما ُکنده و ريشه هايش ر    .  را ِبُبريد و از بين ِبَبريد     
 ' .کنيد تا شبنم آسمانها بر او ببارد و هفت سال با حيوانات زندگی کند

تو از ميان    ٢٥.  ای پادشاه، تعبير خواب و فرمانی که از طرف خدای متعال برای تو صادر شده، اين است                          «٢٤
مثل گاو به تو علف می دهند و شبنم آسمان بر سر           .  وحشی زندگی خواهی نمود     مردم رانده خواهی شد و با حيوانات      

هفت سال به اين ترتيب خواهد گذشت تا تو بدانی که خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروايی    .  تو خواهد باريد  
معنی آن  .  ی گذاريد ُکنده و ريشٔه درخت را در زمين باق           :  فرشته گفت ٢٦.  می کند و آن را به هرکه بخواهد می دهد           

ای پادشاه، نصيحت   ٢٧.  بعد از اينکه تو دانستی فرمانروايی از جانب خداوند است، دوباره پادشاه خواهی شد             :  اينست
مرا گوش کن و با انجام کارهای نيک از گناهان خود دست بردار و به عوض خطاهای خود به فقرا احسان کن،                               

 » .اندآنگاه اين امر تو را عاقبت به خير می گرد
بعد از دوازده ماه هنگامی که پادشاه بر پشت بام کاخ                   ٢٩.  همٔه اين امور برای نبوکدنصر پادشاه اّتفاق افتاد              ٢٨

ببينيد اين بابل است که من با توانايی و قدرت برای جالل خود به عنوان                    «:  ناگهان گفت ٣٠  سلطنتی گردش می کرد  
 » .پايتخت خويش ساخته ام

ای نبوکدنصر پادشاه، بدان که        «:  شده بود که صدايی از آسمان شنيده شد که می گفت               اين حرف هنوز تمام ن       ٣١
با حيوانات وحشی زندگی خواهی کرد و        .  تو از ميان مردم بيرون انداخته می شوی       ٣٢.  سلطنت از تو گرفته می شود     

ممالک جهان   بعد از آن خواهی دانست که خدای متعال بر تمام                     .  مّدت هفت سال مثل گاو علف خواهی خورد              
 » .فرمانروايی می کند و آن را به هرکه بخواهد می دهد

مانند گاو علف     .  او را از ميان مردم بيرون کردند              .  در همين موقع رؤيای نبوکدنصر به حقيقت پيوست                 ٣٣
 . موهای او مثل پر عقاب و ناخنهايش مانند پنجه های مرغ شده بود. می خورد و شبنم آسمان بر بدنش می باريد

 وکدنصر خدا را ستايش می کند نب
عقل من دوباره برگشت و خدای      .  بعد از گذشت هفت سال، من که نبوکدنصر هستم به سوی آسمان نگاه کردم              «٣٤

 . متعال را ستايش کردم و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم
  او تا ابداآلباد فرمانروايی خواهد کرد«

 . و سلطنت او جاودانی خواهد بود
 . همٔه مردم زمين در مقابل او هيچ هستند٣٥

  با فرشتگان آسمانی
 . و تمام مردم جهان مطابق ارادٔه خود عمل می کند

  و کسی نمی تواند مانع او شود
 » و يا از او بپرسد چرا چنين می کنی؟

ای من از من    هنگامی که عقل من برگشت، جالل و شکوه و سلطنت دوباره به من داده شد و مشاوران و امر                     «٣٦
 . استقبال نمودند و من دوباره با جالل و عظمت بيشتری به سلطنت رسيدم

جالل از آن اوست که تمام کارهايش حق و            .  اکنون من نبوکدنصر، پادشاه آسمانها را حمد و سپاس می گويم             «٣٧
 » .حقيقت است و می تواند متکّبران را فروتن و پست سازد

٥  



 دانيال
 

  مجلس مهمانی بلشصر
 بلشصر پادشاه مهمانی بزرگی ترتيب داد و هزار نفر از امرای بابل را به آن مهمانی دعوت نموده، با                      يک شب ١

وقتی در اثر شراب گرم شده بودند، دستور داد تا ظروف طاليی و نقره ای را که پدرش                      ٢.  يکديگر شراب نوشيدند  
يش و صيغه هايش و همٔه بزرگان کشور در         نبوکدنصر از معبد بزرگ در اورشليم آورده بود، بياورند تا او و زنها               

فورًا ظروف طاليی و نقره ای را که از معبد بزرگ در اورشليم آورده شده بود، حاضر کردند                   ٣.  آنها شراب بنوشند  
و خدايان طاليی، نقره ای، برنزی، آهنی، چوبی و   ٤.  و پادشاه، زنها، صيغه هايش و امرای او در آنها شراب نوشيدند          

 . ش نمودندسنگی را پرست
در آن هنگام ناگهان انگشتان دست انسانی ظاهر شد و در برابر شمعدانها بر روی ديواِر گچِی قصِر پادشاه                                ٥

و به وحشت افتاده، آشفته و هراسان گرديد         ٦.  پادشاه دست را در حال نوشتن روی ديوار ديد         .  شروع به نوشتن کرد   
اد کرد تا همٔه حکيمان و جادوگران و ستاره شناسان را حاضر               و با صدای بلند فري      ٧.  و زانوهايش به لرزه در آمد       

هرکس اين نوشته را بخواند و معنی آن را برای من بگويد، لباسهای ارغوانی بر «: آنگاه به حکيمان بابل گفت.  کنند
حکيمان همٔه ٨» .او خواهم پوشانيد، طوق زّرين بر گردنش خواهم انداخت و او را حاکم سوم مملکت خواهم گردانيد       

پس ٩.  پادشاه فورًا داخل شدند، اّما هيچ يک از آنها نتوانست آن نوشته را بخواند و يا معنی آن را به پادشاه بگويد                               
 . بلشصر بسيار پريشان شده و رنگ از صورتش پريد و تمام امرای او هم نگران شدند

! پادشاه پاينده بماند  «:  نی وارد شد و گفت    در اين هنگام، ملکه که سر و صدای آنها را شنيده بود، به تاالر مهما                ١٠
در زمان پدرت،   .  در مملکت تو مردی هست که روح خدايان مقّدس را دارد              ١١.  خاطرت پريشان و هراسان نشود     

حکمت و دانش و هوش خدايی در او ديده شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او را به رياست ستاره شناسان، جادوگران،                     
اين شخص که نامش دانيال است و پدرت او را بلطشصر ناميده بود، دارای                   ١٢.  يده بود حکيمان و پيشگويان برگز    

. فهم و دانش فوق العاده ای است که می تواند خوابها را تعبير کند، معّماها را حل نمايد و رازهای نهان را فاش سازد                       
 » .حال بفرست دانيال را بياورند تا معنی اين نوشته را برايت بگويد

  معنی نوشته را بيان می کند دانيال
آيا تو دانيال هستی، همان اسيری که پدرم از يهوديه «: پادشاه به دانيال گفت.  دانيال را به حضور پادشاه آوردند     ١٣

١٥.  شنيده ام که روح خدايان مقّدس در تو می باشد و هوش و حکمت و دانايی مخصوصی داری                           ١٤  آورده است؟ 

 آوردند تا اين نوشته را بخوانند و برای من معنی کنند، اّما هيچ کدام نتوانستند معنی                 جادوگران و حکيمان را به اينجا     
. دربارٔه تو شنيده ام که می توانی معانی مخفی را تعبير  کنی و اسرار پنهانی را فاش  سازی                     ١٦.  آن را به من بگويند     

ی بر تو می پوشانم و طوق زّرين بر             حال اگر بتوانی اين نوشته را بخوانی و معنی آن را بگويی، ردای ارغوان                      
 » .گردنت می اندازم و تو را حاکم سوم مملکت خود می سازم

من نوشته را برای برايت     .  هدايايت را برای خودت نگاه دار و يا به شخص ديگری بده           «:  دانيال به پادشاه گفت   ١٧
 . می خوانم و معنی آن را به تو می گويم

او به قدری با عظمت     ١٩.  رت نبوکدنصر سلطنت و عظمت و جالل عطا فرمود         ای پادشاه، خدای متعال به پد      «١٨
هرکه را اراده می کرد می کشت و هرکه را می خواست          .  شده بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از او می ترسيدند              

. د، ذليل می کردهرکه را می خواست به مقام عالی می رسانيد و هرکه را می خواست ذليل می کر         .  زنده نگاه می داشت  
از ميان مردم رانده ٢١. اّما چون مغرور شد و تکّبر نمود، از تخت سلطنت به زير افتاد و عظمتش از او گرفته شد            ٢٠

شد و مثل حيوانات گرديد و با االغهای وحشی زندگی می کرد و مثل گاو به او علف می دادند و شبنم آسمان بر بدن                           
متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروايی می کند و هرکه را بخواهد به سلطنت                       او می باريد تا اينکه فهميد خدای            

 . می رساند
بلکه برضد خداوند    ٢٣.   با وجود اينکه همٔه اينها را می دانستی، خود را فروتن نکردی                  - بلشصر-تو پسرش    «٢٢

و ُامرايت در آنها شراب         آسمانها رفتار نمودی و در ظروف خانٔه او که پيش تو آوردند تو، زنهايت، صيغه هايت                     
نوشيديد و خدايان نقره ای، طاليی، برنزی، آهنی، چوبی و سنگی را که نمی بينند، نمی شنوند و هيچ چيز نمی دانند،                      

پس اين  ٢٤.  پرستش نمودی، اّما خدايی را که جان تو و تمام کارهايت در دست اوست، پرستش و تکريم نکردی                            
 . کلمات را بنويسد دست از طرف او فرستاده شد تا اين

منا، يعنی خدا     :  و معنی آن از اين قرار است            ٢٦'  منا، منا، ثقيل و فرسين        ':  آنچه که نوشته شده اين است          «٢٥
. ثقيل، يعنی در ترازو وزن شدی و ناقص در آمدی٢٧. روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را به پايان رسانيده است     

 » .ماد ها و پارسيان داده شده است فرسين، يعنی سلطنت تو تقسيم گشته و به٢٨
بلشصر فورًا دستور داد تا ردای ارغوانی بر دانيال بپوشانند و طوق زّرين بر گردنش بيندازند و اعالم کنند که                    ٢٩



 دانيال
 

و داريوش مادی که در آن        ٣١.   کشته شد  - پادشاه کلدانيان -در همان شب، بلشصر       ٣٠.  او حاکم سوم مملکت می باشد      
 . داشت مملکت او را به تصّرف خود درآورد زمان شصت و دو سال

٦  
سه وزير هم به    ٢.  داريوش تصميم گرفت که يکصد و بيست استاندار در سراسر امپراتوری خود منصوب نمايد               ١

سرپرستی آنها منصوب کرد که تمام فرمانداران حسابهای خود را به ايشان پس بدهند تا هيچ ضرری به پادشاه                                
دانيال از وزرا و فرمانداران ديگر باالتر شده بود، زيرا دارای هوش و ذکاوت                  ٣.  يال بود نرسد که يکی از آنها دان      

اّما وزيران و فرمانداران دنبال      ٤.  پادشاه درنظر داشت دانيال را مسئول تمام امپراتوری خود بگرداند           .  بيشتری بود 
.  نتوانستند هيچ بهانه ای به دست بياورند          بهانه ای می گشتند تا در ادارٔه امور مملکتی از دانيال شکايت کنند، ولی                   
پس به يکديگر گفتند ما نمی توانيم هيچ        ٥.  چون دانيال کامًال امين و درستکار بود و هرگز خطايی از او سر نمی زد                 

 . عّلت و بهانه ای برضد دانيال پيدا کنيم مگر اينکه دربارٔه قوانين مذهبی و خدای او، بهانه ای از او به دست بياوريم
تمام وزرای مملکت، فرمانداران، مشاوران     ٧!  پاينده باد داريوش پادشاه   «:  پس به حضور داريوش رفتند و گفتند       ٦

و حّکام با هم مشورت کرده اند که پادشاه حکمی صادر فرمايد و در آن قدغن نمايد که تا مدت سی روز هرکس از                            
حال، ای پادشاه، اين     ٨.  در چاه شيران انداخته شود       ،خدايی يا انسانی جز داريوش پادشاه، حاجتی درخواست بنمايد          

داريوش ٩»  .حکم را صادر فرما و اين نوشته را امضاء کن تا طبق قانون ماد ها و پارسيان اين حکم باطل نگردد                           
وقتی دانيال فهميد که چنين فرمانی صادر شده است، به خانٔه خود رفت و در                  ١٠.  پادشاه، اين فرمان را امضاء کرد      

انٔه خود، پنجره ای را که به سوی اورشليم بود، باز کرد و مانند گذشته، روزی سه مرتبه زانو زده و خدای                               باالخ
 . خود را عبادت و پرستش می نمود

پادشاها، آيا شما   «:  همگی به حضور پادشاه رفتند و گفتند       ١٢،  وقتی دشمنان او را ديدند که نزد خدا دعا می کند            ١١
 تا سی روز به غيراز تو از خدايی يا انسانی حاجتی بخواهد، در چاه شيران انداخته                               فرمان نداده ايد که هرکس     

 » شود؟
 » .بلی درست است و اين فرمان طبق قانون ماد ها و پارسيان تغيير نمی پذيرد«: پادشاه گفت

او مرّتبًا  .  اعت نمی کند اين دانيال که از تبعيديان يهوديه می باشد از تو ای پادشاه و از فرمان تو اط                 «:  آنها گفتند ١٣
 » .روزی سه مرتبه دعا و نيايش می کند

پادشاه وقتی اين را شنيد بسيار پريشان خاطر شد و برای خالصی دانيال فکر می کرد و تا غروب آفتاب                                      ١٤
: سپس آن مردان به حضور پادشاه برگشتند و گفتند                   ١٥.  کوشش می کرد که راهی برای نجات دانيال پيدا کند                   

، می دانی که طبق قانون ماد ها و پارسيان، هر حکمی که توسط پادشاه صادر شود تغيير و تبديل                                            پادشاها«
 » .نمی پذيرد

ای دانيال،  «:  پادشاه به دانيال گفت    .  بنابراين پادشاه دستور داد دانيال را گرفته و او را در چاه شيران انداختند                 ١٦
سپس سنگی آوردند و آن را بر دهانٔه چاه ١٧» .تو را نجات دهد   ،اميدوارم خدايی که تو پيوسته او را پرستش می کنی        

بعد از آن   ١٨.  گذاشتند و پادشاه آن را با ُمهر خود و ُمهر وزرای خود ُمهر کرد تا فرمان دربارٔه دانيال تغيير نکند                           
ند و تا    پادشاه به کاخ خود برگشت و تا صبح روزه گرفت و اجازه نداد که وسايل عيش و عشرت برای او بياور                              

 . صبح نتوانست بخوابد
وقتی به سر چاه رسيد، با صدای گرفته ای             ٢٠.  صبح زود پادشاه بلند شد و با عجله بر سر چاه شيران رفت                     ١٩

ای دانيال، بندٔه خدای زنده، آيا خدايی  که تو پيوسته او را پرستش می کنی توانسته                        «:  دانيال را صدا کرد و گفت        
 » است تو را نجات بدهد؟

خدا فرشتٔه خود را فرستاد و او دهان شيرها را بست تا به من صدمه ای                ٢٢!  پادشاه پاينده باد  «:  انيال جواب داد  د٢١
 » .زيرا که نه در پيشگاه او گناهی کرده ام و نه در حضور تو خطايی مرتکب شده ام. نرسانند

دانيال را از چاه بيرون کشيدند و ديدند          .پادشاه بسيار خوشحال شد و دستور داد دانيال را از چاه بيرون بياورند             ٢٣
سپس پادشاه دستور داد تمام کسانی را که از         ٢٤.  که هيچ صدمه ای به او نرسيده است زيرا که بر خدا توّکل کرده بود             

ه قبل از اينکه آنها به ت. دانيال شکايت کرده بودند، آوردند و همٔه آنها را با زن و فرزندانشان در چاه شيران انداختند               
 . چاه برسند، شيرها حمله کرده و تمام استخوانهای آنها را ُخرد کردند

 : بعد از آن، داريوش پادشاه به تمام مّلتها و اقوام به زبانهای گوناگون ساکنان سراسر زمين نوشت٢٥
من فرمان می دهم که در سراسر امپراتوری من، تمام مردم بايد در حضور                      ٢٦!  صلح و سالمتی بر شما باد         «
 : دای دانيال ترسان و لرزان باشند، زيراخ

 . او خدای زنده است«



 دانيال
 

  سلطنت او هرگز از بين نخواهد رفت
  و تا به ابد سلطنت خواهد کرد
 . قدرتش هرگز به انتها نخواهد رسيد

 . او نجات می دهد و آزاد می کند٢٧
  در آسمان و زمين نشانه ها

 . و شگفتی ها به عمل می آورد
 » .ز چنگ شيرها نجات داداو دانيال را ا

 . بنابراين دانيال در زمان سلطنت داريوش و کوروش پارسی موّفق و کامياب بود٢٨

٧  

  چهار حيوان: خواب اول دانيال

  رؤياهای دانيال
)١٣:١٢-١:٧ ( 

 : در سال اول سلطنت بلشصر پادشاه بابل، دانيال بر بستر خود خوابی ديد که آن را به اين شکل نوشت١
بعد چهار حيوان عجيب و عظيم       ٣.  خواب دريای وسيعی ديدم که در اثر وزش باد از هر طرف متالطم بود                   در٢

درحالی که به آن   .  اولی شبيه شير بود، اّما مانند عقاب بال داشت           ٤.  از دريا بيرون آمدند که همه با هم فرق داشتند             
سپس به اين حيوان     .  سان روی دو پای خود ايستاد       نگاه می کردم، ديدم که بالهايش کنده شد، سپس بلند شد و مثل ان                 

 . عقل انسان داده شد
در بين دندانهايش سه دنده ديدم و           .  حيوان دومی همانند خرس بود و روی پاهای خود ايستاده آمادٔه حمله شد                     ٥

 » !برخيز و تا می توانی گوشت بخور«: صدايی شنيدم که به آن حيوان می گفت
به .  او بر پشت خود چهار بال همچون بال پرنده داشت و دارای چهار سر بود                .  بود  حيوان سومی به شکل پلنگ    ٦

 . اين حيوان اختيار و قدرت فرمانروايی داده شد
اين حيوان با دندانهای بزرگ و آهنين،            .  بعد در خواب حيوان چهارم را ديدم که خيلی ترسناک و قوی بود                       ٧

اين حيوان با سه حيوان      .  ی را در زير پاهای خود لگدمال می کرد         قربانيان خود را می دريد و می خورد، سپس مابق         
درحالی که به شاخهايش نگاه می کردم، ديدم يک شاخ کوچک از بين شاخها            ٨.  ديگر فرق داشت و دارای ده شاخ بود       

اين شاخ کوچک چشمانی مثل چشمان انسان داشت و از دهانش سخنان                     .  پيدا شد و سه شاخ اول را از بيخ کند                
 . برآميز جاری بودتّک

  رؤيای موجود ازلی
لباس او  .  بر تخت خود جلوس کرد     »  موجود ازلی «آنگاه تختهايی را ديدم که در جاهای خود قرار داده شدند و                 ٩

از تخت او شعله های آتش برمی خاست و چرخهای آن،           .  همچون برف، سفيد و موهای سرش مانند پشِم خالص بود           
هزاران نفر او را خدمت می کردند و ميليونها نفر در              .  ش در برابر او جاری بود       رودی از آت   ١٠.  آتش سوزان بود   

 . آنگاه دفترها برای داوری گشوده شدند. حضور او ايستاده بودند
بعد آن حيوان چهارم را ديدم که کشته شد و جسدش در آتش سوخته گرديد، زيرا شاخ کوچک اين حيوان هنوز                       ١١

قدرت سه حيوان ديگر از آنها گرفته شد اّما اجازه داشتند که تا مّدتی به زندگی خود                 ١٢.  هم سخنان تکّبرآميز می گفت   
 . ادامه بدهند

به ١٤.  او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت            .  در خواب موجودی را ديدم که شبيه انسان بود         ١٣
قدرت او ابدی و     .   و نژاد او را خدمت نمايند        او اختيار و جالل و قدرِت سلطنت داده شد تا همٔه اقوام از هر زبان                    

 . سلطنتش بی زوال است

  تفسير خواب دانيال
پس نزد يکی از کسانی که پهلوی تخت نشسته بودند، رفتم           ١٦.  من دانيال، از ديدن آن رؤياها گيج و مبهوت شدم          ١٥

چهار پادشاه هستند که بر زمين       ،  آن چهار حيوان بزرگ   «١٧:  او چنين شرح داد   .  و تفسير آن رؤيا را از او پرسيدم        
 » .اّما مقّدسين خدای متعال، قدرت سلطنت را تا ابد به دست خواهند گرفت١٨، ظهور می کنند



 دانيال
 

بعد دربارٔه حيوان چهارم که ترسناک و دارای دندانهای آهنين و پنجه های برنزی بود و با سه حيوان ديگر                               ١٩
همچنين دربارٔه آن ده    ٢٠.   و زير پا لگدمال می کرد، از او پرسيدم        فرق داشت و قربانيان خود را می دريد و می خورد        

آن شاخ کوچک   .  شاخ و شاخ کوچکی که بعدًا ظاهر شد و سه تا از آن ده شاخ که از بيخ کنده شدند، سؤال کردم                              
 . همان شاخی بود که چشم داشت و از دهانش سخنان تّکبرآميز جاری بود و از شاخهای ديگر هولناک تر بود

آمد » موجود ازلی«آنگاه ٢٢. درحالی که نگاه می کردم ديدم که آن شاخ با مقّدسين خدا جنگيد و بر آنها پيروز شد              ٢١
 . و داوری را شروع کرده از مقّدسين خدای متعال حمايت نمود و زمانی رسيد که قدرت سلطنت را به آنها سپرد

اين سلطنت با سلطنت های ديگر       .  بر زمين است     حيوان چهارم سلطنت چهارم    «:  او برای من چنين شرح داد       ٢٣
ده شاخ او ده پادشاه هستند که از همين         ٢٤.  تمام دنيا را پاره پاره نموده، در زير پاهای خود لگدمال می کند          .  فرق دارد 

بعد پادشاه ديگری به سلطنت می رسد که با سه پادشاه ديگر فرق دارد و آنها را شکست                           .  سلطنت ظهور می کنند   
او برضد خدای متعال سخن می گويد، بر مقّدسين ظلم می کند و می کوشد که تمام قوانين و جشن های                               ٢٥.  می دهد

سپس زمان داوری آغاز       ٢٦.  مقّدسين خدا مّدت سه سال و نيم تحت تسّلط او خواهند بود                      .  مذهبی را تغيير بدهد      
آنگاه قدرت و عظمت تمام سلطنت ها       ٢٧.  ودمی گردد و سلطنت اين پادشاه از او گرفته می شود و بکّلی از بين می ر                 

سلطنت خدای متعال ابدی بوده، تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از او                 .  به مقّدسين خدای متعال سپرده می شود      
 » .اطاعت می کنند

از   از ترس رنگ از چهره ام پريده بود، ولی          .  اين بود خوابی که ديدم و وقتی بيدار شدم، بسيار پريشان بودم                ٢٨
 . خوابم به کسی چيزی نگفتم

٨  
  قوچ و ُبز: خواب دوم دانيال

در خواب ديدم که در شهر شوش، پايتخت استان عيالم، در             ٢.  در سال سوم سلطنت بلشصر خواب ديگری ديدم        ١
د وقتی به اطراف نگاه می کردم، قوچی را ديدم که دو شاخ بلند داشت و در کنار رو                  ٣.  کنار رود اوالی ايستاده بودم    

اين قوچ به  طرف مغرب، شمال و جنوب شاخ می زد و               ٤.  بعد ديدم که يکی از اين دو شاخ بلندتر شد            .  ايستاده بود 
هرچه دلش می خواست، می کرد و قويتر        .  هيچ جانوری نمی  توانست در مقابل او بايستد و يا از دست او فرار کند                   

 . می شد
او آن قدر به سرعت می دويد که      .  اگهان يک ُبز نر از غرب پيدا شد       هنگامی  که دربارٔه اين وقايع فکر می کردم، ن       ٥

با تمام قدرت به طرف آن       ٦اين ُبز که يک شاخ در وسط چشمان خود داشت،              .  پاهايش با زمين تماس پيدا نمی کرد      
را بعد با خشم زياد به قوچ حمله کرد و هر دو شاخش                      ٧.  قوچ دو شاخ، که آن را در کنار نهر ديده بودم، دويد                   

شکست و او را که قدرت مقاومت نداشت، به زمين انداخته پايمالش کرد و کسی نبود که قوچ را از دست او نجات                           
 . بدهد
آن ُبز نر بی نهايت بزرگ شد اّما درحالی که به اوج قدرت خود رسيده بود، ناگهان شاخش شکست و به جای آن                        ٨

از اين شاخها، شاخ کوچکی برآمد و رو به جنوب و مشرق              از يکی ٩.  چهار شاخ بلند در چهار سمت مختلف در آمد        
آن قدر نيرومند شد که عليه لشکر آسمانی برخاست و بعضی از ستارگان را بر زمين                ١٠.  و سرزمين وعده رشد کرد    

او حّتی بضد فرمانروای لشکر آسمانی قيام کرده و از قربانی هايی که روزانه به او تقديم                      ١١.  ريخت و پايمال کرد    
به خاطر گناه قوم به او اجازه داده شد که قوی گردد و             ١٢.  کردند جلوگيری نموده، معبد بزرگ وی را ويران کرد        می 

 . آن شاخ هرچه دلش خواست، انجام داد و حقيقت را زير پا گذاشت. مانع تقديم قربانی های روزانه شود
تا چه زمان قربانی های       «:  ديگری پرسيد    يکی از  .  بعد شنيدم که دو فرشتٔه مقّدس با هم گفت وگو می کردند                  ١٣

روزانه تقديم نخواهند شد؟ تا چه موقع گناه و شرارت جريان خواهد داشت؟ تا چه وقت لشکر آسمانی و معبد بزرگ              
 » پايمال خواهد شد؟

دو هزار و سيصد روز طول خواهد کشيد و در اين مّدت قربانی های                «:  شنيدم که فرشتٔه ديگر در جواب گفت       ١٤
 » .بعد معبد بزرگ دوباره آباد خواهد شد. نه صبح و شام تقديم نخواهند شدروزا

  جبرائيل خواب دانيال را تعبير می کند
صدايی را از آن طرف     ١٦.  وقتی کوشش می کردم که معنی خوابم را بدانم، ناگهان شخصی در برابر من ايستاد               ١٥

پس جبرائيل نزد من آمد، من        ١٧»  .ا برايش تعبير کن    ای جبرائيل، خواب دانيال ر      «:  رود اوالی شنيدم که می گفت      
 . ترسيدم و رو به زمين افتادم



 دانيال
 

درحالی که او حرف    ١٨»  .ای انسان فانی، آن خوابی را که ديدی مربوط به زمان آخر است                      «:  او به من گفت     
م تا به تو نشان بدهم       من آمده ا «:  و گفت ١٩  اّما او مرا گرفت و از زمين بلند کرد         .  می زد، من بيهوش بر زمين افتادم      

 . خوابی را که ديدی دربارٔه زمان آخر است. که نتيجٔه خشم خداوند چه خواهد بود
ُبز نر پادشاهی يونان است و شاخ بلندی        ٢١.  آن قوچ دو شاخ را که در خواب ديدی، سلطنت ماد و پارس است              «٢٠

ديدی شکست و به جای آن چهار شاخ ديگر           شاخی که ٢٢.  که در وسط چشمانش بود، اولين پادشاه آن کشور می باشد          
درآمد، به اين معنی است که امپراتوری يونان چهار قسمت خواهد شد و هر قسمت پادشاهی برای خود خواهد                                  

 . اّما هيچ کدام به اندازٔه پادشاه اول بزرگ نخواهد بود. داشت
دد، پادشاهی ستمکار و حيله گر        وقتی پايان سلطنت آنها نزديک شود و شرارت ايشان نيز بسيار زياد گر                       «٢٣

. او عامل ويرانی های عظيم خواهد شد        .  او دارای قدرت زيادی می شود اّما نه با نيروی خود               ٢٤.  برخواهد خاست 
با مهارت، نقشه های فريبندٔه خود      ٢٥.  مطابق ميل خود کار خواهد کرد و بزرگان و قوم مقّدس خدا را خواهد کشت                   

به حّدی مغرور می گردد که عليه       .  يورش ناگهانی عّدٔه زيادی را از بين خواهد برد          را عملی خواهد نمود و با يک          
خوابی را هم که دربارٔه         ٢٦.  شاِه شاهان شورش خواهد نمود اّما سرانجام نابود می شود، ولی نه به دست انسان                          

پنهان نگه دار، زيرا در آيندٔه     قربانی های روزانٔه صبح و شام ديدی به انجام خواهد رسيد اّما اکنون تو اين خواب را                   
 » .خيلی دور عملی خواهد شد

سپس برخاستم و همچون گذشته به کارهايی  که پادشاه به من سپرده            .  سپس برای چند روز ضعيف و بيمار شدم       ٢٧
 . اّما خوابی که ديده بودم، فکر مرا مشغول کرده بود، زيرا دانستن آن برای من مشکل بود. بود، مشغول شدم

٩  
 انيال برای قوم خود دعا می کند د

من، دانيال، وقتی کتاب     ٢،  در سال اول پادشاهی داريوش مادی پسر خشايارشاه که بر بابلی ها سلطنت می کرد                  ١
ارميای نبی را می خواندم، فهميدم که طبق کالمی که خداوند به ارميای نبی گفته بود، اورشليم می بايست مّدت هفتاد                     

پس در پيشگاه خداوند دعا و زاری کردم، روزه گرفتم و پالس پوشيدم، خاکستر بر سرم                      ٣.  سال ويران باقی بماند    
 : و در دعا به گناهان خود اعتراف نموده گفتم٤ريختم 

تو هميشه به پيمانهايت عمل می کنی و به کسانی که تو را دوست             .  ای خداوند، تو خدای بزرگ و با هيبت هستی         «
 . ی کنند، محّبتی پايدار نشان می دهیدارند و از اوامر تو اطاعت م

ما به سخنان   ٦.  اّما ما گناه کرده و شرارت ورزيده ايم، ما از دستورات تو سرپيچی کرده به راه خطا رفته ايم                        «٥
ای ٧.  انبيايی که از طرف تو بودند و کالم تو را به پادشاهان و بزرگان قوم و اجداد ما بيان کردند، گوش نداديم                                  

ما مردم يهوديه و اورشليم و تمام اسرائيل به خاطر خيانتی که به تو کرده ايم،               .  دلی و ما شرمنده هستيم    خداوند، تو عا  
٩.  بلی ای خداوند، پادشاهان، بزرگان و نياکان ما به تو گناه ورزيدند            ٨.  در کشورهای دور و نزديک پراکنده شده ايم      

ای خداوند خدای ما، ما به        ١٠.  و گناه کرده اند، می بخشی    اّما تو خدای بخشنده و مهربان هستی و کسانی  را که به ت                 
بلی، همٔه ما در      ١١.  کالم تو توّجه نکرده ايم و مطابق احکامی که به وسيلٔه انبيايت به ما دادی، رفتار ننموده ايم                             

. آمده است پيشگاه تو گناهکاريم و به همين خاطر، لعنتهايی که در کتاب توراِت بنده ات موسی بيان شده، بر سر ما                        
آن بالی عظيمی که در اورشليم بر سر ما آمد، در              .  هر چيزی که دربارٔه ما و رهبران ما گفته بودی، عملی شد              ١٢

اين بال طبق نوشتٔه تورات موسی گريبانگير ما شد اّما با وجود اين باز هم                               ١٣.  هيچ جای دنيا ديده نشده است          
بنابراين تو  ١٤.   که نيکوست، بجا آوريم تا تو از ما راضی شوی           نخواستيم که از گناهان خود دست بکشيم و آنچه را          

که ناظر کارهای ما بودی، آن بال را بر سر ما آوردی، زيرا تو ای خداوند خدای ما، هميشه عادالنه عمل می کنی                            
 . اّما با وجود اين، ما باز هم به کالم تو گوش نداديم

ود را از مصر بيرون آوردی و چنانکه امروز می بينيم، نام              ای خداوند خدای ما، تو با قدرت خويش، قوم خ            «١٥
اّما ای خداوند، به خاطر عدالِت کامل خود،        ١٦هرچند ما گناهکار و شرير هستيم        .  تو در بين اقوام مشهور شده است       

زيرا به سبب گناهان ما و شرارت اجداد ما،                .  خشم و غضبت را از شهر اورشليم و کوه مقّدس خود برگردان                     
خدايا، اکنون به دعا و زاری من گوش بده و به خاطر نام                ١٧.  ليم و قوم تو در مقابل همسايگان رسوا گشته اند           اورش

ای خدای من، گوش بده و       ١٨.  خود ای خداوند، نور روی خود را بر معبد بزرگ خود که ويران گشته است، بتابان                   
ما اين را   .  را که نام تو را بر خود دارد، ببين         چشمانت را باز کن و مصيبت ما و خرابی شهری            !  دعای ما را بشنو   

ای خداوند، دعای   ١٩.  به خاطر رحمت عظيمت از تو درخواست می کنيم، نه به خاطر اينکه ما مردمان نيكويی هستيم              
ای خداوند، به تقاضای ما گوش بده و آن را اجابت نما، شتاب کن و تأخير                      .  ما را بشنو، ای خداوند ما را بيامرز          
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 » .ا که نام تو بر اين قوم و بر اين شهر قرار داردمکن زير

  هفتاد هفته
درحالی که مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم اسرائيل اعتراف می نمودم و به حضور خداوند،                           ٢٠

 کرد  جبرائيل که او را قبًال در خواب ديده بودم، با سرعت پرواز             ٢١،  خدای خود برای معبد بزرگ التماس می کردم       
ای دانيال، من آمده ام که به تو دانش و فهم ببخشم تا بتوانی اين                «:  و به من گفت   ٢٢و هنگام قربانی شام پيش من آمد         

در همان لحظه ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمده ام تا به تو خبر دهم،                         ٢٣.  اسرار را بفهمی  
 . ن توّجه کن تا آنچه را که در مورد خوابت می گويم، بفهمیپس اکنو. زيرا خدا تو را بسيار دوست می دارد

به امر خدا برای قوم تو و شهر مقّدس تو هفتاد هفته طول می کشد تا فساد و شرارت از بين برود، کّفارٔه                                     «٢٤
ها گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد، معبد بزرگ دوباره تقديس شود و به اين ترتيب رؤياها و پيشگويی                       

بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجّدد اورشليم تا ظهور پيشوای برگزيدٔه خدا،                        ٢٥.  به انجام برسند  
هفت هفته و شصت و دو هفته طول می کشد و با وجود اوضاع آشفته، اورشليم با جاده ها و ديوارهايش بازسازی                             

سپس پادشاهی با     .   کشته می شود اّما نه عادالنه           پس از آن شصت و دو هفته، آن پيشوای برگزيده                    ٢٦.  می شود
آخر زمان همچون توفان فرا می رسد و        .  لشکريان خود به اورشليم و معبد بزرگ حمله کرده، آنها را ويران می کند              

اين پادشاه با اشخاص زيادی پيمان يک هفته ای              ٢٧.  جنگ و ويرانی هايی را که تعيين شده، با خود خواهد آورد                   
سپس اين ويرانگر، معبد بزرگ را        .  ا وقتی نصف اين مّدت بگذرد، مانع تقديم قربانی ها و هدايا می شود               می بندد امّ 

 » .آلوده می سازد، ولی سرانجام آن چيزی که برای او تعيين شده بر سرش خواهد آمد

١٠  
  رؤيای دانيال در کنار رود دجله

ه بلطشصر هم ناميده می شد، رؤيای ديگری ديد و             در سال سوم شاهنشاهی کوروش، شاهنشاه پارس، دانيال ک            ١
 . اين رؤيا درباره يک جنگ بزرگ بود که در آينده رخ می داد. تعبير آن به او آشکار شد

در اين مّدت نه غذای کافی خوردم و نه لب به گوشت            ٣.  من، دانيال، وقتی اين رؤيا را ديدم، سه هفته ماتم گرفتم           ٢
 . شانه کردم و شراب زدم و نه موی خود را

وقتی به باال نگاه کردم، ناگهان       ٥.  در روز بيست و چهارم ماه اول سال، در کنار رود بزرگ دجله ايستاده بودم                 ٤
بدن او مثل جواهر       ٦.  کسی را ديدم که لباس سفيد کتانی پوشيده و کمربندی از طالی ناب به کمر بسته بود                                     

ای آتش بودند و بازوها و پاهايش مانند برنز صيقلی شده            می درخشيد، رويش برق می زد و چشمانش همچون شعله ه        
 . و صدايش شبيه همهمٔه گروه بی شماری از مردم بود

همراهان من آن قدر ترسيدند که پا به فرار            .  از آن عّده ای که در آنجا ايستاده بوديم، تنها من آن رؤيا را ديدم                      ٧
رنگم پريده بود و تاب و توان         .  آن رؤيای عجيب می نگريستم      من تنها ماندم و به     ٨.  گذاشتند و خود را پنهان کردند       

اّما دستی مرا لمس نمود و مرا که            ١٠.  وقتی آن مرد با من سخن گفت، رو به خاک افتادم و بيهوش شدم                    ٩.  نداشتم
 . دستها و پاهايم می لرزيدند، از جا بلند کرد

ز و به آنچه که می خواهم به تو بگويم با دّقت              ای دانيال، ای مرد بسيار عزيز خدا، برخي         «:  فرشته به من گفت   ١١
 . آنگاه درحالی که هنوز می لرزيدم بر پا ايستادم» .زيرا برای همين امر پيش تو فرستاده شده ام! گوش بده

زيرا از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او                !  ای دانيال، نترس  «:  سپس به من گفت   ١٢
اّما فرشته ای  ١٣.  نش و فهم بدهد، درخواست تو قبول شد و خدا همان روز مرا پيش تو فرستاد                    خواستی که به تو دا     

سرانجام ميکائيل،  .  که بر کشور پارس حکمرانی می کند، بيست و يک روز با من مقاومت نمود و مانع آمدن من شد                  
 و به تو بگويم که در آينده برای           من توانستم به اينجا بيايم     ١٤.  که يکی از فرشتگان اعظم خداست، به کمک من آمد            

 » .قوم تو چه حادثه ای رخ می دهد، زيرا اين رؤيا را که ديدی مربوط به آينده است
آنگاه آن فرشته که شبيه انسان بود، لبهايم را لمس              ١٦.  در تمام اين مّدت سرم را به زير انداخته و گنگ بودم                ١٥

قای من، اين رؤيا آن قدر مرا ترسانده است که ديگر تاب و توان در                ای آ «:  من به او گفتم   .  کرد تا بتوانم حرف بزنم    
 » .پس چگونه می توانم با تو حرف بزنم؟ قّوت من تمام شده است و به سختی نفس می کشم١٧. من نمانده است

 » !ای مرد بسيار عزيز خدا، نترس و نگران نباش«: او گفت١٩. او دوباره مرا لمس کرد و من قّوت يافتم١٨
 » .ای آقای من، حاال حرف بزن زيرا تو به من نيرو بخشيدی«: تی اين را گفت، قّوت يافتم و به او گفتموق
وقتی از  .  می دانی چرا پيش تو آمده ام؟ من آمده ام تا بگويم که در کتاب حقيقت چه نوشته شده است                 «:  او گفت ٢١-٢٠
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سپس با فرشته ای که بر يونان         .   کند می روم پيش تو بازگردم، به جنگ فرشته ای که بر کشور پارس حکومت می                  
 » .در اين جنگها تنها ميکائيل، نگهبان قوم اسرائيل، به من کمک خواهد نمود. حکومت می کند، خواهم جنگيد

١١  
 . و آنچه را به تو می گويم حقيقت است٢ او مسئول حفاظت از من است١

  پادشاهی مصر و سوريه
ر در کشور پارس به سلطنت می رسند و بعد از آنها پادشاه چهارم زمام                           سه پادشاه ديگ    «:  سپس فرشته گفت    

اين پادشاه از همه ثروتمندتر می باشد و با استفاده از قدرت و ثروت خود، همه را                         .  مملکت را به دست می گيرد      
 . بضد کشور يونان تحريک خواهد کرد

او هرچه بخواهد   .  عی فرمانروايی خواهد کرد    او بر کشور وسي    .  آنگاه پادشاه نيرومندی به قدرت خواهد رسيد        «٣
کسی از نسل او به     .  اّما در اوج قدرت، پادشاهی اش از هم خواهد پاشيد و چهار قسمت خواهد شد              ٤.  انجام خواهد داد  

 . سلطنت نخواهد رسيد، زيرا پادشاهی او ريشه کن شده به ديگران داده خواهد شد
 سردارانش بضد وی قيام کرده، سلطنت را از او خواهد گرفت و با               فرعون به قدرت خواهد رسيد، اّما يکی از       «٥

چند سال بعد، پادشاهان مصر و سوريه پيمان صلح امضاء می کنند و برای                ٦.  قدرت زيادتری حکومت خواهد کرد     
يرا آن  اّما عمر اين پيمان خيلی کوتاه خواهد بود، ز        .  تحکيم اين پيمان، دختر فرعون با پادشاه سوريه ازدواج می کند          

بعد يکی از خويشاوندان آن دختر، فرعون می شود و بضد پادشاه سوريه             ٧.  دختر با پدر و همراهانش کشته می شوند      
او ُبتها و ظروف قيمتی طال و نقرٔه سوريه را با           ٨.  به جنگ می رود و به قلعٔه او وارد شده، او را شکست خواهد داد              

بعد پادشاه سوريه به مصر حمله می کند، اّما شکست ٩. رار می شودسپس برای مّدتی صلح برق. خود به مصر می برد   
 . می خورد

پسران پادشاه سوريه با سپاه بزرگی برای جنگ آماده می شوند و همچون سيل وارد مصر شده، به قلعٔه                                  «١٠
 را   آنگاه فرعون با خشم زياد به جنگ پادشاه سوريه می رود و سپاه بزرگ او                           ١١.  نظامی دشمن حمله می برند      

فرعون از اين پيروزی مغرور شده، هزاران نفر از دشمنان خود را نابود می کند، اّما قدرت او                     ١٢.  شکست می دهد 
 . دوامی نخواهد داشت

پادشاه سوريه به کشور خود بازمی گردد و سپاهی بزرگتر و مجّهزتر از قبل تشکيل می دهد تا در وقت                                   «١٣
ن عّدٔه زيادی عليه فرعون قيام می کنند و حّتی بعضی از آشوبگران قوم               در آن زما  ١٤.  مناسب دوباره به جنگ برود    

آنگاه پادشاه سوريه   ١٥.  تو با آنها همدست می شوند تا همٔه پيشگويی ها به انجام برسد، اّما همگی شکست می خورند                   
هترين سپاهيان مصر از جنگ دست می کشند و حّتی ب                 .  می آيد و شهر مستحکم را محاصره و تصّرف می کند                 

تجاوزگران سوريه هرچه دلشان بخواهد می کنند و کسی قادر نخواهد           ١٦.  سربازان آنها نيز نمی توانند مقاومت نمايند      
 . به سرزمين وعده وارد می شوند و آن را ويران می کنند. بود از آنها جلوگيری نمايد

ظور با فرعون پيمان می بندد و         پادشاه سوريه برای تصّرف تمام کشور مصر نقشه می کشد و برای اين من                    «١٧
آنگاه متوّجه کشورهای ساحلی     ١٨.  يکی از دختران خود را به همسری او درمی آور د، اّما نقشه اش عملی نمی شود                  

اّما يکی از فرماندهان او را شکست می دهد و او با خّفت و خواری                 .  می گردد و بسياری از آنها را تصّرف می کند         
شاه سوريه به وطن خويش باز می گردد ولی در راه شکست می خورد و اثری از او باقی                       پاد١٩.  عقب نشينی می کند 

 . نمی ماند
پس از او پادشاه ديگری به قدرت می رسد و برای افزايش ثروت سلطنت خود، مأموری را می فرستد تا از                          «٢٠

 » .خشم مردم يا در جنگ آن پادشاه در مّدت کوتاهی کشته می شود، اّما نه از. مردم باج و خراج جمع کند

  پادشاه شرير سوريه
پادشاه ديگر سوريه، شخص شريری می باشد که بدون اينکه حق                      «:  فرشته به کالم خود ادامه داده گفت              ٢١

او قدرت کاهن    ٢٢.  پادشاهی داشته باشد، ناگهان آمده و با حيله و نيرنگ زمام سلطنت را به دست خواهد گرفت                           
بعد از اينکه با مردم پيمان می بندد، آنها را فريب          ٢٣.   او مخالفت کند، از بين می برد      اعظم و هرکس ديگری را که با      

او با يک حملٔه ناگهانی به حاصلخيزترين         ٢٤.  داده و با تعداد کمی از ياران خود، قدرت را به دست خواهد گرفت                   
م جنگی را بين پيروان خود تقسيم         غناي.  ناحيه حمله می برد و کارهايی می کند که هيچ يک از نياکانش نکرده بودند                

 . بعد برای تصّرف قلعه های جنگی نقشه می کشد، اّما نقشه هايش عملی نخواهند شد. می کند
فرعون هم با لشکری بسيار بزرگ و           .  بعد جرأت يافته سپاه عظيمی را برای جنگ با مصر آماده می کند                   «٢٥
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مشاورين نزديک او باعث سقوط او می شوند       ٢٦.  ست می خورد نيرومند به جنگ او می رود، اّما در اثر توطئه ای شک         
سپس، اين دو پادشاه، درحالی که بضد يکديگر             ٢٧.  و بسياری از لشکريانش تارومار شده، به قتل خواهند رسيد                  

توطئه چيده اند، بر سر يک سفره می نشينند و غذا می خورند و به هم دروغ می گويند، اّما هيچ آدام به مراد دل خود                         
پس پادشاه سوريه با غنايم فراوان دوباره عازم وطن خود           ٢٨.  نخواهد رسيد، زيرا هنوز زمان معّين آن نرسيده است         

می شود و در راه بازگشت، از سرزمين اسرائيل عبور می کند و در آنجا باعث خرابی های بسيار می شود و سپس به                     
 . مملکت خود باز می گردد

ديگر به مصر لشکرکشی می کند، اّما اين بار نتيجٔه کارش با دفعات قبل فرق                          بعد در زمان معّين يک بار       «٢٩
 . زيرا روميان با کشتی های خود به مقابلٔه او می آيند و او وحشتزده عقب نشينی می کند٣٠، خواهد داشت

رای از بين   پادشاه سوريه از اين شکست به خشم می آيد و با مشورت يهوديانی که پيمان مقّدس را شکسته اند، ب                     «
سپاهيان وی معبد بزرگ را آلوده ساخته و قربانی های روزانه را متوّقف                           ٣١.  بردن پيمان مقّدس اقدام می کند         

با حيله و نيرنگ يهوديانی را که از دين نياکان خود                     ٣٢.  می سازند و ُبتی را در معبد بزرگ قرار خواهند داد                  
در آن زمان علمای قوم شروع ٣٣. ا مخالفت کرده، مانع او می شوندبرگشته اند، طرفدار خود می سازند اّما پيروان خد      

به تعليم مردم می کنند، اّما عّده ای از آنها در آتش انداخته می شوند، بعضی با شمشير به قتل می رسند و برخی از                               
بعد عّدٔه   .  داّما در اين هنگام کمکهای اندکی به پيروان خدا خواهد رسي                     ٣٤.  آنها زندانی گشته، غارت می گردند        

عّده ای از علما به قتل خواهند رسيد و اين سبب می شود که قوم خدا پاک و   ٣٥.  بسياری با حيله به آنها خواهند پيوست      
 . اين وضع تا زمانی که وقت معّين فرا رسد، ادامه خواهد يافت. بی آاليش گردند

تر و باالتر از خدايان ديگر می داند و به              او خود را بر     .  پادشاه سوريه هرچه دلش بخواهد انجام خواهد داد           «٣٦
خدای خدايان کفر می گويد و تا فرا رسيدن زمان مجازاتش، به اين کار ادامه خواهد داد زيرا آنچه را که خدا مقّرر                          

پادشاه سوريه نه به خدايی که نياکانش او را بندگی می کردند، توّجه می کند و نه به                            ٣٧.  فرموده، واقع خواهد شد     
در واقع او به هيچ خدايی توّجه نمی کند، زيرا او خود را باالتر از هر خدايی                           .  که محبوب زنان می باشد     خدايی  

به اين   .  يگانه خدايی که می پرستد، آن خدايی خواهد بود که از قلعه های مستحکم محافظت می کند                          ٣٨.  می پندارد
با توّکل به   ٣٩.  بها و هدايای نفيس تقديم خواهد کرد        خدايی  که نياکانش او را نمی شناختند، طال، نقره، سنگهای گران            

اين خدای بيگانه به قلعه های مستحکم حمله می برد و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می رساند                      
 . و به عنوان پاداش زمين را بين آنها تقسيم می کند

 اّرابه های جنگی و سواران و کشتيهای زياد مانند           سرانجام، فرعون به جنگ پادشاه سوريه می آيد و او هم با             «٤٠
او حّتی به سرزمين وعده     ٤١.  پادشاه سوريه، سيل آسا به کشورهای زيادی حمله می برد        .  گردباد به مقابلٔه او می شتابد    

 هم حمله خواهد کرد و ده  ها هزار نفر را خواهد کشت، اّما در سرزمين های َادوم و موآب، بازماندگان عمونيان                               
او تمام  ٤٣.  حّتی مصر و بسياری از کشورهای ديگر هم از دست او در امان نخواهند ماند                        ٤٢.  فرار خواهند کرد   

٤٤.  خزانه های طال و نقره و اشيای نفيس مصر را تاراج می کند و اهالی ليبی و حبشه به او باج و خراج خواهند داد                       

پس خشمگين و    .  او را نگران و پريشان می سازد         اّما از جانب مشرق و شمال خبرهايی به گوش او می رسد و                       
بين دريا و کوهی که معبد بزرگ در باالی          ٤٥.  برافروخته برگشته، در سر راه خود مردمان زيادی را نابود می کند            

اّما در همان جا مرگش فرا می رسد و بدون اينکه کسی به او                .  آن واقع است، چادر های شاهانٔه خود را برپا می کند           
 » .، خواهد مردکمک کند

١٢  
  زمان آخر

در آن زمان ميکائيل، فرشتٔه اعظم، «:  آن فرشته ای که لباس سفيد کتانی پوشيده بود، به کالم خود ادامه داده گفت             ١
برای حمايت قوم تو می آيد و چنان دوران سختی پيش می آيد که در تاريخ بشر سابقه نداشته است، اّما هرکسی از                            

بعضی برای  .  تمام کسانی که مرده اند، زنده می شوند    ٢.  تاب خدا نوشته شده باشد، نجات می يابد       قوم تو که نامش در ک      
حکيمان همانند آفتاب خواهند درخشيد و کسانی که مردم را          ٣.  حيات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوايی ابدی         

 » .به راه راست هدايت کرده اند، همچون ستارگان تا ابد تابناک می شوند
اّما تو ای دانيال، اين پيشگويی را در دلت مخفی نگه دار و کتاب را ُمهر کن تا آخر زمان فرا                      «:  عد به من گفت   ب٤
 » .بسياری از مردم بيهوده تالش می کنند تا بفهمند که چه حوادثی رخ خواهد داد. رسد
 ديگری در آن سوی رود          آنگاه من، دانيال، نگاه کردم و دو نفر ديگر را ديدم که يکی در اين سوی رود و                              ٥

: يکی از آنها که همان فرشتٔه سفيدپوشی بود که در اين هنگام در باالی رود ايستاده بود، پرسيد                             ٦.  ايستاده بودند 
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 » چقدر طول می کشد تا اين حوادث عجيب به پايان برسد؟«
اين «:   خورد و گفت    فرشته در جواب، هر دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به نام خدای جاويد قسم                        ٧

وضع تا سه سال و نيم ادامه خواهد يافت و وقتی ستمی که بر قوم خدا می شود خاتمه يابد، اين حوادث هم به پايان                              
 » .خواهد رسيد

 » آقای من، آخر اين وقايع چه می شود؟«: پس پرسيدم. آنچه را که او گفت شنيدم، اّما به مفهوم آن پی نبردم٨
. انيال، اکنون برو، زيرا آنچه گفتم، تا آخر زمان فرا برسد، ُمهر شده و مخفی خواهد ماند                     ای د «:  او جواب داد  ٩
عّدٔه زيادی پاک و طاهر می شوند، ولی مردم بدکار چيزی نمی فهمند و به کارهای زشت خود همچنان ادامه                                  ١٠

 . اّما خردمندان همه چيز را درک خواهند کرد. می دهند
 روزانه منع شود و آن بت در معبد بزرگ قرار گيرد، يک هزار و دويست و نود روز                    از وقتی که قربانی های  «١١

خوشا به حال کسی که صبر می کند تا اين دورٔه يک هزار و دويست و نود روزه به پايان                            ١٢.  سپری خواهد گشت   
 . برسد
د تا  ر زمان زنده خواهی ش     اّما ای دانيال، راه خود را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد، اّما بدان که در آخ                         «١٣

 » .پاداش خود را دريافت کنی
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  کتاب هوشع نبی
  معّرفی کتاب

او بعد از عاموس نبی، قبل از سقوط سامره در زمان                 .  مالی اسرائيل نبّوت می کرد     هوشع نبی، در پادشاهی ش      
. او مخصوصًا از بت پرستی و بی وفايی مردم به خدا نگران بود          .   قبل از ميالد نبّوت می کرد     ٧٢١سختی ها، در سال    

، به بی ايمانی و بی وفايی      هوشع به طرز شجاعانه ای، تصوير يکی از اجداد خود را که با زنی بيگانه ازدواج نمود                   
. که او را ترک نموده و نسبت به او بی وفايی کرد                 »  عومر«مانند همسر خود او        .  مردم زمان خود ربط می دهد       

اّما در انتها، باز محّبت      .  بنابراين بر آنها داوری خواهد شد       .  همين طور مردم سلطنت شمالی، خدا را ترک کرده اند         
 کند که سرانجام خدا، قوم خود را به سوی خويش بازمی گرداند و روابط آنها را اصالح خدا را نسبت به آنها بيان می     

ای افرايم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائيل چطور               «:  اين محّبت با جمالتی پر احساس بيان شده است           .  می کند
  ٨:١١» . می آيددلم در قفسٔه سينه ام از غّصه می تپد و از شّدت ترّحم به رّقت... بگذارم که بروی

  تقسيم بندی کتاب
  ٥: ٣ -١: ١ازدواج و خانوادٔه هوشع 

  ١٦: ١٣ -١: ٤پيامی بضد پادشاهی اسرائيل 
  ٩ -١: ١٤پيامی دربارٔه توبه و وعده ها 

١  
اين پيامی است از جانب خداوند در دوران سلطنت عزيا، يوتام، آحاز و حزقيا، پادشاهان يهودا و يرُبعام پسر                           ١

 . ، پادشاه اسرائيل، به هوشع پسر بئيری رسيديهوآش

  زن و فرزندان هوشع
آن زن به تو     .  برو با يک زن فاحشه ازدواج کن        «:  نخستين باری که خداوند با هوشع سخن گفت، چنين فرمود            ٢

ترک   به همين طريق قوم من مرا     .  خيانت خواهد کرد و فرزندانی هم که برای تو خواهد زاييد، مانند او خواهند بود                
 » .کرده و به من خيانت نموده است

: خداوند فرمود ٤.  آن زن حامله شد و پسری به دنيا آورد           .  پس هوشع رفت و با جومر دختر دباليم ازدواج کرد            ٣
نام اين کودک را يزرعيل بگذار، زيرا بزودی پادشاه اسرائيل را مجازات خواهم کرد و انتقام خونی را که جدشان        «

در آن روز قدرت نظامی اسرائيل را در دشت يزرعيل درهم               ٥.  يل ريخته است، خواهم گرفت     ييهو، در دّرٔه يزرع    
 » .خواهم شکست

' رحمت نشده 'نام او را لوروحامه، يعنی       «:  خداوند به هوشع فرمود    .  جومر بار ديگر حامله شد و دختری زاييد         ٦
. اّما بر مردم يهودا رحم می کنم٧. هم بخشيدبگذار، زيرا من ديگر بر قوم اسرائيل رحمت نخواهم کرد و آنها را نخوا  

من که خداوند، خدای ايشان هستم، آنها را نجات خواهم داد، اّما نه با کمان و شمشير و جنگ و نه با کمک اسبها و                            
 » .سوارانشان

نام   «:خداوند فرمود ٩.  بعد از آنکه جومر، لوروحامه را از شير گرفت، بار سوم حامله شد و پسری به دنيا آورد                  ٨
 » .بگذار، چرا که اسرائيل قوم من نيست و من هم خدای آنها نيستم' قوم من نيست'او را لوعمی، يعنی 

  اسرائيل دوباره بنا خواهد شد
اکنون خداوند به آنها       .  با وجود اين، تعداد مردم اسرائيل مانند ريگ دريا بی اندازه و بی شمار خواهد شد                             ١٠

مردم ١١»  .شما فرزندان خدای زنده هستيد    «:  ولی روزی خواهد آمد که خواهد گفت      »  ،شما قوم من نيستيد   «:  می گويد
روز .  يهودا و اسرائيل با هم مّتفق می گردند و برای خود پيشوايی تعيين می کنند و مالک سرزمين خود می شوند                            

 . يزرعيل، چه روز بزرگی خواهد بود

٢  
 . خطاب کنيد» رحمت شده«تان را روحامه، يعنی و خواهران» قوم من«پس برادرانتان را عمی، يعنی ١
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   اسرائيل بی وفا-جومر بی وفا 
به او بگوييد که از زناکاری        .  مادرتان را سرزنش کنيد، زيرا او زن من نيست و من ديگر شوهر او نمی باشم                    ٢

انند بيابان و زمين     وگرنه او را مانند روزی که به دنيا آمد، برهنه می کنم و م                   ٣،  دست بردارد و فاحشه گری نکند      
مادرشان ٥. بر فرزندانش هم رحم نمی کنم، زيرا آنها فرزندان زنا هستند٤. خشک و بی آب از تشنگی هالک می سازم      

دنبال عاشقان خود می روم که به من نان و آب و روغن زيتون و شراب و                        «:  زنا کرده و با بی شرمی گفته است         
 » .لباس پشمی و ابريشمی می دهند

هرقدر که دنبال عاشقان خود      ٧.  ن ديواری از خار و خس به دور او می کشم تا نتواند راه خود را پيدا کند                      اّما م ٦
نزد شوهر اول خود    «:  آنگاه می گويد .  بدود، نمی تواند به آنها برسد، به جستجويشان می رود، اّما آنها را پيدا نمی کند              

 » .برمی گردم، زيرا وقتی همراه او بودم وضع خوبی داشتم
او نمی دانست که من بودم که به او غّله و شراب و روغن و نقره و طاليی را که برای بت بعل مصرف                                            ٨

ولی حاال غّله و شرابی را که در وقت و موسمش برای او تهّيه می کردم به او نخواهم داد و                                 ٩.  می کرد، می دادم 
ننگ او را در نظر     ١٠.   دادم، پس خواهم گرفت   پوشاک پشمی و ابريشمی را که برای پوشانيدن برهنگی اش به او می            

به تمام خوشی ها، عيدها، جشن های ١١. عاشقانش آشکار می سازم و هيچ کسی نمی تواند او را از دست من نجات بدهد     
تاکستانها و درختان انجيرش را که می گفت، اينها ُمزد من هستند              ١٢.  ماه نو و روزهای سبت وی خاتمه خواهم داد           

آنها را به جنگلی تبديل می کنم تا ميوه هايش خوراک حيوانات وحشی                .   به من داده اند، خشک می سازم        که عاشقانم 
خداوند می گويد به خاطر اينکه در روزهای عيد برای بت بعل ُبخور خوشبو دود می کرد، خود را با                                   ١٣.  گردد

 . د، او را مجازات خواهم کردانگشتر و زيور می آراست و دنبال عاشقان خود می رفت و مرا فراموش می کر

  محّبت خداوند به قوم خود
در آنجا تاکستانهايش را    ١٥.  پس دوباره او را به بيابان می برم و با سخنان محّبت آميز دل او را به دست می آورم                 ١٤

د در آنجا مانن   .  تبديل می کنم »  دروازٔه اميد «يعنی دشت زحمات را برايش به           »  دشت عخور «به او پس می دهم،        
بعل «در آن روز مرا به جای ١٦. روزهای جوانی اش، هنگامی که از سرزمين مصر بيرون آمد، سرود خواهد خواند        

 . او ديگر بعل را فراموش خواهد کرد و اسم او را هم به زبان نخواهد آورد١٧. صدا خواهد کرد» شوهر من«، »من
کمان و شمشير را از بين        .  ان پيمانی می بندم   در آن زمان، بين شما و حيوانات وحشی، مرغان هوا و خزندگ                 ١٨

 . می برم و به جنگها پايان می دهم تا در آسايش و امنّيت زندگی کنيد
 

  تو برای هميشه همسر من می شوی١٩
  و با راستی و عدالت

 ، و محّبت بی پايان و رحمت
 . با تو پيمان همسری می بندم

 . ن خود خواهم ساختمن به قول خود وفا خواهم کرد و تو را از آ٢٠
 . آنگاه تو مرا به عنوان خداوند خود خواهی شناخت

 . در آن روز، دعاهای قوم خود اسرائيل را اجابت می کنم٢٢-٢١
  باران را بر زمين می بارانم

 . و زمين غّله و انگور و زيتون توليد می کند
 . قوم اسرائيل را برای خود در زمين می کارم٢٣

  بودند رحمت می کنم» نشده رحمت«بر کسانی که 
  و به آنهايی که گفته بودم

 » شما قوم من هستيد«می گويم » قوم من نيستيد«
 » .تو خدای ما هستی«: و آنها جواب می دهند

٣  
  هوشع و زن بی وفا

برو و عشق خود را به همسرت نشان بده، هرچند که او معشوق مرد ديگری است و زنا                  «:  خداوند به من فرمود   ١
 می باشد، تو بايد او را همان طوری که من بنی اسرائيل را با وجود اينکه خدايان ديگر را پرستش می کنند و                                 کار

 » .نانهای کشمشی را به آنها تقديم می کنند، دوست می دارم، دوست بداری
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مّدت زيادی  «:  مبه او گفت  ٣.  پس من رفتم و آن زن را به پانزده تّکٔه نقره، پنجاه سير جو و مقداری روغن خريدم                   ٢
بايد منتظر بمانی و در طول اين مّدت بايد از زناکاری دست بکشی و با مردان ديگر همبستر نشوی و من هم                                       

به همين ترتيب بنی اسرائيل نيز سالهای زيادی بدون پادشاه و رهبران، بدون قربانی و                                 ٤»  .منتظرت می مانم  
خواهد آمد که بنی اسرائيل به سوی خداوند، خدای خود و داوود            اّما زمانی   ٥.  ستونهای مقّدس و بدون بت خواهند بود      

آنگاه در زمانهای آخر آنها با ترس به سوی خداوند خواهند آمد و از احسان او برخوردار                       .  پادشاه شان برمی گردند 
 . خواهند شد

٤  
  اّتهام خداوند عليه بنی اسرائيل

د ساکنان اين سرزمين را محاکمه می کند، زيرا در آنجا                   خداون.  ای بنی اسرائيل، به کالم خداوند گوش بدهيد            ١
بلکه نفرين، دروغ گويی، آدم کشی، دزدی، زناکاری و خونريزی             ٢.  وفاداری، صداقت و خدا شناسی وجود ندارد         

بنابراين زمين خشک خواهد شد و همٔه ساکنان آن همراه با حيوانات وحشی، مرغان هوا و حّتی                               ٣.  وجود دارد 
 . ز بين خواهند رفتماهيان دريا ا

  اّتهام خداوند عليه کاهنان
ای کاهنان، من شما را مّتهم        .  هيچ کس نبايد ديگری را سرزنش کند و او را گناهکار بداند              «:  خداوند می فرمايد ٤

من مادرتان، اسرائيل را نابود      .  انبيا هم بهتر از شما نيستند       .  شب و روز مرتکب خطا و لغزش می شويد          ٥.  می کنم
شما ای کاهنان نخواستيد که مرا بشناسيد و تعاليم            .  قوم من به خاطر اينکه مرا نمی شناسند، هالک می شود          ٦.  می کنم

 . مرا رد کرديد، پس من هم شما را طرد می کنم و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم شناخت
 هم جالل شما را به ننگ تبديل        پس من .  هرچقدر تعداد شما زيادتر شد، گناهان شما هم نسبت به من زيادتر شد             «٧

کاهنان از گناهان مردم برای منفعت شخصی خود استفاده می کنند و بنابراين مردم را به گناه کردن تشويق                   ٨.  می کنم
خواهيد خورد، اّما سير       ١٠.  پس هم کاهنان و هم مردم را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد                         ٩می نمايند،   

 را پرستش خواهيد کرد، اّما به تعدادتان افزوده نخواهد شد، زيرا مرا که خدای شما                            نخواهيد شد؛ الهٔه باروری     
 . هستم، ترک کرده ُبتها را پرستش می  کنيد

  خدا بت پرستی را محکوم می کند
آنها از يک تّكه چوب بی جان راهنمايی می طلبند و           ١٢.  زنا، شراب کهنه و نو عقل قوم مرا از بين برده است              «١١

بنابراين، .  دلبستگی به زناکاری، آنها را گمراه کرده است       .  ی چوبی می خواهند که از آينده به آنها خبر بدهد         از عصا 
بر روی کوهها و باالی تّپه ها قربانی می کنند و         ١٣.  نسبت به خدای خود خيانت کرده و به دنبال خدايان ديگر رفته اند            

 . خوبی داشته باشد، ُبخور می سوزاننددر زير درخت بلوط و هر نوع درخت ديگری که سائه 
اّما من دختران و عروسانتان را ١٤. در نتيجه دخترانتان به فاحشه گری و عروسانتان به زناکاری کشيده می شوند    «

به خاطر کارهايشان مجازات نمی کنم، زيرا خود شما مردها با فاحشه های پرستشگاهها به جاهای خلوت می رويد و                    
 . مردم نادان از بين خواهند رفت. رای ُبتها قربانی می کنيدبه اّتفاق آنها ب

برای پرستش به جلجال و يا        .  اگرچه مردم اسرائيل زنا می کنند، اّما ای يهودا، تو مرتکب چنين گناهی نشو                 «١٥
ا را  مردم اسرائيل مانند گوساله سرکش هستند، خداوند چگونه آنه         ١٦.  بيت آون نرو و به نام خدای زنده سوگند نخور          

آنها بعد از آنکه     ١٨.  افرايم دلبستٔه ُبتها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار                ١٧به چراگاههای سرسبز ببرد؟      
آنها رسوايی را بر عّزت و شرافت ترجيح              .  شراب می نوشند، برای ارضای شهوت به دنبال  فاحشه ها می روند                

 . ر قربانی هايی که برای ُبتها کرده اند، رسوا خواهند شدبادی شديد آنها را خواهد برد و به خاط١٩. می دهند

٥  
  داوری بضد اسرائيل

شما محکوم هستيد، زيرا در       !  ای خاندان پادشاه گوش بدهيد      !  ای قوم اسرائيل توّجه کنيد      !  ای کاهنان بشنويد   «١
اطر کشتار بی حد،     ای مردم سرکش، شما را به خ          ٢.  مصفه همچون دامی گشتيد و در کوه تابور مانند دام شديد                     

اسرائيل زنا کرده و آلوده شده        .  من اسرائيل را می شناسم و کارهای وی هم از من مخفی نيست                ٣.  مجازات می کنم 
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 » .است

  هوشع عليه بت پرستی هشدار می دهد
 کارهايشان مانع بازگشت آنها به سوی خدايشان است، زيرا روح زناکاری در آنها رخنه کرده است و نمی توانند                  ٤

مردم افرايم در زير بار گناه می لغزند و يهودا هم          .  غرور قوم اسرائيل عليه آنها شهادت می دهد      ٥.  خداوند را بشناسند  
آنها با رمه و گّلٔه خود به جستجوی خداوند می روند، اّما او را نمی يابند، زيرا او                   ٦.  با آنها يک  جا به زمين می خورد      

پس .  ها به خداوند خيانت کرده اند و فرزندان غير مشروع به وجود آورده اند                 آن٧.  خود را از آنها دور ساخته است         
 . اکنون آنها و سرزمين ايشان بزودی از بين خواهند رفت

  جنگ بين يهودا و اسرائيل
ای مردم  .  شيپور جنگ را در جبعه و زنگ خطر را در رامه به صدا در آوريد و در بيت آون فرياد بزنيد                                   ٨

به بنی اسرائيل اعالم   .  ای افرايم روز مجازات تو نزديک است و بزودی ويران می شوی           ٩!  بلرزيد  بنيامين، از ترس  
 . می کنم که اين واقعه حتمی است

رهبران يهودا زمينها را غارت می کنند، بنابراين من خشم خود را مانند سيالب بر آنها فرو  «:  خداوند می فرمايد ١٠
قرار گرفته است و در روز محاکمه درهم کوبيده می شود، زيرا پيرو                        اسرائيل مورد قهر من      ١١.  خواهم ريخت  

بنابراين، من برای اسرائيل مانند بيد که پشم را از بين می برد خواهم بود و ريشٔه                        ١٢.  چيزهای باطل گرديده است    
 . يهودا را نابود می کنم

 حد است، افرايم به کشور آشور روی        وقتی اسرائيل ديد که تا چه حد بيمار است و يهودا که جراحت او تا چه                «١٣
. اّما امپراتور آشور قادر نيست که او را شفا بدهد و يا زخمش را مداوا نمايد                   .   آورد و به پادشاه بزرگ آن پناه برد         

مانند شيری که شکار خود را می درد، من افرايم و يهودا را می درم و با خود می برم و هيچ کسی نمی تواند آنها را                        ١٤
 .  من برهانداز چنگ

سپس آنها را ترک خواهم کرد و به خانٔه خود برمی گردم تا آنها به گناهان خود آگاه گردند و طالب روی من                          «١٥
 » .شوند و از من درخواست کمک نمايند

٦  
  توبٔه دروغين اسرائيل

شفا نيز می بخشد و او که        بياييد به سوی خداوند بازگرديم، زيرا او که ما را دريده است، ما را              «:  مردم می گويند ١
پس از دو يا سه روز ما را زنده خواهد ساخت و ما در                        ٢.  ما را مجروح ساخته، ما را درمان نيز خواهد کرد                

همان گونه که دميدن سپيدٔه صبح و ريزش         .  پس بايد بکوشيم تا خداوند را بشناسيم        ٣.  حضور او زندگی خواهيم کرد     
 .  سوی ما باز خواهد گشتباران بهاری قطعی است، خداوند نيز به

به ٥.  ای افرايم و ای يهودا، با شما چه کنم؟ دوستی و محّبت شما همچون مه و شبنم صبحگاهی زودگذر است                        «٤
همين دليل من انبيای خود را فرستاده ام تا پيام مرا به شما برسانند که هالکت شما حتمی و داوری من مانند                                            

من خواهان هدايای سوختنی شما     .   از شما محّبت پايدار می خواهم نه قربانی       من٦.  صاعقه ای بر شما فرود خواهد آمد     
 . نيستم، بلکه از شما توقع دارم که مرا بشناسيد

کاهنان ٩.  جلعاد، شهر گناهکاران و قاتالن است      ٨.  اّما آنها مانند آدم، پيمان مرا شکستند و به من خيانت کردند              «٧
 مردم می نشينند و خون مردم را می ريزند و دست به هر نوع جنايتی                         آن مانند راهزنان در راه شکيم در کمين             

 . مردم ُبتها را پرستش کرده و خود را ناپاک ساخته اند. من در اسرائيل شاهد کارهای زشتی بوده ام١٠. می زنند
 . برای تو نيز ای يهودا، روزی را برای مجازات تعيين کرده ام«١١

٧  
را شفا بدهم و آنها را دوباره کامران سازم، ديدم که افرايم و سامره از گناه و                               هرگاه خواستم قوم اسرائيل     «١

آنها نمی دانند که من از کردار      ٢.  آنها مردم را فريب می دهند و دزدی و راهزنی می کنند          .  کارهای بد دست نمی کشند   
 . مه را به چشم خود می بينمکارهای بدشان آنها را از هر طرف احاطه کرده است و من ه. زشت آنها چشم نمی پوشم

  توطئه در کاخ
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آنها همگی زناکارند و آتش شهوت آنها        ٤.  پادشاه را با شرارت خود و رهبران را با دروغ خود شاد می سازند               «٣
در روزی که پادشاه جشن      ٥.  مانند تنوری است که نانوا آن را شعله ور می سازد تا زمانی که خمير آمادٔه پختن شود                   

دلهايشان از  ٦.  ران مست شراب می شوند و او هم با کسانی که مسخره اش می کنند، هم پياله می گردد                     می گيرد، رهب 
خشم و غضب آنها تمام شب به آرامی می سوزد و همين که صبح شد، آتش                 .  مکر و فريب همچون تنور داغی است       

 . آن شعله ور می گردد
پادشاهانشان يکی پس از ديگری به قتل رسيده اند،          .  تندهمٔه آنها مثل تنوِر سوزان هستند، رهبران خود را کش            «٧

 . ولی هيچ کسی نيست که از من کمک بطلبد
آميزش با اقوام بيگانه نيرويش را       ٩.  اسرائيل با بيگانگان آميزش کرده و مانند نان نيم پخته قابل خوردن نيست              «٨

خودخواهی ١٠.  او از آن بی خبر است          موی سرش سفيد شده است، ولی          .  از بين برده است، اّما خودش نمی داند            
١١.  اسرائيل او را رسوا می کند، اّما با همٔه اينها طالب خداوند، خدای خود نيستند و به سوی او باز نمی گردند                                    

١٢.  او گاهی از مصر کمک می خواهد و گاهی به طرف آشور می رود           .  اسرائيل مانند کبوتر، نادان و بی شعور است      

آنگاه او را مطابق کارهای       .   او می اندازم و او را مانند پرنده ای از هوا به زمين می آورم                   اّما من تور خود را بر        
 . زشتی که انجام داده است مجازات می کنم

خواستم آنها را   .  وای به حال آنها زيرا از من فرار کردند، بايد هالک شوند زيرا که بر من عصيان ورزيدند                     «١٣
آنها از صميم دل به حضور من دعا نمی کنند، بلکه به بستر خود                       ١٤.   نبودند نجات بدهم، ولی آنها با من صادق           
. به شيؤه بت پرستان برای غّله و شراب دعا می کنند و بضد من شورش می کنند              .  می روند و ناله و گريه سر می دهند      

آنها به  ١٦.   توطئه چيدند  اين من بودم که آنها را پرورش دادم و به آنها نيرو بخشيدم، ولی آنها در عوض، بضد من                   ١٥
رهبران آنها به خاطر   .  مانند کمان کجی هستند که نمی توان بر آن اعتماد کرد            .  چيزی رو می آورند که سودی ندارد       

 » .زبان بد خويش با شمشير کشته می شوند و مصريان به آنها می خندند و آنها را مسخره می  کنند

٨  
 ند خداوند بت پرستی اسرائيل را محکوم می ک

دشمنان مانند عقاب بر سر قوم من هجوم می آورند، زيرا قوم من               !  شيپور خطر را بنوازيد    «:  خداوند می فرمايد ١
با اينکه مرا خدای خود می خوانند و اّدعا می کنند که قوم من                ٢.  پيمان مرا شکسته و از تعاليم من سرپيچی کرده اند           

 .  کرده است، بنابراين دشمنان در تعقيب آنها هستنداسرائيل نيکويی را ترک٣، هستند و مرا می شناسند
برای .  آنها بدون مشورت من، برای خود پادشاه تعيين کردند و رهبران خود را بدون موافقت من برگزيدند                          «٤

آتش .  ای سامره، از گوسالٔه طاليی تو نفرت دارم          ٥.  خود ُبتهايی از طال و نقره ساختند، بنابراين نابود خواهند شد               
! آن گوساله، خدا نيست    ٦کی از بت پرستی و گناه دست می کشی؟            .  ن عليه ساکنان تو برافروخته شده است         خشم م 

آنها باد را می کارند و گردباد را       ٧.  گوسالٔه سامره تکه تکه خواهد شد    .  بلکه ساختٔه دست يک صنعتگر اسرائيلی است      
اسرائيل از بين ٨. دهد، خوراک بيگانگان می شودزمين آنها محصولی نخواهد داد و اگر محصولی هم ب   .  درو می کنند 

مثل گورخری تنها و آواره گرديده است و از          ٩.  رفته و نزد اقوام ديگر مانند ظرفی شکسته و بی مصرف شده است             
حاال من ايشان را جمع می کنم و به اسارت          ١٠.  آشور کمک می طلبد و برای حمايت خود اقوام ديگر را اجير می کند             

 .  در زير بار ظلم امپراتور آشور و مأموران او از پا بيفتندمی فرستم تا
برای آنها احکام    ١٢.  آنها قربانگاههای زيادی برای آمرزش گناه ساختند، اّما آن قربانگاهها جای گناه شدند                     «١١

قديم می کنند  گرچه آنها برای من قربانی هايی ت     ١٣.  بی شماری نوشتم، ولی آنها همه را احکام بيگانه پنداشته رد کردند           
خطاهايشان را فراموش نمی کنم و آنها را       .  و گوشت آنها را می خورند، اّما من هيچ يک از آن قربانی ها را نمی پسندم            

 . به خاطر گناهشان جزا می دهم و به مصر بازمی گردانم
 مستحکم خود   يهودا به تعداد شهرهای   .  اسرائيل خالق خود را فراموش کرده و برای خود قصرها ساخته است            «١٤

 » .افزوده است، ولی من آتشی را خواهم فرستاد تا اين قصرها و شهرها را به خاکستر تبديل کند

٩  
  جزای گناهان اسرائيل

. ای اسرائيل، مانند اقوام ديگر وجد و خوشی نکن، زيرا تو خدای خود را ترک گفته ای و به او خيانت کرده ای                         ١
اّما بزودی غّله و روغن به اندازٔه کافی نخواهی داشت و شرابی هم   ٢.  ی نموده ای در همه جا مانند فاحشه ها خودفروش    
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قوم اسرائيل ديگر در سرزمين خداوند زندگی نخواهند کرد، بلکه به مصر و آشور به اسارت برده                        ٣.  نخواهد بود 
نخواهند توانست به    در آن سرزمينهای بيگانه  ايشان         ٤.  خواهند شد و در آنجا غذا و خوراک ناپاک خواهند خورد                

مانند .  هرکسی از خوراک آنها بخورد، ناپاک خواهد شد            .  خداوند شراب هديه کنند و يا برای او قربانی بياورند                
فقط برای جلوگيری از گرسنگی استفاده خواهد شد، چيزی از آن                   .  خوراکی که در مراسم سوگواری می خورند         

٦پس در اّيام عيد و روزهای خاص خداوند چه خواهند کرد؟               ٥  .برای هديه به معبد بزرگ خداوند برده نخواهد شد          

هنگامی که فاجعه فرا رسد و مردم پراکنده گردند، مصريان ايشان را برای دفن کردن در شهر ممفيس جمع خواهند                     
 . در جاهايی که اشيای نفيِس نقره ای را جمع می کردند و همچنين در خانه هايشان خار و خس خواهد روييد. کرد
گناه و خطای قوم اسرائيل زياد است،         .  مردم اسرائيل بدانند که زمان عقوبت و مکافات ايشان فرا رسيده است                ٧

نبی از  ٨.  زيرا از روی بغض و نفرت، نبی را احمق می گويند و کسی را که از خدا الهام می گيرد، ديوانه می خوانند                    
اين مردم حّتی   .  يی که می رود، برايش دامی نهاده شده است       جانب خدا آمده است تا نگهبان قوم او باشد، اّما به هرجا            

آنها مانند روزهايی که در جبعه بودند، بی نهايت خود را فاسد               ٩.  در معبد بزرگ هم دشمنی خود را نشان می دهند           
 . خدا گناهانشان را فراموش نمی کند و آنها را به جزای کارهايشان می رساند. ساخته اند

 جٔه آن گناه اسرائيل و نتي
وقتی اسرائيل را يافتم برای من مانند انگور در بيابان و يافتن نياکانشان مانند نوبر انجير،                  «:  خداوند می فرمايد ١٠

اّما وقتی به شهر فغور رفتند، خود را وقف بت بعل کردند و بزودی مثل خدايانی که عاشق آنها                      .  برايم لّذتبخش بود  
زنهای ايشان ديگر حامله نمی شوند و          .  فرايم مانند پرنده ای پرواز می کند        شکوه ا  ١١.  بودند مکروه و ناپاک شدند        

اگر هم فرزندانشان بزرگ شوند، من همه را از آنها             ١٢.  جنينی در رحم بسته نمی شود و بّچه ای به دنيا نخواهد آمد             
 » !وای به حال آنها وقتی که من آنها را ترک کنم. می گيرم و يک نفر را هم زنده نمی گذارم

. زمانی افرايم مانند نخل خرما در جای باصفايی روييده بود، اّما اکنون بايد فرزندان خود را به کشتارگاه ببرد                      ١٣
خداوندا، برای اين قوم از تو چه طلب کنم؟ رحمهايی که نتوانند جنين را در خود بپرورانند و پستانهای خشکی                            ١٤

 . که نتوانند شير بدهند

 رائيل قضاوت خداوند بر بنی اس
. تمام شرارت اين قوم از جلجال شروع شد و در همان جا بود که من از آنها بيزار شدم                            «:  خداوند می فرمايد ١٥

ديگر آنها را دوست نخواهم داشت، زيرا همٔه                .  به خاطر همين شرارتشان، آنها را از خانٔه خود بيرون می کنم                   
ايشان .  ت که ريشه اش خشکيده و ميوه ای نمی دهد             بنی اسرائيل چون گياهی اس      ١٦.  رهبران ايشان سرکش هستند      

 » .فرزندی نخواهند داشت، اّما اگر فرزندی هم داشتند که برايشان عزيز باشد، او را خواهم ُکشت

  نبی در مورد اسرائيل سخن می گويد
ه کالم خدا    آنها در بين اقوام ديگر سرگردان و آواره خواهند شد، زيرا ب                 .  خدای من آنها را ترک خواهد کرد         ١٧

 . گوش ندادند

١٠  
هرقدر ثمرشان زياد می شود، به همان اندازه قربانگاههای بيشتری             .  قوم اسرائيل مانند تاک ُپر از انگور است          ١

. می سازند و هرقدر که محصوالت زمينشان فروان گردد، ستونهای مقّدس سنگی زيباتری برای پرستش می سازند                  
خداوند قربانگاههای ايشان را ويران می کند و        .  نک بايد سزای گناه خود را ببينند       دلهای آنها پر از فريب است و اي        ٢

 . ُبتهای آنها را از بين می برد
ما پادشاه نداريم، زيرا از خداوند نترسيديم، اّما پادشاه چه کاری می توانست برای ما                «:  آنها بزودی خواهند گفت   ٣

 می خورند و عهد و پيمانشان همه دروغ است، بنابراين عدالت                   آنها حرفهای بی جا می زنند، قسم دروغ         ٤»  بکند؟
 . چون گياهی زهرآگين در زمين شخم زده، خواهد ُرست

مردم و کاهنان بت پرست آن به خاطر جالل       .  اهالی سامره می ترسند که مبادا به گاو طاليی بيت آون آسيبی برسد            ٥
بت ايشان به آشور برده می شود تا آن را به امپراتور بزرگ            ٦.  از دست رفتٔه بت خود شيون می کنند و ماتم می گيرند         

پادشاه ٧.  افرايم شرمنده می شود و اسرائيل به خاطر درخواست کمک از بت، خجل و رسوا می گردد             .  آنجا هديه بدهند  
ن پرستشگاههای آون، جايی که مردم اسرائيل بت پرستی می کنند از بي               ٨.  سامره مثل کِف روی آب نابود می  شود            

ما را پنهان کنيد و ما را        «:  مردم به کوهها و تّپه ها می گويند      .  می روند و در قربانگاههای آنها خار و خس می رويد          
 » .بپوشانيد



 هوشع
 

  خداوند داوری بر اسرائيل را اعالم می کند
اه خود ادامه   ای قوم اسرائيل، شما از زمان اقامت در جبعه تا به حال گناه کرده ايد و به گن                      «:  خداوند می فرمايد ٩

پس من عليه اين قوم گناهکار            ١٠آيا کسانی که در جبعه دست به گناه زدند، در جنگ از بين نرفتند؟                               .  داده ايد
اقوام ديگر را به جنگ آنها می فرستم تا آنها به خاطر تمام گناهانی که مرتکب                     .  برمی خيزم و آنها را تنبيه می کنم        

 . شده اند، مجازات شوند
نند گوسالٔه تربيت شده، به کوبيدن خرمن عالقه داشت و يوغ سنگينی برگردن ظريف او گذاشته                       اسرائيل ما «١١

يهودا بايد شيار کند و اسرائيل زمين       .  نشده بود، اّما حاال تصميم گرفته ام که او را برای کارهای سخت تر آماده سازم              
زمين سخت دلهای خود را نرم سازيد،         .  نيدپس تخم عدالت بکاريد تا محصول محّبت پايدار درو ک             ١٢.  را بيل بزند  

اّما شما  ١٣.  زيرا اکنون وقت آن است که طالب خداوند باشيد تا او نيز باران رحمت و عدالت خود را بر شما بباراند                      
 . تخم بدی و شرارت را کاشتيد و محصول ظلم و بی انصافی را درو کرديد و ثمرٔه دروغهايتان را خورديد

جنگ مردم شما را دربر می گيرد و همٔه دژهای شما            ١٤،  و تعداد جنگجويان خود تکيه کرديد        زيرا شما به قّوت   «
. همان گونه که شلمان شهر بيت اربيل را در جنگ ويران کرد و مادران و فرزندانشان را کشت                   .  ويران خواهند شد  

ويد و در همان ابتدای جنگ،       ای مردم بيت ئيل، به خاطر کثرت گناهانتان شما هم به همين سرنوشت گرفتار می ش              ١٥
 » .پادشاه اسرائيل کشته خواهد شد

١١  
  محّبت خدا به قوم سرکش خود

 : خداوند می فرمايد١
 . هنگامی اسرائيل کودک بود، او را دوست داشتم«

 . و پسر خود را از مصر فرا خواندم
 ، اّما هرقدر او را به سوی خود خواندم٢

 ی کرد از من دورتر شد و برای بعل قربان
 . و برای ُبتها ُبخور خوشبو سوزانيد

  اين من بودم که به اسرائيل راه رفتن را آموختم٣
 ، و آنها را در آغوش خود پروراندم

 . ولی آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم
 ، با رشتٔه محّبت و دوستی آنها را به سوی خود جذب کردم٤

  يوغ سنگين را از دوش آنها برداشتم
 .  به آنها خوراک دادمو

 
چون آنها نمی خواهند که به سوی من بازگردند، پس دوباره به مصر فرستاده می شوند و امپراتور آشور بر                            «٥

دشمنان با شمشير بر آنها هجوم می آورند، سنگرها و دروازه های ايشان را درهم                              ٦.  آنها سلطنت خواهد کرد       
حّتی اگر آنها نزد قادر      .  قوم من تصميم گرفته اند که مرا ترک کنند         ٧.  دمی شکنند و نقشه های آنان را باطل می سازن        

 . متعال التماس کنند، هيچ کس به فريادشان نخواهد رسيد
 

  ای افرايم، چگونه تو را ترک کنم«٨
  و ای اسرائيل چطور بگذارم که بروی؟
 . نمی توانم با تو مانند ادمه و صبوئيم رفتار کنم

 م از غّصه می تپد دلم در قفسٔه سينه ا
 . و از شّدت ترّحم به رّقت می آيد

  از شّدت خشم خود جلوگيری می کنم٩
 ، و ديگر تو را از بين نمی برم

 . زيرا من خدا هستم، نه انسان
 . من خدای قّدوس هستم و در بين شما ساکن می باشم

 . با قهر و غضب پيش شما نمی آيم
 

ی می کنند و من مانند شير بر دشمنان می غّرم و چون غّرش کنم، فرزندان                 آنها از من که خداوند هستم، پيرو       «١٠



 هوشع
 

همچون فوج پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز خواهند           ١١.  او لرزان و شتابان از غرب بازمی گردند      
 . من، خداوند سخن می گويم» .کرد و من آنها را به خانه هايشان برمی گردانم

  گناه قوم اسرائيل
افرايم با دروغهای خود و اسرائيل با نيرنگ مرا احاطه کرده اند و يهودا هنوز بضد من که                 «:  خداوند می فرمايد ١٢

 » .خدای قّدوس و امين هستم شورش می کند

١٢  
خيانت و خشونت در ميان ايشان فزونی        .  کارهای مردم اسرائيل از صبحگاه تا شامگاه بيهوده و ويرانگر است             ١

 . ايشان با آشور پيمان می بندند و با مصر بازرگانی می کنند .خواهد يافت
خداوند از يهودا شکايت دارد و اسرائيل را به سزای کارهايشان می رساند و مطابق کارهايی که کرده است، او                      ٢

شته با فر ٤.  در رحم مادر با حيله جای برادر خود را گرفت و وقتی بزرگ شد با خدا مبارزه کرد                     ٣.  را جزا می دهد  
در بيت ئيل خدا را ديد     .  بعد با گريه و زاری از فرشته خواست که برکتش بدهد            .  دست و پنجه نرم کرد و پيروز شد        

پس ای اسرائيل، به    ٦.  با همان خداوند، خدای متعال که نامش معروف و مشهور است           ٥و در آنجا با او صحبت کرد         
 .  صبر و بردباری هميشه منتظر خدا باشبا دوستی و عدالت زندگی کن و با. سوی خدای خود بازگرد

  نبّوتهای بيشتر برای داوری
مردم اسرائيل به فروشنده ای می مانند که با ترازوی تقّلبی معامله می کند و به فريب و حيله                    «:  خداوند می فرمايد ٧

م به دست آورده ام و در من ثروتمند هستم و همٔه اين دارايی و ثروت را خود      ':  افرايم با غرور می گويد   ٨.  عالقه دارد 
اّما من خداوند، خدای تو هستم که تو را از مصر بيرون آوردم،              ٩'  .کسب و کار خود خيانت نکرده ام و گناهی ندارم         

 . تو را دوباره می فرستم تا مانند دورانی که در بيابان و در زمان عيد فصح به سر می بردی، در چادر ها زندگی کنی
. دم، آنها را با رؤياها و َمَثلهای زياد پيش شما فرستادم تا شما را از ارادٔه من آگاه سازند        من با انبيا صحبت کر    «١٠
اّما بازهم در جلعاد دست از گناه و خطا نکشيديد و در جلجال برای ُبتها قربانی کرديد و قربانگاههايتان هنوز هم                       ١١

 » .مثل توده های سنگ در همه جا و حّتی در کشتزارها ديده می شوند
خداوند نبی ای  ١٣.  جدشان يعقوب به سرزمين سوريه فرار کرد و در آنجا با کار چوپانی برای خود زن گرفت                     ١٢

اّما حاال افرايم خداوند را بشّدت خشمگين         ١٤.  را فرستاد تا اسرائيل را از مصر بيرون بياورد و از او مراقبت کند                  
 .  مرتکب شده است محکوم به مرگ می کندساخته است، بنابراين خداوند او را به خاطر جنايتی که

١٣  
  داوری نهايی اسرائيل

در گذشته، وقتی طايفٔه افرايم سخن می گفت، طايفه های ديگر اسرائيل از ترس می لرزيدند و با احترام به افرايم                     ١
 گناه می کنند و آن مردم بيشتر از پيش٢. نگاه می کردند، اّما حاال به خاطر پرستش بت بعل محکوم به مرگ شده است          

برای اين ُبتها   «:  از نقرٔه خود ُبتهای ريختگی می سازند، ُبتهايی که نتيجٔه فکر و ساختٔه دست بشر است و می گويند                    
مانند کاه که   .  بنابراين آنها مثل غبار و شبنم صبحگاهی بزودی محو می شوند          ٣»  !قربانی کنيد و گوساله ها را ببوسيد     

 . ن دود که از روزن برمی آيد، بزودی نابود می گردنداز خرمن جدا می شود و همچو
به غيراز من   .  من خداوند، خدای شما هستم، همان خدايی که شما را از مصر بيرون آورد                 «:  خداوند می فرمايد ٤

. من بودم که در بيابان خشک و بی آب به شما خوراک دادم          ٥.  خدای ديگری نداريد و من يگانه نجات دهندٔه شما هستم        
پس من مثل شيری بر شما هجوم            ٧.  ا وقتی خورديد و شکمتان سير شد، مغرور شديد و مرا فراموش کرديد                      اّم٦

همچون خرسی که بّچه هايش را ربوده باشند، بر شما              ٨.  می آورم و مانند پلنگی بر سر راهتان در کمين می نشينم               
ا خواهم بلعيد و چون حيوانات وحشی،          حمله خواهم کرد و سينٔه شما را خواهم دريد و آنگاه همچون شير، شما ر                     

 . شما را پاره خواهم کرد
تو خواستی که پادشاه و رهبرانی        ١٠  ای اسرائيل، اگر تو را از بين ببرم، آيا کسی می تواند به تو کمک کند؟                     «٩

ه دادم و در    در خشم خود به تو پادشا      ١١  داشته باشی، پس حاال آنها کجا هستند؟ آيا آنها می توانند تو را نجات بدهند؟                
 . غصب خود او را پس گرفتم

او فرصتی برای زنده ماندن دارد، ولی        ١٣.  خطاها و گناهان افرايم ثبت شده و همه در دفتر محفوظ می باشند              «١٢



 هوشع
 

آيا او را از دنيای مردگان و از          ١٤.  مانند کودِک لجوج و نادانی است که نمی خواهد از رحم مادر خود بيرون بيايد                  
 بدهم؟ ای مرگ بالهايت را نشان بده و ای دنيای مردگان نابودی و هالکت را بياور، زيرا ديگر چنگال مرگ نجات

هرچند اسرائيل در بين علفها ثمر بياورد، اّما من باد سوزان شرقی را از بيابان می فرستم تا منابع                       ١٥.  رحم نمی کنم 
سامره بايد سزای    ١٦.   به تاراج ببرد     آب و چشمه هايش را خشک سازد و ثروت و اشيای نفيس و گرانبهايش را                        

اهالی آن با َدم شمشير به قتل می رسند، اطفال آنها               .  گناهان خود را ببيند، زيرا در مقابل من سرکشی کرده است                
 » .تکه تکه و شکم زنان حامله  شان دريده می شود

١٤  
  هوشع اسرائيل را به توبه دعوت می کند

به سوی خداوند بازگرديد    ٢.   بازگرد، زيرا گناهانت باعث لغزش تو شده اند         ای اسرائيل، به سوی خداوند خدايت      ١
همٔه گناهان ما را ببخش و دعای ما را بپذير و ما تو را همان گونه که                 «:  و بگذاريد تا اين دعا هديه  ای برای او باشد        

ای جنگی نمی  توانند از ما        آشوری  ها هرگز ما را نجات نخواهند دهد و اسبه               ٣.  قول داده ايم، ستايش خواهيم کرد       
ای خداوند، به کسانی که به جز تو کسی را            .  ما هرگز به ُبتها نخواهيم گفت که آنها خدايان ما هستند              .  محافظت کند 

 » .ندارند رحم کن

  وعدٔه خدا برای حيات تازٔه اسرائيل
 : خداوند می فرمايد٤

 . من قوم خود را به سوی بازمی گردانم«
 ، قلب دوست خواهم داشت آنها را از صميم

 . ديگر از ايشان خشمگين نيستم
 ، من برای بنی اسرائيل٥

 . چون باران در بيابان خواهم بود
 ، ايشان چون ُگل شکوفا خواهند شد

 . چون درختان سرو لبنان با استحکام ريشه خواهند دواند
  با جوانه های تازه، زنده٦

 . و چون درخت زيتون زيبا خواهند شد
  درختان سرو لبنان همچون

 . عطرآگين خواهند گشت
 . بار ديگر تحت حفاظت من خواهند زيست٧

  محصوالت غّله خواهند کاشت
 ، و چون تاکستان بارور خواهند گرديد
 . چون شراب لبنان مشهور خواهند شد

 . مردم افرايم ديگر با ُبتها سرو کاری ندارند٨
  من دعايشان را می پذيرم

 ، می کنم و مانند درخِت هميشه سبز و از آنها مراقبت
 » .برايشان ميوه بار می آورم

  خاتمه
کسانی که دانا و خردمند هستند معنی اين سخنان را درک می کنند و آنهايی که صاحب دانش و بينش هستند گوش                     ٩

اص خطاکار  می دهند، زيرا راههای خداوند راست است و مردمان صادق و نيک آن راهها را می پيمايند، اّما اشخ                      
 . می لغزند و می افتند

 



 يوئيل
 

  کتاب يوئيل نبی
  معّرفی کتاب

يوئيل شرح  .  الد مسيح در زمان شاهنشاهی پارس نوشته شده است             اين کتاب در قرن پنجم يا چهارم قبل از مي               
او در اين وقايع نشانٔه فرا رسيدن روز             .  هجوم عظيم ملخها و وقوع خشکسالی شديد در فلسطين را بيان می کند                   

ين ا.  روزی که خدا آنانی را که با عدالت او مخالفت کرده اند، مجازات خواهد نمود                 .  داوری خدا را مشاهده می کند     
وعدٔه . نبی دعوت خدا را اعالم می کند که بازگشت و توبه کنيد و وعدٔه خدا را برای بازسازی و برکت بيان می دارد            

 . عالی اين است که خدا روح خود را بر مرد و زن و پير و جوان خواهد فرستاد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٧:٢-١: ١هجوم ملخها 

  ٢٧-١٨:٢وعدٔه بازسازی 
  ٢١:٣-٢٨: ٢روز خداوند 

١  
  ماتم برای نابودی غّله

 : اين پيام از جانب خداوند به يوئيل پسر فتوئيل رسيد١
 

 ! ای پير مردان بشنويد٢
 ! ای ساکنان روی زمين گوش بدهيد

  آيا در عمرتان يا در دوران زندگی نياکانتان
  چنين واقعه ای اّتفاق افتاده است؟

 . آن را برای فرزندانتان تعريف کنيد٣
 نها نيز آن را به فرزندان خود بگويند آ

 . و به همين ترتيب اين واقعه برای نسلهای بعدی تعريف شود
 

  انواع ملخها دسته دسته خواهند آمد٤
 . و تمام محصول زمين شما را خواهند خورد

 . ای مستان بيدار شويد و گريه کنيد٥
 ، ای ميگساران زاری نماييد

 .  بين رفته استزيرا انگور و شراب شما همه از
 

  اّمتی که بسيار قوی و بی شمارند٦
 . بر سرزمين من هجوم آورده اند

 . دندانهای ايشان مانند دندان شير، تيز است
 . تاکستانهای مرا خراب کرده اند٧

  پوست درختان انجير مرا کنده
 . و شاخه های آنها را سفيد و برهنه گذاشته اند

 
  مرگ نامزد جوان خود مانند دوشيزه ای که به خاطر٨

 . لباس ماتم می پوشد، سوگواری کنيد
  هدئه آردی و شراب برای معبد بزرگ از بين رفته٩

 . و کاهنان که خادمان خداوند هستند، ماتم گرفته اند
  کشتزارها همه خشک شده اند١٠

 . و زمين عزادار است
 ، چونکه غّله از بين رفته است



 يوئيل
 

  انگور خشک شده
 . ن پژمرده گرديده اندو درختان زيتو

 
  ای کشاورزان گريه کنيد١١

 ، و ای باغبانان شيون نماييد
  زيرا محصول گندم
 . و جو تلف شده است

 ، تاکهای انگور از بين رفته و درختان انجير١٢
 . انار، خرما، سيب و تمام درختان ديگر خشک شده اند

 . خوشی و ُسرور برای مردم نمانده است
  گريه کنيد، پالس بپوشيد و١٣

 ! ای کاهنانی که در قربانگاه خدمت می کنيد
 ! به معبد بزرگ برويد و تمام شب را ماتم بگيريد

 . زيرا ديگر غّله و شرابی نيست که به خدا تقديم شود
  فرمان بدهيد تا روزه بگيرند١٤

  و به مردم خبر بدهيد
  که همٔه رهبران

  با تمام مردم يهودا
 ود جمع شوند در معبد بزرگ خدای خ

 . و در آنجا در حضور خداوند گريه و زاری کنند
 ، وای بر ما، زيرا روز خداوند نزديک است١٥

 ، روزی که خدای قادر مطلق
 . نابودی و هالکت بر ما می آورد

 
  خوراک ما در برابر چشمان ما از بين رفته است١٦

 . و ديگر خوشی و شادمانی در خانٔه خدای ما نيست
 . ر زمين خشک پوسيده شده اندبذرها د١٧

  غّله ای برای ذخيره کردن نيست
 . و انبارها خالی از غّله، خراب شده اند

  گاوها از گرسنگی ناله می کند١٩-١٨
 ، و گّله های گوسفند سرگردانند

 . زيرا چراگاهی برايشان باقی نمانده است و همه تلف می شوند
 ، خداوندا، به درگاه تو التماس می کنم

 يرا گرمای سوزان، چراگاهها را خشک ساخته ز
 . و شعله های آن درختان را سوزانده است

 ، حّتی حيوانات وحشی به درگاهت ناله می کنند٢٠
 . چون جويهای آب خشک شده و شعله های سوزان گرما چراگاههای بيابان را از بين برده است

٢  
  ملخها هشداری از روز داوری خداوند

  در صهيون بنوازيد؛ شيپور خطر را١
  بگذاريد صدای آن بر سر کوه مقّدس من شنيده شود

 ، و مردم يهودا از ترس بلرزند
 . زيرا روز داوری خداوند بزودی فرا می رسد

 ، آن روز، روز تاريکی و ظلمت٢
 . روز ابرهای سياه و تاريکی غليظ است
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 . سپاه نيرومندی همچون سياهی شب کوهها را می پوشاند
 ر چنان عظيم و قوی است آن لشک

  که مانند آن قبًال هرگز ديده نشده است
 . و بعد از اين هم ديده نخواهد شد

 
 . همچون آتش، هرچه را که روی زمين است می سوزاند٣

 ، زمين پيش از آمدن آنها مثل باغ عدن است
 . اّما وقتی از آن می گذرند، به بيابان خشک و باير تبديل می شود

 . چنگ آنها رهايی نمی يابد هيچ چيز از
  آنها شبيه اسب هستند٤

 . و مانند اسبهای جنگی می تازند
 ، وقتی بر کوهها جست و خيز می کنند٥

  صدايشان همچون غّرش اّرابه ها
  و صدای شعلٔه آتشی است که کاه را می سوزاند

 . و مانند نعرٔه سپاه نيرومندی است که برای جنگ لشکرکشی می کند
  برابر آنها وحشت می کنند مردم در٦

 . و رنگ از رويشان می پرد
  مانند جنگجويان حمله می آورند٧

 . و همچون سربازان از ديوارها باال می روند
  همٔه آنها مستقيم پيش می روند

 . و جهت خود را تغيير نمی دهند
 ، مانع يکديگر نمی شوند٨

 ، بلکه در صف خود مستقيمًا پيش می روند
 .  می شکنند و هيچ سالحی نمی تواند جلو آنها را بگيردخط دفاع را

 ، به شهر هجوم می برند٩
  از ديوارها باال می روند

 . و همچون دزد از پنجره ها وارد خانه ها می شوند
 

  زمين در زير پای آنها به لرزه می آيد١٠
 . و آسمانها تکان می خورند
  خورشيد و ماه تاريک می شوند

 . فشانی نمی کنندو ستارگان نور ا
  خداوند با صدای بلند به لشکر خود فرمان می دهد١١

 . و سپاه عظيم و بی شمار او اوامرش را اطاعت می کنند
 . روز خداوند روزی هولناک و وحشت انگيز است

  کيست که بتواند آن را تحّمل کند؟

  دعوت به توبه
 ، با وجود اينها«: خداوند می فرمايد١٢

 ، با روزه با تمام دل خود
 . و گريه و ماتم به سوی من بازگرديد

  پاره کردن لباسهايتان کافی نيست؛١٣
 » بگذاريد تا قلب شکستٔه شما اندوهتان را نشان دهد

 

 ، به سوی خداوند، خدای خود بازگرديد
 . زيرا او کريم و مهربان است

 . زود خشم نمی گيرد و رحمت و محّبت او بی پايان است
 . خشيدن آماده است و راضی به مجازات شما نيستهميشه برای ب
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  کسی چه می داند، شايد خداوند تصميم خود را عوض کند١٤
  و محصوالت شما را آن قدر برکت بدهد

 . که دوباره بتوانيد هدئه آردی و ريختنی به خداوند، خدای خود تقديم کنيد
 

  در کوه صهيون شيپور را به صدا در آوريد؛١٥
 .  روزه بگيرند و برای گردهمايی بيايندفرمان بدهيد

 . آنها را تقديس نماييد١٦
  ريش سپيدان، اطفال

 . و حّتی کودکان شير خوار را جمع کنيد
  داماد از خانه

 . و عروس از حجلٔه خود بيرون بيايد
 ، کاهنانی که خادمان خداوند هستند١٧

  بين قربانگاه و دروازٔه ورودی معبد بزرگ بايستند
 : ه کنند و بگويندو گري
 . خداوندا، بر قومت رحم کن«

 : نگذار که آنها مائه تمسخر اقوام ديگر شوند و بگويند
 » 'خدای شما کجاست؟'

  باروری زمين توسط خداوند
  آنگاه خداوند به خاطر آبروی سرزمين خود به غيرت می آيد١٨

 . و بر قوم خود رحمت می کند
 : مايدخداوند در جواب قوم خود می فر١٩

 . من برای شما غّله، شراب و روغن زيتون می فرستم تا سير شويد«
 . اقوام بيگانه ديگر شما را مسخره نخواهند کرد

 ، لشکر دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند٢٠
 . از آنجا دور کرده به سرزمينی خشک و ويران می رانم

  بعضی از آنها را در دريای مرده
 ای مديترانه می فرستم تا در آنجا بميرند و بعضی را در دري

 . و بوی َگند الشه هايشان به مشام برسد
 . من آنها را به خاطر آنچه که بر شما کردند، از بين خواهم برد

 
 ، ای زمين نترس و خوشحال باش«٢١

 ! زيرا خداوند کارهای بزرگی برايت انجام داده است
 ، ای حيوانات صحرا هراسان نباشيد٢٢

  چراگاهها سرسبز می شوند زيرا
 . و درختان ميوه بار می آورند

 . ميؤه انجير و انگور فراوان می گردد
 

  ای مردم صهيون، خوشحال باشيد«٢٣
 ! و از کارهای خداوند شادی نماييد

 . چون با فرستادن باران، عدالت خود را نشان می دهد
  دوباره باران بهاری را در بهار

 . ر پاييز خواهد بارانيدو باران پاييزی را د
  بار ديگر خرمنگاهها ُپر از گندم٢٤

 » .و چرخشتها لبريز از روغن و شراب می گردند
 : خداوند می فرمايد٢٥

 ، خساراتی را که سالهای پيش ملخها«
  آن لشکر عظيم و نابود کننده ای که من فرستادم
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 . بر شما وارد آوردند، جبران می کنم
 يد و سير می شويد غذای فراوان می خور٢٦

  و نام مرا که خداوند شما هستم
 . به خاطر کارهای عجيبی که برای شما انجام داده ام، ستايش خواهيد کرد

 . قوم من ديگر هرگز خوار نخواهد شد
  آنگاه شما ای قوم اسرائيل می دانيد که من در بين شما می باشم٢٧

  و تنها من، خداوند، خدای شما هستم
 . م من هستيد ديگر هرگز شرمسار نخواهيد شدو شما که قو

  روز خداوند
 . بعد از آن روح خود را بر همٔه مردم خواهم ريخت٢٨

 . پسران و دختران شما نبّوت خواهند کرد
 . پيران شما خوابها و جوانان رؤياها خواهند ديد

  در آن روزها حّتی بر غالمان و کنيزان شما هم٢٩
 . روح خود را خواهم ريخت

 
 ، نشانه های حيرت انگيزی از خون«٣٠

 ، آتش و ستونهای دود
 . در آسمان و زمين ظاهر خواهم کرد

 ، قبل از آن که روز عظيم و وحشتناک خداوند فرارسد٣١
 . آفتاب تاريک و ماه رنگ خون خواهد گرفت

 . هرکه نام خداوند را بخواند، نجات خواهد يافت٣٢
  زيرا خداوند فرموده است

 رشليم عّده ای جان سالم بدر می برند که در او
 » .و کسانی که برگزيدٔه او هستند باقی می مانند

٣  
  خداوند مّلتها را داوری خواهد کرد

 : خداوند می فرمايد١
  در آن زمان هنگامی که سعادت و آرامی را«

 ، به يهودا و اورشليم بازگردانم
  تمام اقوام جهان را در دشت داوری جمع کرده٢

 ، آنجا آنها را به خاطر ميراث خود در
 ، يعنی قوم اسرائيل محاکمه خواهم کرد

  زيرا آنها قوم مرا در بين اقوام جهان پراکنده ساخته
 . و سرزمين مرا تقسيم کردند

 . آنها بر قوم من قرعه انداختند٣
  پسران جوان را در عوض فاحشه ها دادند

 . و دختران را در مقابل شراب فروختند
 

ی صور و صيدون و ای سرزمين فلسطين، با من چه کار داريد؟ آيا می خواهيد از من انتقام بگيريد؟ اگر چنين                     ا«٤
شما نقره و طال و گنجينه های نفيس مرا گرفته به پرستشگاههای              ٥.  کنيد من بی درنگ شما را مجازات خواهم نمود         

اّما من آنها را از      ٧.   آنها را از وطنشان آواره ساختيد        مردم يهودا و اورشليم را به يونانيان فروختيد و          ٦.  خود برديد 
پسران و دختران شما را      ٨.  جايهايی که به آن فروخته شده اند بازمی گردانم و شما را به سزای کارهايتان می رسانم                  

. وختبه مردم يهودا می فروشم، آنها نيز ايشان را به سبائيان که در سرزمينی دوردست زندگی می کنند، خواهند فر                   
 . من که خداوند هستم، اين را می گويم
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 ، به اقوام جهان اعالم کنيد«٩
  برای جنگ آماده شويد'

  و جنگجويان ورزيدٔه خود را فرا خوانيد
 . و سپاهيان را جمع کنيد

  گاوآهنهای خود را ذوب کنيد و از آنها شمشير بسازيد١٠
 . و از اّره هايتان نيزه تهّيه نماييد

 . م خود را برای جنگ آماده کنندافراد ضعيف ه
 ، بياييد ای تمامی قبايل اطراف١١

  عجله کنيد
 » '!و در دّره جمع شويد

 

 ! خداوندا، جنگ آورانت را برای حمله فرود آور
 

 : خداوند می فرمايد١٢
 . تمام اقوام بيايند و در دشت داوری جمع شوند«

  من در آنجا می نشينم
 . و همه را محاکمه می کنم

 ، داسها را برداريد١٣
 . زيرا محصول رسيده و برای درو آماده است

 ، مردم همه شرير شده اند
پس برويد و آنها را همان طوری که انگورها را برای شراب در چرخشت ِله می کنند تا شراب لبريز                                 

 ، گردد
 » .پايمال سازيد

 
 ، دسته دسته در دشت داوری جمع شوند١٤

 .  بزودی فرا خواهد رسيدزيرا در آنجا روز خداوند
  آفتاب و ماه تاريک می شوند١٥

 . و ستارگان نور خود را از دست می دهند
  غّرش صدای خداوند از فراز کوه صهيون برمی خيزد١٦

 . و همچون رعد از اورشليم فرياد می زند
 ، آسمان و زمين به لرزه می آيند

  اّما خداوند پناهگاه قوم خود، اسرائيل بوده
 . شان حمايت می کنداز اي

  خداوند قوم خود را برکت خواهد داد
 ، آنگاه شما خواهيد دانست که من١٧

 . خداوند خدای شما، بر کوه مقّدس خود صهيون، ساکن هستم
  اورشليم شهری مقّدس خواهد بود

 . و بيگانگان ديگر هرگز نخواهند توانست بر آن پيروز شوند
  می چکد در آن زمان از کوهها شراب تازه١٨

 . و از تّپه ها شير جاری می شود
  جويهای خشک يهودا از آب لبريز می گردند

  و از معبد بزرگ چشمٔه آب فوران می کند
 . و دّرٔه اقاقيا را سيراب می سازد

 
  سرزمينهای مصر و َادوم١٩

  به خاطر ظلمی که در حق اهالی يهودا کرده اند
 اند، و خون مردم بی گناه را در آنجا ريخته 

 . به بيابان خشک و باير تبديل خواهند شد
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 . اّما يهودا و کوه صهيون برای هميشه آباد و پرجمعّيت می ماند٢٠
  من انتقام خون قوم خود را از دشمنان می گيرم٢١

 ، و از گناه آنان نمی گذارم
 . زيرا من، خداوند، در اورشليم ساکن هستم

 



 عاموس
 

  کتاب عاموس
  معّرفی کتاب

با وجودی که او اهل يکی از        .  عاموس نخستين نبی ای است که موعظٔه او در کتاب مقّدس مفّصل بيان شده است                  
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زلزله، هنگامی که عزيا، پادشاه يهودا       دو سال پيش از   .  اين است پيام عاموس، چوپانی که از روستای تقوع بود           ١

 . و يربعام پسر يهوآش پادشاه اسرائيل بود، خداوند اين رؤياها را به او نشان داد
 : عاموس می گويد٢

 

  خداوند از کوه صهيون«
 . در اورشليم همچون رعد می غّرد
  چراگاههای چوپانها خشک می شوند

 » .می گردند و سبزه  های قّلٔه کوه کرمل، زرد و پژمرده

  داوری خدا بر همسايگان اسرائيل

  دمشق
مردم دمشق بارها گناه کرده اند، بنابراين از تقصير آنها چشم نمی پوشم و آنها را مجازات                      «:  خداوند می فرمايد ٣

زل پس من آتش را بر خاندان حزائيل پادشاه نا           ٤.  می کنم، زيرا آنها با مردم جلعاد وحشيانه و ظالمانه رفتار کردند              
دروازه های شهر دمشق را می شکنم و اهالی دشت آون و پادشاه               ٥.  می کنم و قلعه های مستحکم بنهدد را می سوزانم        

 » .مردم سوريه به سرزمين قير به اسارت برده می شوند. بيت عدن را نابود می سازم

  فلسطين
 خاطر من حتمًا آنها را مجازات خواهم             اهالی غزه بارها و بارها گناه کرده اند، و به اين               «:  خداوند می فرمايد ٦
پس من آتشی را بر ديوارهای غزه            ٧.  آنها تمام قوم مرا به تبعيد بردند و به عنوان اسير به َادوم فروختند                        .  کرد

مردم .  اهالی اشدود را نابود می کنم و پادشاه اشقلون را می کشم              ٨.  می فرستم و قلعه های مستحکم آن را می سوزانم         
 » . از بين می برم و تمام فلسطينيانی که باقيمانده اند هالک می شوندشهر عقرون را

  صور
آنها حتمًا مجازات می شوند، چرا که آنها تمام قوم َادوم را به            .  مردم صور بارها گناه کرده اند    «:  خداوند می فرمايد ٩

 نازل می کنم و قلعه های       بنابراين من بر ديوارهای صور آتش        ١٠،  اسارت بردند و پيمان برادری خود را شکستند           
 » .مستحکمش را با شعله های آن می سوزانم
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  َادوم
من از سر تقصيراتشان نمی گذرم، زيرا آنها با شمشير به                 .  قوم َادوم بارها گناه کرده اند       «:  خداوند می فرمايد ١١

 نيز آتش بر شهر تيمان پس من١٢. تعقيب برادران بنی اسرائيلی خود رفتند و خشم و غضب ايشان بی حد و دايمی  بود
 » .می فرستم و قلعه های ُبصره را می سوزانم

  عمون
من گناهانشان را فراموش نمی کنم، زيرا آنها           .  خطاهای مردم عمون از حد گذشته است          «:  خداوند می فرمايد ١٣

بنابراين من  ١٤.  برای اينکه به سرحدات خود توسعه بخشند، در جنگ جلعاد، شکم زنهای حامله را با شمشير دريدند                
١٥.  بر ديوارهای شهر ربه آتش می افروزم و قلعه های آن را با فرياد و غريو جنگ و غّرش توفان از بين می برم                           

 » .پادشاه آن با مأمورينش همگی تبعيد خواهد شد

٢  
  موآب
آنها استخوانهای    من از خطاهای آنها چشم نمی پوشم، زيرا        .  مردم موآب بارها گناه کرده اند     «:  خداوند می فرمايد ١

پس من نيز آتشی را بر مردم زمين موآب می فرستم و قلعه های            ٢.  پادشاه َادوم را سوزاندند و به خاکستر تبديل کردند        
پادشاه ايشان و    ٣.  موآب در بين خروش و غوغای جنگ و نعرٔه جنگجويان از بين می رود                  .  قريوت را می سوزانم   

 » .رهبرانشان را همگی هالک خواهم ساخت

  يهودا
ايشان حتمًا جزا می بينند، زيرا آنها احکام مرا بجا نياوردند            .  مردم يهودا بارها گناه کرده اند     «:  خداوند می فرمايد ٤

پس من نيز   ٥.  و از قوانين من پيروی نکردند، بلکه با پرستش همان ُبتهايی که معبود اجدادشان بودند، گمراه شدند                      
 » .ای اورشليم را می سوزانمآتش بر يهودا نازل می کنم و قلعه ه

  داوری خدا بر اسرائيل
آنها بايد به سزای گناه خود برسند، زيرا آنها اشخاص نيک            .  قوم اسرائيل بارها گناه کرده اند    «:  خداوند می فرمايد ٦

و درستکار را که قادر به پرداخت قرض خود نيستند به بردگی می فروشند و مردم فقير و بينوا را با يک جفت                                   
مردم بينوا را در خاک پايمال می کنند و مانع اجرای عدالت در حق اشخاص ضعيف و                             ٧.  ش عوض می کنند   کف

با ٨.  به اين ترتيب نام مقّدس مرا بی حرمت می سازند           .  پسر و پدر با يک دختر همبستر می شوند           .  ناتوان می گردند 
 می خوابند و در پرستشگاه خدای خود، با            همان لباسی که از قرضداران خود گرو گرفته اند در کنار هر قربانگاه                 

 . پولی که بابت جريمه از مردم گرفته اند شراب می نوشند
اّما ای قوم من، به خاطر شما، اموريان را که مانند درختان سرو، بلند و همچون درختان بلوط، نيرومند و قوی                     «٩

ا را از کشور مصر بيرون آوردم و مّدت چهل             همچنين من شم  ١٠.  بودند، با ميوه و ريشه هايشان بکّلی نابود ساختم         
بعضی از پسران شما را انبيا و بعضی را به     ١١.  سال در بيابان راهنمايی کردم تا سرزمين اموريان را تصاحب کنيد          

 » .عنوان نذر شده برای خودم انتخاب کردم
وانان نذر شده شراب داديد که          اّما شما به آن ج       ١٢  ای قوم اسرائيل، آيا اين حقيقت ندارد؟           «:  خداوند می فرمايد 

پس حاال شما را مانند گاری ای که در زير بار غّله صدا می کند، به ناله               ١٣.  بنوشند و به انبيا گفتيد که پيشگويی نکنند       
قّوت و نيروی جنگجويان از بين می رود و قادر نخواهند               .  حّتی سريعترين کسان نمی توانند فرار کنند        ١٤.  می آورم

تيراندازان مقاومت خود را از دست می دهند، دوندگان از فرار باز می مانند و اسب                     ١٥.  لم بدربرند بود که جان سا    
 » .سواران نمی توانند جانهای خود را نجات دهند

در آن روز شجاعترين جنگجويان برای نجات جان خود سالح خود را به زمين خواهند                       «:  خداوند می فرمايد ١٦
 » .انداخت و فرار خواهند کرد

٣  
ای قوم اسرائيل، به کالم خداوند دربارٔه شما گوش بدهيد، او عليه تمام قومی که آنها را از مصر بيرون آورد                              ١

به همين دليل شما را به خاطر گناهانتان       .  از بين تمام اقوام روی زمين، من تنها شما را انتخاب کرده ام            «٢:  می فرمايد
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 » .مجازات خواهم کرد

  وظيفٔه انبيا
 و نفر بدون آنکه با هم توافق کرده باشند، با هم سفر خواهند کرد؟ آيا د٣
آيا شير، وقتی شکاری نداشته باشد، در جنگل غّرش می کند؟ آيا شير ژيان اگر شکاری نکرده باشد، در بيشٔه                            ٤

  خود می غّرد؟
  بسته می شود؟ اگر تله ای نباشد، آيا پرنده ای به دام می افتد؟ اگر تله چيزی را نگرفته باشد، آيا٥
  وقتی شيپور جنگ نواخته شود، آيا مردم از ترس به لرزه نمی آيند؟٦

  اگر خواست خداوند نباشد، آيا شهری دچار مصيبت می شود؟
 . خداوند قادر متعال، پيش از آنکه بندگان خود، انبيا را از ارادٔه خود آگاه سازد، کاری نمی کند٧
  ترس نلرزد؟ هرگاه شير غّرش کند، کيست که از٨

  وقتی خداوند متعال امر می فرمايد، آيا کسی جرأت می کند که آن را اعالم نکند؟

  محکومّيت سامره
برکوههای سامره جمع شويد و ببينيد که چه آشوبی           «:  به ساکنان قصرهای اشدود و مصر اعالم کنيد و بگوييد            ٩

 . در آنجا برپاست و مردم مرتکب چه ظلمهايی می شوند
قصرهايشان ُپر از غنايمی است که از راه غارت و دزدی به              .  ی آنجا راستی و صداقت را از ياد برده اند         اهال«١٠

دژهای شما را از بين می برد و              .  بنابراين دشمن می آيد و سرزمين شما را محاصره می کند                 ١١.  دست آورده اند  
 » .قلعه هايتان را ويران می سازد

ه چوپانی فقط دو پا و يک گوش گوسفندی را از دهن شير باز می گيرد، در                   همان طوری ک «:  خداوند می فرمايد ١٢
خداوند، خدای متعال     ١٣»  .سامره هم تنها عّدٔه کمی از کسانی که بر تختهای مجّلل تکيه زده اند، نجات می يابند                              

يل را به سزای       در همان روزی که قوم اسرائ           ١٤.  بشنويد و اين پيام را به بنی اسرائيل اعالم کنيد                 «:  می فرمايد
شاخهای قربانگاه قطع می شوند و به زمين              .  گناهشان برسانم، قربانگاههای بيت ئيل را هم نابود خواهم ساخت                  

قصرهای زمستانی و تابستانی ثروتمندان که با عاج زينت يافته اند با خاک يکسان خواهند شد و همٔه                            ١٥.  می افتند
 » .دخانه های قشنگ و بزرگشان ويران خواهند گردي

٤  
ای زنهای سامره که مانند گاوهای منطقٔه باشان چاق شده ايد، بر مردم بينوا ظلم می کنيد، اشخاص فقير و محتاج                     ١

خداوند به ذات اقدس خود      ٢»  .شراب بياور تا بنوشم   «:  را پايمال می نماييد و هريک از شما به شوهرانتان می گوييد           
دشمنان قّالب به دهان شما خواهند انداخت همٔه شما را مانند ماهی               روزی می رسد که  «:  قسم خورده و فرموده است    
 » .هريک از شما را از شکافهای ديوار بيرونی خواهند انداخت٣. می گيرند و با خود می برند

  سرکشی قوم اسرائيل
جال برويد تا   ای قوم اسرائيل، به شهر بيت ئيل برويد و گناه کنيد و به شهر جل                   «:  خداوند قادر متعال می فرمايد    ٤

قربانی های شکرگزاری بگذرانيد و    ٥.  هر روز صبح قربانی بياوريد و هر سه روز ده يک بدهيد            .  بيشتر گناه ورزيد  
در همه جا با غرور اعالم کنيد که برای خداوند قربانی تقديم کرده ايد، زيرا اين همان کاری است که شما دوست                               

 .  داريد
سه ماه پيش از فصل      ٧.   آوردم، اّما توبه نکرديد و به سوی من بازنگشتيد            من قحطی را به تمام شهرهای شما        «٦

بر يک مزرعه    .  در يک شهر باران فرستادم و در شهر ديگر از آن جلوگيری نمودم                     .  درو باران را قطع کردم       
مردم چند شهر برای نوشيدن يک جرعه آب، با تن خسته و                   ٨.  باران باريد و مزرعٔه ديگر از بی آبی خشک شد             

 . با اين همه، شما به سوی من بازنگشتيد. ناتوان به شهری ديگر می رفتند، اّما آب کافی پيدا نمی کردند
درختان انجير و زيتون شما خوراک        .  با باد سموم و آفت، محصول باغها و تاکستانهای شما را از بين بردم                    «٩

 . ملخ شدند، بازهم شما به سوی من بازگشت نکرديد
جوانان شما را با شمشير کشتم،           .  را که بر سر مردم مصر آوردم بر سر شما نيز آوردم                        همان بالهايی  «١٠

 . با اين حال، شما به سوی من بازنگشتيد. بينی شما از بوی بد اجساد اردوگاههايتان ُپر شد. اسبهايتان ربوده شدند
ماندند، مانند چوب سوخته ای       کسانی هم که زنده    .  بعضی از شما را مانند مردم سدوم و غموره نابود ساختم              «١١

بنابراين من شما را  ١٢.  با همٔه اينها، بازهم شما به سوی من بازنگشتيد        .  بودند که از بين آتش بيرون کشيده شده باشند        
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 . پس ای قوم اسرائيل، برای داوری و مجازات در برابر خدای خود آماده شويد. مجازات خواهم کرد
 

 ختم، زيرا من هستم که کوهها را سا«١٣
 ، باد را به وجود آوردم

 ، از افکار پنهانی انسان آگاه هستم
  روز را به شب تبديل می کنم

 . و بر بلندترين کوهها قدم می زنم
 » .نام من خداوند، خدای متعال است

٥  
  دعوت به توبه

 : ای مردم اسرائيل، به سوگنامه ای که برای شما می خوانم گوش دهيد١
 

 و افتاده باکرٔه اسرائيل فر٢
 . و هرگز برنخواهد خاست
 ، او در زمين خود رها گشته

 . و  کسی نيست که به او کمک کند تا برخيزد
 

از يک شهر اسرائيل يک هزار نفر به جنگ می روند، اّما تنها يکصد نفر زنده                             «:  خداوند متعال می فرمايد    ٣
 » . نفر زنده می ماننداز شهر ديگری صد نفر فرستاده می شوند، ولی فقط ده. برمی گردند

به بيت ئيل برای عبادت نرويد، در جلجال             ٥.  مرا بطلبيد تا زنده بمانيد        «:  خداوند به مردم اسرائيل می فرمايد        ٤
 » .اجتماع نکنيد و به شهر بئرشبع داخل نشويد، زيرا مردم جلجال تبعيد می گردند و مردم بيت ئيل نابود می شوند

 بمانيد، وگرنه غضب او مثل آتش شعله ور می شود و قوم اسرائيل را می سوزاند و                در طلب خداوند باشيد تا زنده     ٦
شما محکوم به فنا هستيد، زيرا عدالت را           ٧.  مردم بيت ئيل را از بين می برد و کسی نمی تواند آن را خاموش سازد                 

 . پايمال می کنيد و مردم را از حّقشان محروم می سازيد
 

 ، کسی که ستارگان آسمان٨
 يا و جّبار را آفريد، ثر

  او که تاريکی را به صبح روشن
 ، و روز را به شب تبديل می کند

  او که آبهای دريا را جمع کرده
 ، بر زمين می باراند

 . نام او خداوند است
 . او نيرومندان را با قلعه هايشان نابود می سازد٩

 
بر مردم مسکين و فقير ظلم می کنيد و                  ١١  .شما از کسانی که پيرو عدالت و راستگو هستند، نفرت داريد                      ١٠

غّله هايشان را بزور می گيريد، بنابراين در خانه هايی که از سنگهای خوش تراش بنا کرده ايد، زندگی نخواهيد کرد و                  
زيرا من می دانم که گناهان زياد و خطاهای بزرگی را            ١٢،  از شراب تاکستانهای زيبايی که کاشته ايد نخواهيد نوشيد        

١٣.  به اشخاص درستکار آزار می رسانيد، رشوه می گيريد و عدالت را از مردم مسکين بازمی داريد             .   شده ايد مرتکب

 . پس در اين زمان بهترين کار سکوت است، زيرا که زمان بدی است
د، آن وقت خداوند، خدای متعال، چنانکه اّدعا می کني        .  پس نيکويی کنيد و از شرارت دست بکشيد تا زنده بمانيد            ١٤

از بدی بپرهيزيد و خوبی را دوست بداريد و در داوری عدالت را برقرار                 ١٥.  همراه شما و مددکار شما خواهد بود       
 . شايد خداوند قادر مطلق بر بازماندگان اين قوم رحمت کند. سازيد
قانان دعوت  از تمام سبزه های شهر صدای ناله و شيون برمی خيزد و حّتی ده           «:  خداوند، خدای متعال می فرمايد   ١٦

در تاکستانها ناله و شيون برپا می شود، زيرا من برای مجازات شما                 ١٧.  می شوند تا با نوحه خوانان نوحه گری کنند       
 » .می آيم
آن روز چه فايده ای برای شما خواهد داشت؟          .  وای به حال شما که در آرزوی فرا رسيدن روز خداوند هستيد               ١٨

شما مانند کسی می باشيد که از شيری فرار کند و با خرسی              ١٩.  ، نه روشنی را   زيرا در آن روز تاريکی را می بينيد       
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روز ٢٠.  يا مانند کسی که به خانٔه خود داخل شود و دست خود را بر ديوار بگذارد و مار او را بگزد                      .  روبه رو گردد 
ض خواهد بود، نور    آن روز يک روز تاريک مح      .  خداوند، تاريکی را ايجاد می کند و اثری از روشنی نخواهد بود            

 . و روشنايی به چشم نمی خورد
قربانی های سوختنی و    ٢٢.  من از عيدهايتان بيزارم و از محافل مذهبی شما نفرت دارم                  «:  خداوند می فرمايد ٢١

سرود ٢٣.  هدايای آردی شما را نمی پذيرم و به قربانی حيوانات چاقی که جهت شکرگزاری می آوريد توّجهی ندارم                    
به عوض، بگذاريد که عدالت مثل آب و انصاف         ٢٤.  نوای چنگ شما را نمی شنوم    .   گوش من نرسانيد   حمد خود را به   

 . مانند نهری هميشه در جريان باشد
خير، ٢٧-٢٦  ای قوم اسرائيل، در مّدت چهل سالی که در بيابان بوديد، آيا برای من قربانی و هديه می آورديد؟                      «٢٥

 های َسَکوت، الهٔه پادشاهی و کيوان، خدای ستارٔه خود را پرستش نموده ايد،                   اّما اکنون به اين دليل که شما پيکره           
بنابراين هنگامی که من شما را به سرزمينی دور دست در آن طرف سرزمين دمشق به تبعيد می فرستم، شما آن                              

 . خداوند، خدای قادر مطلق چنين می فرمايد» .پيکره ها را با خود حمل خواهيد کرد

٦  
 رائيل ويرانی اس

وای بر شما که در صهيون زندگی راحتی داريد و در سامره در امنّيت زندگی می کنيد و به اين می باليد که                                   ١
به شهر کلنه برويد، از شهر بزرگ حمات ديدن کنيد          ٢.  رهبر قوم بزرگی هستيد و مردم برای کمک نزد شما می آيند          

ينيد، آيا آنها از پادشاهی يهودا و اسرائيل بهتر هستند            و وضع شهر جت را در سرزمين فلسطين بررسی نماييد و بب             
شما فکر روز مصيبتی را که بر سر شما می آيد از خود دور می کنيد،             ٣و يا سرزمينشان بزرگتر از کشور شماست؟        

ر وای بر شما که بر تختهای عاج دراز می کشيد، د          ٤.  اّما با کردار زشتتان آن روز بد را به خود نزديکتر می سازيد             
شما دوست داريد با     ٥.  بسترهای نرم می خوابيد و بهترين گوشت بّره و لذيذترين گوشت گوسالٔه گّله را می خوريد                     

جامهای شراب را سر می کشيد و با بهترين عطرها خود را خوشبو                 ٦.  نواختن چنگ همچون داوود سرود بسراييد       
بنابراين شما زودتر از ديگران به اسارت می رويد        ٧.  می سازيد، ولی به خاطر مصيبت قوم اسرائيل غمگين نمی شويد       

 . و روزهای عيش و خوشگذرانی شما به پايان می رسد
من از غرور قوم اسرائيل بيزار هستم و از           «:  خداوند، خدای متعال به ذات خود قسم خورده است و می فرمايد              ٨

 » .که در آن است، به دشمنان تسليم می کنم پس من پايتخت آن را با همه چيزهايی. قصرهای با شکوه آنها نفرت دارم
وقتی خويشاوند شخص ُمرده برای دفن         ١٠.  اگر ده نفر در يک خانه باقيمانده باشند، آنها هم کشته خواهند شد                    ٩

 » آيا کس ديگری باقيمانده است؟«: جنازٔه او بيايد، از آن کسی که هنوز زنده است می پرسد
 » .نه«: او جواب می دهد

 » !خاموش باش و نام خداوند را بر زبان نياور«: د می گويدآن خويشاون
آيا اسبها بر صخره ها می دوند، ١٢. وقتی خداوند امر فرمايد، خانه های بزرگ و کوچک با خاک يکسان می شوند         ١١

 . رده ايديا گاو دريا را شخم می زند؟ اّما شما عدالت را به کام مردم مانند زهر تلخ ساخته و حق را به باطل تبديل ک
ما قدرت آن را داريم که کارنائيم را هم            «:  شما افتخار می کنيد که شهر لوديبار را تسخير کرده ايد و می گوييد              ١٣

 » .تسخير کنيم
ای قوم اسرائيل، من سپاه دشمن را می فرستم تا کشور شما را تصّرف                   «:  اّما خداوند، خدای متعال می فرمايد      ١٤

 » . حمات تا وادی عربه به تنگ آوردندکند و مردم شما را از گذرگاه

٧  
  رؤيای ملخ

در رؤيايی که خداوند متعال به من نشان داد ديدم که بعد از اينکه محصول اول غّله که سهم پادشاه بود برداشته                         ١
ان بعد از آنکه ملخها همٔه گياه      ٢.  شده و محصول دوم تازه سبز شده بود، خداوند انبوهی از ملخها را به وجود آورد                  

. ای خداوند متعال، از حضور تو استدعا می کنم که قومت را ببخشی               «:  سبز زمين را خوردند، من به خداوند گفتم         
 » .آنها قوم ضعيف و کوچک هستند و نمی توانند در برابر اين مصيبت طاقت بياورند

 » .اين کار را نمی کنم«: خداوند هم رحم کرد و فرمود٣
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  رؤيای آتش
آن آتش  .   ديگری، آتش بزرگی را که برای مجازات مردم آماده کرده بود به من نشان داد                          خداوند در رؤيای   ٤

خداوندا، التماس می کنم از اين کار منصرف شو،     «:  من گفتم ٥.  آبهای عميق زمين را بلعيد و تمام گياهان را سوزانيد         
چنين نيز روی نخواهد    «:  رمودپس خداوند ف  ٦»  .زيرا قوم اسرائيل کوچک و ضعيف است و طاقت اين بال را ندارد             

 » .داد

  رؤيای شاغول شائول
بعد در رؤيای ديگری ديدم که خداوند در کنار ديوار راستی که با شاغول بنا شده بود ايستاده و شاغولی در                                 ٧

 » عاموس، چه می بينی؟«: از من پرسيد٨. دست داشت
 » .يک شاغول«: من جواب دادم
خواهم نشان بدهم که قوم من مثل اين ديوار راست نيست، بنابراين تصميم                      با اين شاغول می      «:  خداوند فرمود 

مکانهای مقّدس فرزندان اسحاق را خراب      ٩.  گرفته ام که آنها را مجازات کنم و از تصميم خود منصرف نخواهم شد              
 » .سازمو پرستشگاههای باالی تّپه های اسرائيل را ويران می کنم و خاندان يربعام را با شمشير نابود می 

  عاموس و امصيا
عاموس در بين قوم اسرائيل فتنه          «:  آنگاه امصيا کاهن بيت ئيل، به يربعام پادشاه اسرائيل، خبر داد و گفت                     ١٠

زيرا او می گويد که تو با        ١١.  برانگيخته و عليه تو توطئه چيده است و سخنان او کشور ما را نابود خواهد ساخت                       
 » .يل از سرزمين شان تبعيد خواهند شد به اسارت برده می شوندشمشير کشته خواهی شد و قوم اسرائ

به سرزمين يهودا برو و در آنجا به وسيلٔه موعظه           .  ای نبی، از اين کشور خارج شو       «:  امصيا به عاموس گفت   ١٢
 ديگر هرگز در بيت ئيل موعظه نکن، زيرا اينجا محل عبادت پادشاه و پرستشگاه              ١٣.  پول به دست آور و نان بخور       

 » .مّلی ما می باشد
وظيفٔه من چوپانی و ميوه چينی       .  من پسر نبی نيستم و به خاطر نبّوت دستمزد نمی گيرم             «:  عاموس جواب داد   ١٤
حاال تو می گويی که    ١٦'  .برو برای قوم اسرائيل موعظه کن     ':  اّما خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و فرمود        ١٥.  است

زن '١٧:  ه نکنم، پس ای امصيا، به کالم خداوند گوش بده که به تو می فرمايد              بضد قوم اسرائيل و خانٔه اسحاق موعظ      
تو در اين شهر فاحشه می شود، فرزندانت در جنگ به قتل می رسند و سرزمينت تقسيم خواهد شد به ديگران تعّلق                         

برده خودت هم در يک کشور بيگانه می ميری و قوم اسرائيل در حقيقت از وطن خود به اسارت                                         .  می گيرد
 » '.می شوند

٨  
  رؤيای سبد ُپر از ميوه

عاموس چه  «:  و از من پرسيد    ٢  خداوند متعال در رؤيای ديگری سبدی ُپر از ميؤه رسيده را به من نشان داد                      ١
 » می بينی؟

 » .يک سبد ُپر از ميؤه رسيده«: من جواب دادم
رهای خود برسند و من از مجازات آنها          وقت آن رسيده است که قوم من، اسرائيل به جزای کا              «:  خداوند فرمود 

اجساد .  در آن روز سرودهايی که مردم در معبد می خوانند به گريه و نوحه تبديل می شوند                         ٣.  منصرف نمی شوم 
 » .مردگان در همه جا به چشم می خورند و سکوت مطلق سايه می افکند

  مجازات اسرائيل
به فکر اين هستيد که هرچه زودتر         ٥!  ينوايان را از بين می بريد     بشنويد ای کسانی که فقرا را پايمال می کنيد و ب           ٤

روزهای مقّدس و روزهای سبت به پايان برسند تا به کسب و کار خود شروع کنيد و غّلٔه خود را به قيمت گران                                 
ا در  گندم پس ماندٔه خود را به فقر        ٦.  با ترازوی نادرست و با وزنه های سبک مشتريان را فريب می دهيد              .  بفروشيد

 . مقابل نقره می فروشيد و مردم مسکين را به خاطر طلب يک جفت کفش به غالمی می گيريد
من هرگز کارهای آنها را فراموش             «:  خداوند، که بنی اسرائيل او را احترام می کند قسم خورده می فرمايد                     ٧

مين اسرائيل مانند رود نيل در        پس اين سرزمين به لرزه می آيد و ساکنان آن ماتم می گيرند و تمام سرز                    ٨.  نمی کنم
در آن روز به فرمان      «:  خداوند متعال می فرمايد  ٩»  .هنگام سيالب، به خروش خواهد آمد باال و پايين خواهد رفت              
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جشن هايتان را به ماتم و       ١٠.  من آفتاب در وقت ظهر غروب می کند و زمين را در روز روشن تاريک می سازم                        
آنگاه مانند اينکه پسر يگانٔه شما مرده باشد، سرهايتان را خواهيد تراشيد و                     .  مسرود شما را به نوحه تبديل می کن          

 » .لباس ماتم می پوشيد و آن روز برای شما روزی بسيار تلخ و ناگوار خواهد بود
اين قحطی، قحطی نان و آب          .  روزی می رسد که قحطی را به اين سرزمين می فرستم               «:  خداوند می فرمايد  ١١

مردم به دنبال کالم خداوند از دريای مرده تا مديترانه و              ١٢.   قحطی از شنيدن کالم خداوند می باشد       نخواهد بود بلکه  
در آن روز حّتی دختران و مردان جوان        ١٣.  اطراف آن از شمال تا مشرق می گردند، اّما موّفق به يافتن آن نمی شوند             

ی سامره و دان و بئرشبع قسم می خورند، خواهند           کسانی که به نام ُبتها   ١٤.  و سالم هم از تشنگی ضعف خواهند نمود        
 » .افتاد و هرگز برنخواهند خاست

٩  
  داوری قوم اسرائيل

سر ستونهای معبد بزرگ را بشکن تا بنای آن به              «:  خداوند را ديدم که در کنار قربانگاه ايستاده بود و فرمود               ١
هيچ کسی نمی تواند فرار   .  انند با شمشير می کشم    کسانی را که زنده بم     .  لرزه آيد و سقف آن بر سر مردم فرو ريزد             

حّتی اگر به دنيای مردگان هم بروند، از دست من رهايی نمی يابند و اگر به آسمان                           ٢.  کند و جان سالم بدر ببرد         
اگر .  اگر در کوه کرمل پنهان شوند، به سراغشان می روم و آنها را پيدا می کنم               ٣.  صعود کنند، آنها را پايين می آورم     

حّتی اگر به اسارت بروند،     ٤.  ز نظر من در اعماق دريا مخفی شوند، هيوالی دريايی را می فرستم تا آنها را بگزد                  ا
 » .من قصد مجازات آنها را دارم نه اينکه آنها را کمک کنم. به شمشير فرمان خواهم داد تا آنها را در آنجا بکشد

 
  خداوند، خدای متعال٥

 ، وقتی زمين را لمس کند
 . ن گداخته می شود و ساکنان آن ماتم می گيرندزمي

 . تمام زمين مانند رود نيل باال می آيد و دوباره فرو می نشيند
  آن کسی که خانٔه خود را در آسمانها بنا کرده٦

 . و گنبد آسمان را بر فراز زمين قرار داده است
  آبهای دريا را جمع می کند

 ، و آنها را بر زمين می باراند
 . داوند استنامش خ

 
ای قوم اسرائيل، مگر شما برای من مانند حبشی ها نيستيد؟ آيا من بنی اسرائيل را از مصر                    «:  خداوند می فرمايد ٧

چشمان ٨  بيرون نياوردم؟ و آيا فلسطينيان را از جزيرٔه کريت و مردم سوريه را از سرزمين قير بيرون نياوردم؟                         
اهکار را می بيند و آنها را از روی زمين محو می کنم، ولی بنی اسرائيل             من، خداوند قادر متعال سرزمين اسرائيل گن      

 . را بکّلی نابود نمی سازم
من به دشمنان امر می کنم که قوم اسرائيل را همان طوری که گندم را غربال می کنند، تکان بدهند تا کامًال از                           «٩

 » .با شمشير کشته می شوند' .بر سر ما نمی آيد باليی': تمام گناهکارانی که می گويند١٠. مردم بدکار پاک شوند

  بازسازی اسرائيل
زمانی خواهد رسيد که من پادشاهی داوود را که ويران شده است، دوباره برقرار خواهم                    «:  خداوند می فرمايد ١١
قوم ١٢.  ديوارهای آن را تعمير خواهم کرد و آن را بازسازی خواهم   کرد و به عظمت سابقش خواهم رسانيد                       .  نمود

من، .  اسرائيل همٔه آنچه را که از َادوم و اقوام ديگر باقيمانده است و زمانی به من تعّلق داشت، تصاحب می کنند                             
 » .خداوند همٔه اينها را بجا می آورم

 
  زمانی می رسد«: خداوند می فرمايد١٣

  که غّله چنان زود می رسد که دروگران فرصت درو کردن آن را نداشته باشند
 گور به  قدری زودرس می گردد که وقت چيدن آن را نداشته باشند و ان

 . و شراب شيرين از کوهها جاری می شود
 . من قوم خود را دوباره به وطنشان می آورم١٤

 ، شهرهای ويران را آباد می کنند
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  باغها و تاکستانها می سازند
 . و محصول آنها را می خورند

 ها داده ام، مستقر می سازم قوم خود را در سرزمينی که به آن١٥
 . و بار ديگر آنها را از آنجا جدا نمی کنم

 » .من خداوند خدای شما، اين را به شما می گويم
 



 عوبديا
 

  کتاب عوبديای نبی
  معّرفی کتاب

در .   قبل از ميالد نوشته شده است           ٥٨٦اين کتاب کوچک در زمان نامعينى، بعد از سقوط اورشليم در سال                        
ه تاراج، تاخت   زمانى که َادوميان، دشمنان ديرينٔه يهودا نه فقط به خاطر سقوط اورشليم به شادمانى پرداختند، بلکه ب                 

عوبديا نبّوت مى کند که َادوميان مورد مجازات قرار خواهند              .  و تاز، يغماگرى و کمک به دشمنان آنان پرداختند             
 . گرفت و همچنين ساير اقوامى که با بنى اسرائيل به دشمنى پرداختند از مجازات در امان نخواهند بود

  تقسيم بندى کتاب
  ١٤-١مجازات َادوم 
  ٢١-١٥ روز خداوند

١  
  خداوند َادوم را مجازات می  کند

 : اين است نبّوت عوبديا دربارٔه َادوم١
  شنيدم که خداوند متعال«

 : قاصدى نزد مّلتها فرستاده است که مى گويد
 » '!آماده شويد تا به جنگ با َادوم برويم'

 : خداوند عليه َادوم مى فرمايد٢
 . ى سازممن تو را در بين مّلتها خوار و ذليل م«

 ، تکّبر تو، تو را فريب داده است٣
  زيرا که چون بر صخره هاى بلند ساکن هستى

 : و مسکنت بر فراز کوههاست، به خود مى بالى و مى گويى
  کيست که بتواند دست دراز کند'

 ' و مرا پايين آورد؟
  اگر مانند عقاب بر فراز آسمان پرواز کنى٤

 سازى، و آشيانه ات را در بين ستارگان ب
 . من تو را فرود مى آورم

 
 ، اگر دزدى در شب به خانه اى وارد شود«٥

 ، فقط چيزى را مى برد که به آن نياز دارد
 ، اگر انگورچين براى چيدن انگور بيايد
 ، مقدارى از انگور را بجا مى گذارد

 . اّما دشمنان تو، تو را بکّلی نيست و نابود مى کنند
 . منانت بيايند، تمام ثروت تو را به يغما مى برنداى فرزند عيسو، وقتى دش٦
  مّتحدانت به تو خيانت کردند٧

 . و تو را از سرزمينت بيرون راندند
  کسانی که با تو در صلح بودند بر تو غلبه کردند

 : و دوستانى که نمک تو را خوردند برايت دام گستردند و مى گويند
 » 'کجاست آن همه عقل و هوش او؟'

 
 . در آن روز َادوم را مجازات مى کنم«: د مى فرمايدخداون٨

  تمام اشخاص دانا را در سرزمينش نابود مى سازم
 . و همٔه حکيمانش را از بين مى برم

  جنگجويان شجاع تيمان هراسان مى شوند٩
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 . و تمام سربازان َادوم کشته خواهند شد

  داليل مجازات َادوم
 ، به خاطر ظلمى که در حق برادرانت«١٠

  يعنى فرزندان يعقوب کردى
 . با رسوايى براى هميشه نابود مى شوى

  روزى که دشمنان دروازه هاى آنها را شکستند١١
  و بيگانگان مال و دارايى اورشليم را

 ، بين خود تقسيم کردند و با خود بردند
 . تو مانند بيگانه ای ايستادى و تماشا کردى

  خوشحال مى شدى، تو نمى بايست از بدبختى برادرانت١٢
  نمى بايست در روز مصيبت آنها شادی مى کردى

 . و در هنگام غم و اندوه به آنها مى  خنديدى
  تو نمى بايست در روز سختى قوم من١٣

  به شهر آنها داخل مى شدى
  و در زمان مصيبت آنها ثروتشان را تاراج مى کردى

 . و از غم آنها شاد مى شدى
  چهار راهها مى ايستادى تو نمى بايست بر سر١٤

 . تا آنهايى را که می  خواستند فرار کنند بگيری
  نمى بايست در روز مصيبت

 . آنها را به دست دشمنان تسليم مى کردى

  مجازات قومها
 . من، خداوند بزودى تمام قومها را مجازات مى کنم«١٥

 . اى َادوم، طبق رفتار خودت با تو رفتار مى کنم
 .  سر خودت خواهم آوردهرچه کرده اى به

  قوم من جام تلخ مجازات را١٦
 . بر روى کوه مقّدس نوشيده است
 ، اقوام ديگر نيز آن را خواهند نوشيد

  حّتى تلختر از آن را؛
 . آنها آن را مى نوشند و از بين مى روند

  پيروزى اسرائيل
  اّما در کوه صهيون عّده اى نجات خواهند يافت«١٧

 س خواهد شد و آنجا مکان مقّد
  و فرزندان يعقوب مالک آن زمينى

 . که ميراث آنهاست خواهند گرديد
  خاندان يعقوب و يوسف مانند آتشی خواهند بود١٨

  که خاندان عيسو را مانند کاه خواهند سوزانيد
 . و نابود خواهند کرد

  هيچ کدام از نسل عيسو زنده نخواهند ماند
 . اين را خداوند فرموده است

 
 . ردم از جنوب يهودا، َادوم را تصّرف خواهند کردم«١٩

 ، اهالى دشتهای غربى، سرزمين فلسطين را اشغال خواهند کرد
  قوم اسرائيل سرزمين افرايم و سامره را

 . و طايفٔه بنيامين، جلعاد را تصّرف خواهند کرد



 عوبديا
 

  تبعيد شدگان از شمال اسرائيل برمى گردند٢٠
 .  شمال متصّرف مى شوندو فينيقيه را تا صرفه در قسمت

 ، تبعيدشدگان اورشليم، که در آسياى صغير به سر مى برند
 . به وطن خود بازخواهند گشت و شهرهاى جنوب يهودا را خواهند گرفت

  پيروزمندان اورشليم بر َادوم حکومت مى کنند٢١
 » .و خداوند پادشاه ايشان خواهد  بود



 يونس
 

  کتاب يونس نبی
  معّرفی کتاب

اين کتاب دربارٔه زندگی      .  کتاب يونس نبی، کتابی استثنايی در ميان تمام کتابهای انبيا در کتاب مقّدس می باشد                       
 فرمان می دهد که به نينوا پايتخت خدا به يونس. نبی ای سخن می گويد که از فرمان خدا سرپيچی کرده و فرار می کند   

چون اعتقاد داشت که خدا       .  اّما يونس نمی خواست پيام خدا را به آنجا ببرد             .  آشور، دشمن سرسخت اسرائيل برود      
سرانجام پس از چند ماجرا، او اطاعت می کند و           .  تهديد خود را عملی نخواهد کرد و آنجا را ويران نخواهد ساخت              

اين کتاب خدا را قادر مطلق بر         .  ت و مجازات انجام نمی شود، او بسيار خشمگين می گردد           هنگامی که پيام محکوميّ  
او بيشتر از اينکه بخواهد مجازات        .  ولی باالتر از همه اينکه، او خدای مهر و محّبت است               .  آفرينش نشان می دهد   

 . ندگان وی می باشندحّتی کسانی را که دشمن پرست. کند و ويران سازد، مايل است که ببخشد و نجات دهد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٧-١: ١دعوت از يونس و نافرمانی وی 

  ١٠-١:٢توبه و نجات يونس 
  ١٠-١:٣پيام يونس بضد نينوا 
  ١١-١: ٤رحمت خدا بر نينوا 

١  
  سرپيچی يونس از دستور خدا

دم آنجا بگو که ظلم و          به نينوا، شهر بزرگ برو و به مر            «٢:  يک روز خداوند به يونس، پسر اميتای فرمود            ١
پس به بندر يافا رفت     .  اّما يونس خواست که از حضور خداوند فرار کند         ٣»  .شرارت آنها به پيشگاه من رسيده است       

يونس کرايه خود را داد و با ملوانان سوار شد تا به اسپانيا رفته و از                 .  و در آنجا يک کشتی ديد که عازم اسپانيا بود          
 . خداوند دور گردد

٥.  توفان به قدری شديد بود که نزديک بود کشتی درهم شکسته شود                   .  خداوند باد شديدی بر دريا فرستاد           اّما٤

سپس برای اينکه کشتی را سبک کنند،         .  ملوانان ترسيدند و هرکدام نزد خدای خود فرياد می کرد و کمک می طلبيد               
دراز کشيده و به خواب سنگينی فرو رفته             در اين هنگام يونس در پايين کشتی        .  بارهای کشتی را به دريا انداختند       

 . بود
چرا خوابيده ای؟ بلند شو و نزد خدای خود دعا کن، شايد بر ما رحم کند و جان               «:  ناخدای کشتی او را ديد و گفت      ٦

 » .ما را نجات دهد
آنها قرعه  »  . ايمبياييد قرعه بياندازيم و ببينيم به خاطر چه کسی به اين بال دچار شده                «:  ملوانان به يکديگر گفتند    ٧

به ما بگو تقصير کيست؟ شغل تو چيست؟ از کجا آمده ای            «:  آنها به يونس گفتند   ٨.  انداختند و قرعه به نام يونس افتاد      
 » و اهل کجا هستی؟

١٠»  .من عبرانی هستم و خداوندی را می پرستم که خدای آسمان و آفرينندٔه دريا و خشکی است                      «:  يونس گفت ٩

 . تعريف کرد که از پيشگاه خداوند فرار کرده است سپس يونس برای آنها
بنابراين ملوانان  .  توفان هر لحظه شديدتر می شد     ١١»  .تو کار بسيار بدی کرده ای     «:  ملوانان ترسيدند و به او گفتند      

 » ما با تو چه کار کنيم تا دريا آرام شود؟«: از يونس پرسيدند
ا دريا آرام شود، زيرا می دانم که اين تقصير من است که شما                  مرا برداريد و به دريا بيندازيد ت         «:  يونس گفت ١٢

 » .گرفتار اين توفان شده ايد
اّما توفان هر لحظه    .  اّما ملوانان با تمام قدرت خود، کوشش می کردند پارو بزنند و کشتی را به خشکی برسانند                 ١٣

ای خداوند، ما را به خاطر     «:  دعا کرده گفتند    پس به پيشگاه خداوند   ١٤.  شديدتر می شد و آنها نمی توانستند کاری بکنند      
اين مرد هالک نکن و ما را مسئول مرگ او نساز، چون ما گناهی نداريم، بلکه همٔه اين وقايع طبق ارادٔه تو بوده                              

ملوانان به خاطر اين اّتفاق از     ١٦.  در همان لحظه دريا آرام شد     .  سپس يونس را برداشتند و به دريا انداختند        ١٥»  .است
 . اوند ترسيدند و برای او قربانی کردند و هر کدام نذر نمودند تا او را خدمت کنندخد

 . به دستور خداوند، يک ماهی بزرگ يونس را بلعيد و يونس مّدت سه شبانه روز در شکم ماهی بود١٧



 يونس
 

٢  
  دعای يونس

 : يونس در شکم ماهی نزد خداوند، خدای خود دعا کرد و گفت١
 ا خواندم در هنگام تنگی تو ر«٢

 . و تو مرا مستجاب فرمودی
 ، از اعماق دنيای مردگان

  برای کمک زاری کردم و تو مرا شنيدی
  تو ای خداوند، مرا به اعماق دريا فرو بردی٣

  و آبها مرا پوشاندند
 . و تمام موجهای پر قدرت تو از سر من گذشتند

  خيال کردم که از پيشگاه تو رانده شده ام٤
 . ه مقّدس تو را نخواهم ديدو ديگر عبادتگا

 ، آبها روی مرا پوشاندند٥
  گوديها دور مرا گرفتند

 . و علفهای دريا دور سرم پيچيدند
 ، به اعماق کوهها فرو رفتم٦

 . به سرزمينی که دروازه هايش تا به   ابد بسته اند
 ، اّما تو ای خداوند، خدای من

 . مرا از اعماق زنده بيرون آوردی
  مرگ بودم، وقتی در حال٧

  به نزد تو، ای خداوند دعا کردم
 . و دعای من به پيشگاه مقّدس تو رسيد

 ، کسانی که ُبتهای باطل را پرستش می کنند٨
 . وفاداری خود را به تو فراموش کرده اند

 . اّما من تو را سپاس خواهم گفت٩
  برای تو قربانی خواهم کرد

 . و نذرهای خود را بجا خواهم آورد
 » .ر دست خداوند استنجات د

 . سپس خداوند به ماهی دستور داد که يونس را به خشکی بياندازد و ماهی، يونس را در خشکی قی کرد١٠

٣  
  اطاعت يونس از خدا

» .به نينوا، آن شهر بزرگ برو و پيامی را که به تو می گويم به آنها اعالم کن                  «٢:  بار ديگر خدا به يونس فرمود     ١
نينوا شهر بسيار بزرگی بود به طوری که به اندازٔه سه روز پياده روی وسعت               .  به نينوا رفت    يونس اطاعت کرد و   ٣

 . يونس وارد شهر شد و پس از يک روز راه پيمايی اعالم کرد که بعد از چهل روز نينوا نابود خواهد شد٤. داشت
 .  عالمت توبه، پالس پوشيدندمردم نينوا پيام خدا را پذيرفتند و همگی روزه گرفته و از بزرگ و کوچک، به٥
. وقتی پادشاه نينوا پيام را شنيد، از تخت خود پايين آمد، ردای خود را کند و پالس پوشيد و روی خاکستر نشست         ٦
سپس از طرف پادشاه و بزرگان فرمانی صادر شد و در همه جا اعالم کردند که همٔه مردم و تمامی گاوان و                                     ٧

همٔه مردم و حيوانات بايد پالس بپوشند و نزد خدا گريه و زاری کنند و همه                   ٨.  ندگوسفندان چيزی نخورند و نياشام     
شايد خدا تصميم خود را عوض کند و از خشم خود                ٩.  از راه بد خود برگردند و از ظلم دست بکشند و توبه کنند                  

 . برگردد و ما را هالک نسازد
ی زشت خود دست کشيده و توبه کرده اند، از تصميم           چون خدا کار آنان را ديد و مشاهده کرد که آنها از کارها              ١٠

 . خود منصرف شد و همان طوری که قبًال فرموده بود، آنها را هالک نکرد



 يونس
 

٤  
  خشم يونس و لطف خداوند

ای خداوند، آيا وقتی در وطن خودم        «:  پس دعا کرد و گفت     ٢.  يونس از اين بابت بسيار ناراحت و خشمگين شد          ١
آيا به همين دليل نبود که می خواستم به اسپانيا فرار کنم؟ من می دانستم که تو کريم، رحيم،                        بودم، همين را نگفتم و     

دير غضب و با محّبتی پايدار احاطه شده ای و هميشه حاضری که تصميم خود را عوض کنی و مردم را مجازات                           
 » .تر استحاال ای خداوند بگذار که من بميرم زيرا برای من مردن از زنده ماندن به٣. نکنی
 » تو چه حّقی داری که خشمگين شوی؟«: خداوند در پاسخ يونس فرمود٤
در آنجا سايبانی برای خود ساخت و زير سايه اش           .  يونس از شهر بيرون رفت و در قسمت شرقی شهر نشست             ٥

د تا بر يونس سايه     پس خداوند در آنجا کدويی روياني     ٦.  نشست و منتظر اين بود که ببيند برای نينوا چه اّتفاقی می افتد            
اّما سپيده َدم روز بعد، به دستور خدا        ٧.  يونس به خاطر بوتٔه کدو بسيار خوشحال شده بود         .  بياندازد که راحت تر باشد   

چون آفتاب بر سر     .  بعد از اينکه آفتاب باال آمد، خدا باد شرقی سوزانی فرستاد               ٨.  کرمی کدو را زد و از بين برد          
 » .برای من مردن از زنده ماندن بهتر است«:  از خدا طلب مرگ کرد و گفتيونس تابيد، او بی حال شد و

من حق دارم «: يونس گفت» تو چه حّقی داری که به خاطر يک بوتٔه کدو خشمگين شوی؟        «:  اّما خدا به او فرمود    ٩
 » .آن قدر خشمگين شوم که بميرم

تو هيچ زحمتی برای آن نکشيدی و .  داين بوته در عرض يک شب روييد و روز بعد خشک ش           «:  خداوند فرمود ١٠
شهر .  پس چقدر بيشتر بايد دل من برای نينوا بسوزد             ١١آن را رشد و نمو ندادی، اّما دلت به حال آن می سوزد؟                      

بزرگی که بيشتر از صد و بيست هزار بّچه در آن زندگی می کنند که هنوز دست چپ و راست خود را نمی شناسند،                       
 » .ری که در آنجا هستندهمچنين برای حيوانات بسيا

 



 يونس
 

  کتاب يونس نبی
  معّرفی کتاب

اين کتاب دربارٔه زندگی      .  کتاب يونس نبی، کتابی استثنايی در ميان تمام کتابهای انبيا در کتاب مقّدس می باشد                       
 فرمان می دهد که به نينوا پايتخت خدا به يونس. نبی ای سخن می گويد که از فرمان خدا سرپيچی کرده و فرار می کند   

چون اعتقاد داشت که خدا       .  اّما يونس نمی خواست پيام خدا را به آنجا ببرد             .  آشور، دشمن سرسخت اسرائيل برود      
سرانجام پس از چند ماجرا، او اطاعت می کند و           .  تهديد خود را عملی نخواهد کرد و آنجا را ويران نخواهد ساخت              

اين کتاب خدا را قادر مطلق بر         .  ت و مجازات انجام نمی شود، او بسيار خشمگين می گردد           هنگامی که پيام محکوميّ  
او بيشتر از اينکه بخواهد مجازات        .  ولی باالتر از همه اينکه، او خدای مهر و محّبت است               .  آفرينش نشان می دهد   

 . ندگان وی می باشندحّتی کسانی را که دشمن پرست. کند و ويران سازد، مايل است که ببخشد و نجات دهد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٧-١: ١دعوت از يونس و نافرمانی وی 

  ١٠-١:٢توبه و نجات يونس 
  ١٠-١:٣پيام يونس بضد نينوا 
  ١١-١: ٤رحمت خدا بر نينوا 

١  
  سرپيچی يونس از دستور خدا

دم آنجا بگو که ظلم و          به نينوا، شهر بزرگ برو و به مر            «٢:  يک روز خداوند به يونس، پسر اميتای فرمود            ١
پس به بندر يافا رفت     .  اّما يونس خواست که از حضور خداوند فرار کند         ٣»  .شرارت آنها به پيشگاه من رسيده است       

يونس کرايه خود را داد و با ملوانان سوار شد تا به اسپانيا رفته و از                 .  و در آنجا يک کشتی ديد که عازم اسپانيا بود          
 . خداوند دور گردد

٥.  توفان به قدری شديد بود که نزديک بود کشتی درهم شکسته شود                   .  خداوند باد شديدی بر دريا فرستاد           اّما٤

سپس برای اينکه کشتی را سبک کنند،         .  ملوانان ترسيدند و هرکدام نزد خدای خود فرياد می کرد و کمک می طلبيد               
دراز کشيده و به خواب سنگينی فرو رفته             در اين هنگام يونس در پايين کشتی        .  بارهای کشتی را به دريا انداختند       

 . بود
چرا خوابيده ای؟ بلند شو و نزد خدای خود دعا کن، شايد بر ما رحم کند و جان               «:  ناخدای کشتی او را ديد و گفت      ٦

 » .ما را نجات دهد
آنها قرعه  »  . ايمبياييد قرعه بياندازيم و ببينيم به خاطر چه کسی به اين بال دچار شده                «:  ملوانان به يکديگر گفتند    ٧

به ما بگو تقصير کيست؟ شغل تو چيست؟ از کجا آمده ای            «:  آنها به يونس گفتند   ٨.  انداختند و قرعه به نام يونس افتاد      
 » و اهل کجا هستی؟

١٠»  .من عبرانی هستم و خداوندی را می پرستم که خدای آسمان و آفرينندٔه دريا و خشکی است                      «:  يونس گفت ٩

 . تعريف کرد که از پيشگاه خداوند فرار کرده است سپس يونس برای آنها
بنابراين ملوانان  .  توفان هر لحظه شديدتر می شد     ١١»  .تو کار بسيار بدی کرده ای     «:  ملوانان ترسيدند و به او گفتند      

 » ما با تو چه کار کنيم تا دريا آرام شود؟«: از يونس پرسيدند
ا دريا آرام شود، زيرا می دانم که اين تقصير من است که شما                  مرا برداريد و به دريا بيندازيد ت         «:  يونس گفت ١٢

 » .گرفتار اين توفان شده ايد
اّما توفان هر لحظه    .  اّما ملوانان با تمام قدرت خود، کوشش می کردند پارو بزنند و کشتی را به خشکی برسانند                 ١٣

ای خداوند، ما را به خاطر     «:  دعا کرده گفتند    پس به پيشگاه خداوند   ١٤.  شديدتر می شد و آنها نمی توانستند کاری بکنند      
اين مرد هالک نکن و ما را مسئول مرگ او نساز، چون ما گناهی نداريم، بلکه همٔه اين وقايع طبق ارادٔه تو بوده                              

ملوانان به خاطر اين اّتفاق از     ١٦.  در همان لحظه دريا آرام شد     .  سپس يونس را برداشتند و به دريا انداختند        ١٥»  .است
 . اوند ترسيدند و برای او قربانی کردند و هر کدام نذر نمودند تا او را خدمت کنندخد

 . به دستور خداوند، يک ماهی بزرگ يونس را بلعيد و يونس مّدت سه شبانه روز در شکم ماهی بود١٧



 يونس
 

٢  
  دعای يونس

 : يونس در شکم ماهی نزد خداوند، خدای خود دعا کرد و گفت١
 ا خواندم در هنگام تنگی تو ر«٢

 . و تو مرا مستجاب فرمودی
 ، از اعماق دنيای مردگان

  برای کمک زاری کردم و تو مرا شنيدی
  تو ای خداوند، مرا به اعماق دريا فرو بردی٣

  و آبها مرا پوشاندند
 . و تمام موجهای پر قدرت تو از سر من گذشتند

  خيال کردم که از پيشگاه تو رانده شده ام٤
 . ه مقّدس تو را نخواهم ديدو ديگر عبادتگا

 ، آبها روی مرا پوشاندند٥
  گوديها دور مرا گرفتند

 . و علفهای دريا دور سرم پيچيدند
 ، به اعماق کوهها فرو رفتم٦

 . به سرزمينی که دروازه هايش تا به   ابد بسته اند
 ، اّما تو ای خداوند، خدای من

 . مرا از اعماق زنده بيرون آوردی
  مرگ بودم، وقتی در حال٧

  به نزد تو، ای خداوند دعا کردم
 . و دعای من به پيشگاه مقّدس تو رسيد

 ، کسانی که ُبتهای باطل را پرستش می کنند٨
 . وفاداری خود را به تو فراموش کرده اند

 . اّما من تو را سپاس خواهم گفت٩
  برای تو قربانی خواهم کرد

 . و نذرهای خود را بجا خواهم آورد
 » .ر دست خداوند استنجات د

 . سپس خداوند به ماهی دستور داد که يونس را به خشکی بياندازد و ماهی، يونس را در خشکی قی کرد١٠

٣  
  اطاعت يونس از خدا

» .به نينوا، آن شهر بزرگ برو و پيامی را که به تو می گويم به آنها اعالم کن                  «٢:  بار ديگر خدا به يونس فرمود     ١
نينوا شهر بسيار بزرگی بود به طوری که به اندازٔه سه روز پياده روی وسعت               .  به نينوا رفت    يونس اطاعت کرد و   ٣

 . يونس وارد شهر شد و پس از يک روز راه پيمايی اعالم کرد که بعد از چهل روز نينوا نابود خواهد شد٤. داشت
 .  عالمت توبه، پالس پوشيدندمردم نينوا پيام خدا را پذيرفتند و همگی روزه گرفته و از بزرگ و کوچک، به٥
. وقتی پادشاه نينوا پيام را شنيد، از تخت خود پايين آمد، ردای خود را کند و پالس پوشيد و روی خاکستر نشست         ٦
سپس از طرف پادشاه و بزرگان فرمانی صادر شد و در همه جا اعالم کردند که همٔه مردم و تمامی گاوان و                                     ٧

همٔه مردم و حيوانات بايد پالس بپوشند و نزد خدا گريه و زاری کنند و همه                   ٨.  ندگوسفندان چيزی نخورند و نياشام     
شايد خدا تصميم خود را عوض کند و از خشم خود                ٩.  از راه بد خود برگردند و از ظلم دست بکشند و توبه کنند                  

 . برگردد و ما را هالک نسازد
ی زشت خود دست کشيده و توبه کرده اند، از تصميم           چون خدا کار آنان را ديد و مشاهده کرد که آنها از کارها              ١٠

 . خود منصرف شد و همان طوری که قبًال فرموده بود، آنها را هالک نکرد



 يونس
 

٤  
  خشم يونس و لطف خداوند

ای خداوند، آيا وقتی در وطن خودم        «:  پس دعا کرد و گفت     ٢.  يونس از اين بابت بسيار ناراحت و خشمگين شد          ١
آيا به همين دليل نبود که می خواستم به اسپانيا فرار کنم؟ من می دانستم که تو کريم، رحيم،                        بودم، همين را نگفتم و     

دير غضب و با محّبتی پايدار احاطه شده ای و هميشه حاضری که تصميم خود را عوض کنی و مردم را مجازات                           
 » .تر استحاال ای خداوند بگذار که من بميرم زيرا برای من مردن از زنده ماندن به٣. نکنی
 » تو چه حّقی داری که خشمگين شوی؟«: خداوند در پاسخ يونس فرمود٤
در آنجا سايبانی برای خود ساخت و زير سايه اش           .  يونس از شهر بيرون رفت و در قسمت شرقی شهر نشست             ٥

د تا بر يونس سايه     پس خداوند در آنجا کدويی روياني     ٦.  نشست و منتظر اين بود که ببيند برای نينوا چه اّتفاقی می افتد            
اّما سپيده َدم روز بعد، به دستور خدا        ٧.  يونس به خاطر بوتٔه کدو بسيار خوشحال شده بود         .  بياندازد که راحت تر باشد   

چون آفتاب بر سر     .  بعد از اينکه آفتاب باال آمد، خدا باد شرقی سوزانی فرستاد               ٨.  کرمی کدو را زد و از بين برد          
 » .برای من مردن از زنده ماندن بهتر است«:  از خدا طلب مرگ کرد و گفتيونس تابيد، او بی حال شد و

من حق دارم «: يونس گفت» تو چه حّقی داری که به خاطر يک بوتٔه کدو خشمگين شوی؟        «:  اّما خدا به او فرمود    ٩
 » .آن قدر خشمگين شوم که بميرم

تو هيچ زحمتی برای آن نکشيدی و .  داين بوته در عرض يک شب روييد و روز بعد خشک ش           «:  خداوند فرمود ١٠
شهر .  پس چقدر بيشتر بايد دل من برای نينوا بسوزد             ١١آن را رشد و نمو ندادی، اّما دلت به حال آن می سوزد؟                      

بزرگی که بيشتر از صد و بيست هزار بّچه در آن زندگی می کنند که هنوز دست چپ و راست خود را نمی شناسند،                       
 » .ری که در آنجا هستندهمچنين برای حيوانات بسيا
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  کتاب ميکای نبی
  معّرفی کتاب

او معتقد بود که يهودا نيز       .  هودا در پادشاهی جنوب بود     ميکای نبی معاصر اشعيای نبی و از اهالی روستاهای ي            
بزودی دچار همان عقوبتی خواهد شد که عاموس نبی برای پادشاهی شمال پيشگويی کرده بود و به همان دليل خدا                       

به ولی پيام ميکاه دارای عاليم و نشانه هايی برای اميد             .  رفتار ناعادالنه و نفرت انگيز آنها را مجازات خواهد کرد           
 . آينده است

 که نشان می دهد جهان برای صلحی عالمگير تحت کنترل            ٤-١:٤قسمت های قابل توّجه در اين کتاب عبارتند از           
الف که پيشگويی می کند، از نسل داوود پادشاهی ظهور خواهد کرد که صلح و سالمتی را به                   ٥-٢:٥خدا می باشد و    

چيزی که از ما    «:  يامی است که اين انبيا خدا می خواهند بگويند         خالصه ای از آن پ     ٨:٦همچنين  .  قوم خواهد بخشيد  
می خواهد اين است که عدالت را بجا آوريم و محّبت پايدار داشته باشيم و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی                       

 » .کنيم

  تقسيم بندی کتاب
  ١٢:٣ -١:١داوری بر پادشاهی شمال و جنوب 

  ١٥:٥ -١:٤بازگشت و صلح 
  ٢٠:٧-١:٦ام هشداری و اميدواری پي

١  
در دوران سلطنت يوتام، آحاز و حزقيا، پادشاهان يهودا، خداوند اين پيام را دربارٔه سامره و اورشليم در رؤيا به             ١

 . ميکای مورشتی داد

  سوگنامه ای برای سامره و اورشليم
 ! ای تمام مّلتهای جهان بشنويد٢

 ! دای جميع ساکنان روی زمين گوش بدهي
  خداوند متعال از بارگاه آسمانی خود

 . بضد شما شهادت می دهد
  خداوند از بارگاه مقّدس خود بيرون می آيد٣

 . و بر فراز کوهها می خرامد
  کوهها در زير قدمهايش٤

  مانند موم آب می شوند
  و همچون سيل از بلنديها

 . به دشتها سرازير می گردند
 

چرا مردم اسرائيل و سامره بت پرست شده اند؟ گناه از           .  وم اسرائيل روی خواهند داد     تمام اينها به خاطر گناهان ق     ٥
من سامره را به توده ای خاک و به جا يی که          «:  خداوند می فرمايد ٦.  کيست؟ گناه از خود مردم سامره و اورشليم است        
تمام ٧.   و بنيادش را نمايان می کنم     سنگهای آن را به دّره می ريزم     .  در آن تاکهای انگور غرس می کنند، تبديل می کنم        

ُبتهايش ذره ذره خواهند شد و تمام چيزهايی که با مزد فاحشه های پرستشگاه به دست آمده اند در آتش خواهند                                      
 » .دشمنان، هدايای بت پرستان را تاراج خواهند کرد و آنها را به همان ترتيب در جای ديگر به کار می برند. سوخت

با پای برهنه و تن عريان راه می روم و همچون                .  ن سبب من می گريم و سوگواری می کنم          به اي «:  ميکا گفت ٨
زيرا زخم مردم سامره درمان ناپذير است و مردم           ٩شغاالن از غم زوزه می کشم و مانند شترمرغها شيون می کنم،              

 » .ن قوم من رسيده استويرانی به دروازه های اورشليم، يعنی مسک. يهودا هم بزودی به اين بال دچار می شوند

  نزديک شدن دشمن به اسرائيل
ای اهل بيت عفره، از فرط غم و                .  نگذاريد کسی گريه شما را بشنود           .  اين خبر را به شهر جت نرسانيد             ١٠

مردم صانان جرأت نمی کنند که از       .  ساکنان شافير عريان و سرافکنده تبعيد می شوند        ١١.  شرمندگی در خاک بغلطيد    
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هنگامی که صدای شيون و سوگواری از بيت ايصل به گوشتان برسد، بدانيد که آنجا خالی از                            .شهر خارج شوند   
اهالی ماروت با نگرانی در آرزوی رسيدن روزهای بهتری هستند، زيرا خداوند مصيبت را                 ١٢.  خطر دشمن نيست  

 ببنديد و فرار کنيد، زيرا شما       ای ساکنان الکيش، اسبها را به اّرابه ها      ١٣.  به نزديک دروازه های اورشليم آورده است      
اکنون ای مردم    ١٤.  پيش از همه، از گناهان مردم اسرائيل پيروی کرديد و مردم اورشليم را به راه گناه کشانديد                           

 . يهودا، با شهر موَرَشت جت وداع کنيد، زيرا برای پادشاهان اسرائيل از شهر اکزيب کمکی نمی رسد
آنها شهر شما را متصّرف می شوند و رهبران         .   دست دشمنان تسليم می کند     ای مردم مريشه، خداوند شما را به       ١٥

از غّصه سرهايتان را مانند سر کرکس        .  در غم فرزندان محبوبتان گريه کنيد      ١٦.  اسرائيل به غار عُدالم پناه می برند      
 . بتراشيد، زيرا دشمنان شما فرزندانتان را به سرزمينهای دور به اسارت می برند

٢  
  کسانی که در حق فقرا ظلم می کنند سرنوشت

در هر فرصتی   .  وای بر شما که در شب نقشه های شوم می کشيد و وقتی که صبح می شود آنها را عملی می سازيد                 ١
مال .  به زمين و خانٔه مردم طمع می کنيد و آنها را بزور می گيريد            ٢.  که به دست آوريد، مرتکب کارهای بد می شويد       

 . دست شما در امان نيست و خانٔه هيچ کسی از
به .  من تصميم گرفته ام چنان باليی بر شما نازل کنم که نتوانيد از آن بگريزيد                        «:  بنابراين خداوند می فرمايد   ٣

با .  در آن زمان شما َمَثل و زبانزد مردم می شويد           ٤.  روزگار بد گرفتار می شويد و ديگر با غرور گام برنمی داريد             
 :  می گوييدتلخی نوحه سرايی می کنيد و

 

 ، ما بکّلی تباه شديم«
  زيرا خداوند سرزمين ما را از ما گرفت

 » .و بين مردمی تقسيم کرد که ما را به اسارت بردند
 

 . وقتی آن سرزمين را به قوم خود بازگردانم، هيچ کدام از شما از آن سهمی نمی بريد٥
آيا ٧.  موعظه نکن، خدا ما را شرمسار نخواهد کرد           در آن مورد  «:  اّما مردم به من موعظه می کنند و می گويند          ٦

فکر می کنيد که بنی اسرائيل، مورد نفرين خداوند قرار گرفته  است؟ آيا صبر خداوند تمام شده است؟ آيا او واقعًا با                          
 » ما چنين رفتار می کند؟ آيا او با کسانی که کارها و کردار نيک داشته باشند، با مهربانی صحبت نمی کند؟

اّما شما بضد قوم من برخاسته و دشمن آنها شده ايد و منتظر هستيد تا به آنها صدمه بزنيد و                      «:  اوند می فرمايد خد٨
زنان قوم مرا از خانه های باصفايشان بيرون می رانيد و اطفال آنها را از حق و ٩. مانند راهزنان قبای آنان را بدزديد     

ديگر در اينجا در امان نمی باشيد،       !  برخيزيد و برويد  ١٠.  روم می کنيد برکاتی که من به آنها داده ام، برای هميشه مح          
 . زيرا به خاطر گناهان شما اينجا محکوم به فنا شده است

اگر شخص دروغگو و فريبکاری بيايد و با شما دربارٔه کيف و لّذت شراب صحبت کند، فورًا او را به عنوان                      «١١
 . يک نبی قبول می  کنيد

  وعدٔه نجات
جمعّيت آنها   .  ی  اسرائيل، من بازماندگان قوم تو را جمع می کنم و مانند گوسفندان به آغل برمی گردانم                               ا«١٢

 » .افزايش می يابد و شور و غوغايشان دشت و َدَمن را پر خواهند کرد
خود .  ردآنها دروازه های شهر را گشوده و آزاد از آنها عبور خواهند ک            .  خدا راه را برای ايشان باز خواهد کرد        ١٣

 . خداوند، پادشاه ايشان خواهد بود و آنها را رهبری خواهد نمود

٣  
  سرزنش رهبران اسرائيل توسط ميکا

اّما برعکس، شما از خوبی نفرت و بدی را              ٢،  شما بايد مفهوم عدالت را بدانيد        !  ای رهبران اسرائيل، بشنويد     ١
گوشت آنها را می خوريد، پوست     ٣.  نها باقی نمی گذاريد  پوست قوم مرا می کنيد و گوشتی بر استخوان آ        .  دوست  داريد 

آنگاه به درگاه    ٤.  آنها را از بدنشان جدا کرده استخوانهايشان را تکه تکه می کنيد و مثل گوشت در ديگ می اندازيد                      
خداوند دعا می کنيد، ولی او دعای شما را نمی شنود و چون مرتکب کارهای زشت شده ايد روی خود را از شما                                
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 . ی گرداندبرم
کسی که به شما پول می دهد برايش دعای خير می کنيد          .  ای انبيا، شما قوم مرا گمراه کرده ايد       «:  خداوند می فرمايد ٥

ديگر .  روز روشن شما به پايان رسيده است و آفتاب بر شما نمی تابد              ٦.  و کسی را که پول نمی دهد، تهديد می نماييد         
فال بينان و آنهايی که آينده را پيشگويی می کنند شرمنده و رسوا                      ٧»  . کرد  رؤيايی نمی بينيد و پيشگويی نخواهيد        

 . چونکه خداوند به آنها جواب نخواهد داد. می شوند و از شرم روی خود را می پوشانند
پس ٩.  اّما من سرشار از قدرت روح خداوند هستم و با جرأت می توانم قوم اسرائيل را متوّجه گناهانشان سازم                        ٨

شما شهر  ١٠!  يان اسرائيل که از عدالت متنّفريد و راستی را خطا جلوه می دهيد، به حرف من گوش بدهيد                     ای پيشوا 
حاکمان رشوه می گيرند، کاهنان تا مزد نگيرند تعليم               ١١.  خدا، يعنی اورشليم را بر قتل و بی عدالتی بنا کرده ايد                   

عا می کنند که خداوند با آنهاست و خطری متوّجه آنها            اين اشخاص ادّ  .  نمی دهند و انبيا هم به رايگان نبّوت نمی کنند        
 . نيست
پس به خاطر شما اورشليم مانند کشتزاری شيار شده، به تودٔه خاک تبديل می گردد و کوهی که معبد بزرگ بر                        ١٢

 . آن بنا شده، به جنگل مبدل می شود

٤  
  صلح جهانی خدا

 ) ٤-٢:٢اشعيا (
 ، در روزهای آخر١

 رگ خداوند بر آن بنا شده، کوهی که معبد بز
  مشهورترين و بلندترين کوه دنيا می شود

  و مّلتهای مختلف به آنجا می آيند
 : و خواهند  گفت٢

 . بياييد به کوه صهيون و معبد بزرگ خدای اسرائيل برويم«
 . او آنچه را که می خواهد ما انجام دهيم به ما خواهند آموخت

 . ام برمی داريمما در راهی که او برگزيده است گ
  زيرا خداوند در صهيون با قوم خود سخن می گويد

 » .و تعاليم او از اورشليم می آيد
 

 . خداوند در بين اقوام جهان داوری می کند٣
 . اختالفات قدرتهای بزرگ را در دور و نزديک جهان حل می کند

  مردم از شمشيرهای خود گاوآهن
 . و از نيزه های خود اّره می سازند

  قومی به روی قوم ديگر شمشير نمی کشد
 . و برای جنگ و خونريزی آماده نمی شود

  هرکسی در تاکستان٤
  و در زير سائه درخت انجير خود، بدون ترس

 . در صلح و امنّيت زندگی خواهد کرد
 . اين وعده را خداوند متعال داده است

 
 پيروی می کنند، ولی ما برای هميشه خداوند، خدای خود           اقوام جهان به عبادت خدايان خود می پردازند و از آنها          ٥

 . را ستايش می کنيم و او را پيروی خواهيم کرد

  بازگشت اسرائيل از اسارت
به ٧.  در آن روز مردمان لنگ و غمديده را که از ديارشان رانده شده بودند، جمع می کنم                        «:  خداوند می فرمايد ٦

. يد به سر می برند، زندگی تازه می بخشم و آنها را قومی نيرومند می سازم            اشخاص لنگ و بازماندگان قوم که در تبع       
 » .خودم در صهيون، از آن روز تا به ابد، بر آنها سلطنت خواهم کرد

ای اورشليم، جايی که خدا مانند شبان از ُبرج ديده بانی، مراقب قوم خود می باشد، تو دوباره پايتخت پادشاهی                           ٨



 ميکاه
 

رياد برمی آوری؟ چرا مانند زنی که در حال زايمان باشد درد می کشی؟ آيا به خاطر اين                   چرا ف ٩.  خودت خواهی شد  
ای مردم اورشليم، مانند زنی که می زايد از درد به خود                ١٠است که پادشاهی نداری و مشاورين تو همه مرده اند؟              

شما به بابل برده می شويد، اّما در       .  بپيچيد و بناليد، زيرا شما بايد از اين شهر بيرون برويد و در صحرا زندگی کنيد                
اقوام زيادی با هم جمع شده اند تا به تو            ١١.  آنجا خداوند به دادتان می رسد و شما را از دست دشمنان نجات می دهد                  

اّما آنها نمی دانند که ارادٔه       ١٢»  !ما اين شهر را خراب می کنيم       !  اورشليم بايد نابود شود    «:  آنها می گويند .  حمله کنند 
 . اوند چيست و نمی فهمند که او روزی آنها را مانند خوشه های گندم برای کوبيدن در خرمنگاه جمع خواهد کردخد

من شما را همانند گاو نری با         !  ای مردم اورشليم، برويد و دشمنان خود را مجازات کنيد            «:  خداوند می فرمايد ١٣
ی را شکست خواهيد داد و اموالی را که بزور                    شما اقوام بسيار    .  شاخ آهنين و ُسمهای برنزی قوی می گردانم            

 » .گرفته اند به من، خداوند تمام جهان تقديم خواهيد کرد

٥  
دشمنان به رهبر ! ای مردم اورشليم، لشکريان خود را جمع کنيد و آماده شويد، زيرا شهرتان محاصره شده است              ١

 . اسرائيل حمله می کنند

  وعدٔه ظهور يک پيشوا از بيت لحم
بيت لحم افراته، گرچه تو از کوچکترين شهرهای يهودا هستی، ولی از تو پيشوايی ظهور می کند که نسل او                       ای٢

 . او بر قوم اسرائيل حکمرانی خواهد کرد. از قديم وجود داشته است
 مردمی  آنگاه بقّيهٔ .  خداوند قوم خود را تا زمانی که زن حامله پسری به دنيا بياورد، به دست دشمن تسليم می کند                   ٣

وقتی آن  ٤.  که در تبعيد به سر می برند به وطن خود بازمی گردند و با ساير قوم اسرائيل در يک  جا جمع می شوند                            
قوم او در آرامش و امنّيت به سر           .  پيشوا بيايد، با قدرت و جالل خداوند خدای خود، مردم خود را رهبری می کند                  

 . او صلح را به جهان می آورد٥.  عظمت او آگاه می شوندمی برند، زيرا مردم سراسر روی زمين از بزرگی و

  نجات و مجازات
وقتی مردم آشور به سرزمين ما حمله کنند و استحکامات دفاعی ما را درهم شکنند، ما رهبران شجاع و نيرومند                      

اگر آشوريان به   .  آنها با زور شمشير بر آشور، سرزمين نمرود حکمرانی می کنند         ٦.  خود را به مقابلٔه آنها می فرستيم     
 . سرزمين ما حمله کنند، او ما را از دست آنها نجات می دهد

آنگاه بازماندگان قوم اسرائيل که در بين اقوام ديگر زندگی می کنند، برای آنها مانند شبنم و باران از جانب                                  ٧
ائيل در بين اقوام ديگر مانند         بازماندگان اسر ٨.  آنها به خداوند توّکل می کنند، نه به انسان           .  خداوند برکت می آورند   

شير در ميان حيوانات جنگل و رمه های گوسفند خواهند بود که هنگام عبور همه را پايمال می کند و می َدَرد و کسی                      
 . بنی اسرائيل بر دشمنانشان غالب می شوند و همٔه آنها را از بين می برند٩. نمی تواند آنها را نجات بدهد

همٔه شهرهای شما را با         ١١.  ر آن روز تمام اسبها و اّرابه های شما را نابود می سازم                    د«:  خداوند می فرمايد  ١٠
ُبتها و  ١٣.  جادوگری را درميان شما از بين می برم و به زندگی فالگيران خاتمه می دهم                ١٢.  قلعه هايش خراب می کنم  

١٤.  تش نخواهيد کرد    مجسمه های سنگی شما را می شکنم و ديگر چيزهای ساختٔه دست خود را سجده و پرس                                

و با خشم و غضب خود از آن اقوامی           ١٥مجسمه های الهٔه اشره را از جا خواهم کند و شهرهايتان را ويران می کنم                  
 » .که از من اطاعت نمی کنند انتقام می گيرم

٦  
  اّدعای خداوند عليه اسرائيل

ای خود را ارائه فرما؛ بگذار که کوهها و           برخيز ای خداوند و اّدع     :  به اّدعای خداوند بضد اسرائيل گوش بدهيد       ١
 . تّپه ها سخن تو را بشنوند

خداوند از قوم خود شکايت دارد و             !  ای کوهها، ای بنيادهای جاودانی زمين، به اّدعای خداوند گوش بدهيد                    ٢
 . اسرائيل را مّتهم می سازد

من شما را از    ٤!   شده ايد؟ پاسخ بدهيد    ای قوم من، من به شما چه کرده ام؟ چرا از من خسته              «:  خداوند می فرمايد ٣
موسی، هارون و مريم را فرستادم تا شما را راهنمايی              .  مصر بيرون آوردم و از بند بردگی و اسارت آزاد کردم               

ای قوم من، به ياد آوريد که باالق، پادشاه موآب چه نقشه ای برای نابودی شما داشت و بلعام، پسر بعور به او                ٥.  کنند
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اينها را به خاطر بياوريد تا بدانيد که من برای نجات و سالمتی شما             .  و از اقاقيا تا جلجال چه اّتفاق افتاد       چه پاسخ داد    
 » .چه کارهايی کرده ام

  انتظار خداوند
با چه چيزی به درگاه خداوند متعال بيايم و او را سجده کنم؟ اگر بهترين گوسالٔه يک ساله را جهت قربانی                                     ٦

اگر هزاران قوچ و ده ها هزار نهر لبريز از روغن زيتون را               ٧ خداوند از من خشنود می شود؟        سوختنی بياورم، آيا  
هديه کنم، آيا از من خشنود خواهد شد؟ اگر نخستزادٔه خود را برای کّفارٔه گناِه خود قربانی کنم، آيا گناه مرا                                           

می خواهد اين است که عدالت را بجا        نی، خداوند به ما گفته است که نيکويی چيست و چيزی که از ما                    ٨می بخشد؟  
 . آوريم و محّبت پايدار داشته باشيم و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنيم

ای مردمی که   «:  خداوند می فرمايد .  خداوند در شهر ندا می دهد، شخص عاقل کسی است که از خداوند می ترسد              ٩
ان ُپر از اموالی است که از راه دزدی و با ترازوی تقّلبی به                      خانه های گناهکار ١٠!  در شهر جمع شده ايد، بشنويد      

١٢پس چطور می توانم اين اشخاص را که از سنگ و ترازوی تقّلبی استفاده می کنند، ببخشم؟                               ١١.  دست آمده اند  

١٣.  ثروتمندان شما به مردم ظلم می کنند، مردم شما دروغ می گويند و حرف راست از زبانشان شنيده نمی شود                               

هرقدر بخوريد سير نمی شويد و هميشه از              ١٤.  براين تصميم گرفته ام که شما را به خاطر گناهانتان نابود کنم                    بنا
مال و ثروت ذخيره می کنيد، اّما همه را از دست می دهيد، زيرا آنچه را که جمع کرده ايد در                   .  گرسنگی رنج می بريد  

.  زيتون روغن می کشيد، اّما خودتان از آن استفاده نمی کنيد          از.  می کاريد، ولی درو نمی کنيد   ١٥.  جنگ از بين می برم   
زيرا شما از کارهای ُعمری پادشاه و پسرش اخاب پيروی           ١٦از انگور شراب می سازيد، اّما از آن نخواهيد نوشيد،            

ا را  پس من شما را از بين می برم تا مردم جهان شم             .  رسوم و کارهای آنها را سرمشق خود قرار می دهيد          .  می کنيد
 » .تحقير کنند و خوار و رسوا شويد

٧  
  فساد اخالقی قوم اسرائيل

زيرا مانند شخص گرسنه ای هستم که نه ميوه ای بر درختان و نه انگوری بر تاکها پيدا می يابد                   !  وای به حال من   ١
درستکاری در  مردم درستکار از روی زمين محو شده اند و هيچ شخص      ٢.  و هيچ انگور يا انجيری باقی نمانده است       

٣.  همگی برای ريختن خون در کمين نشسته و برای کشتن يکديگر دام گسترده اند                              .  بين مردم ديده نمی شود       

اشخاص بزرگ به آنها می گويند      .  حاکم و قاضی رشوه می خورند     .  دستهايشان برای شرارت و جنايت مهارت دارد        
 . هترين و امين ترين آنها، همچون خار بی ارزش هستندب٤. که چه ميل دارند و چه می خواهند و با هم نقشه می کشند

به دوست و رفيق     ٥.  روز مجازات آنها که انبيا گفته اند، فرا رسيده است و همگی مضطرب و پريشان می شوند                     
در اين زمان پسر به پدر خود توهين ٦. خود اعتماد مکن و حّتی به همسرت اعتماد مکن و متوّجه حرف دهانت باش          

 . اهل خانٔه شخص، دشمن او می باشند. تر مخالف مادر است و عروس با مادر شوهرش دشمنی می کنددخ. می کند
خدای من دعای مرا     .  اّما چشم اميد من به سوی خداوند است و با اعتماد کامل منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد                          ٧

 . مستجاب خواهد کرد

  خداوند نجات می بخشد
اگر در تاريکی باشيم، خداوند     .  ی نکنيد، زيرا اگر چه بيفتيم دوباره برمی خيزيم       ای دشمنان بر روزگار بد ما شاد      ٨

ما در برابر خداوند گناه کرده ايم، بنابراين مّدتی قهر و غضب او را متحّمل                            ٩.  نور و روشنايی ما خواهد بود          
يهايی که در حق ما کرده اند       می شويم، اّما سرانجام از ما در برابر دشمنان حمايت خواهد کرد و آنها را به خاطر بد                    

١٠.  او ما را از تاريکی به روشنايی هدايت خواهد کرد و ما عمل نجاتبخش او را خواهيم ديد                    .  مجازات خواهد کرد  

چون می بينند که خداوند پشتيبان       »  خداوند، خدای شما کجاست؟    «:  آنگاه دشمنانی که از روی طعنه به ما می گفتند            
 . هند شد و با چشمان خود خواهيم ديد که آنها مانند ِگل کوچه پايمال خواهند شدماست شرمنده و سرافکنده خوا

ای اورشليم، روزی فرامی رسد که ديوارهای شهرهايت بازسازی خواهند شد و تو بيش از پيش توسعه خواهی                  ١١
ت نزد تو    مردم تو از آشور و مصر، از نواحی رود فرات، از سواحل درياها و کوهستان های دوردس                            ١٢.   يافت

 . اّما ساير کشورهای روی زمين به خاطر گناهان ساکنان آن ويران می شوند١٣بازمی گردند، 
ای خداوند، بيا و بر قوم برگزيدٔه خود شبانی کن و آنها را که همچون گوسفندان در جنگلها تنها مانده اند، مانند                         ١٤

 . دوران گذشته به چراگاههای سرسبِز باشان و جلعاد هدايت فرما
اقوام ١٦.  خداوندا، مانند زمانی که ما را از سرزمين مصر بيرون آوردی، به ما معجزه های بزرگ نشان بده                         ١٥
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ديگر کارهای تو را می بينند و با تمام قدرتی که دارند، شرمنده می شوند و از ترس دهان خود را خواهند بست و                               
ند و مانند خزندگان از غارهای خود بيرون خواهند              مانند مار زمين را می ليس      ١٧.  گوشهای خود را خواهند گرفت      

 . خزيد و با ترس و لرز به سوی تو که خداوند و خدای ما هستی بازمی گردند
تو گناه بندگانت را می آمرزی و تقصيرات بازماندگان قومت را می بخشی،           .  خداوندا، هيچ خدايی مانند تو نيست     ١٨

. دوباره بر ما مهربان می شوی        ١٩.   هميشه خشمگين نمی مانی      و چون بر بندگانت رحمت و شفقت داری، برای                
به وعده ای که به قوم خود،         ٢٠.  گناهان ما را در زير قدمهايت پايمال می کنی و همه را در اعماق دريا می افکنی                       

 . يعنی فرزندان ابراهيم و يعقوب داده ای وفادار بوده و آنها را از محّبت پايدارت برخوردار می سازی
 



 ناحوم
 

  کتاب ناحوم نبی
  معّرفی کتاب

 پيشٔه اسرائيل سراييده شده    کتاب ناحوم، اشعارى است که به خاطر سقوط نينوا پايتخت آشور، دشمن ديرينه و ستم                
سقوط نينوا در اواخر قرن هفتم قبل از ميالد بوده است و به نظر مى رسد که اين سقوط، داورى خدا بر قومى                        .  است

 . ظالم و ستمکار بود

  تقسيم بندى کتاب
  ١٥-١:١داورى بر نينوا 

  ١٩:٣-١:٢سقوط نينوا 

١  
  خشم خداوند عليه نينوا

 :  که در مورد نينوا بود، در رؤيا به ناحوم القوشى دادخداوند اين پيام را١
 . خداوند، خداى غيور و انتقام گيرنده است٢

  او با خشم و غضب انتقام مى گيرد
 . و دشمنان خود را مجازات مى کند

 ، خداوند خيلى زود خشمگين نمى شود٣
  اّما او قادر و تواناست

 . و گناه را هرگز بى سزا نمى گذارد
 

 . خداوند را مى توان در توفان و گردباد مشاهده کرد قدرت
 . ابرها خاک زير پاى او مى باشند

 . به فرمان او رودها و درياها خشک مى شوند٤
  کشتزارهاى سرسبز باشان و کوه کرمل از بين مى روند

 . و ُگلهاى لبنان پژمرده مى گردند
  در برابر او کوهها تکان مى خورند؛٥

 . مى شوند و تّپه ها هموار
 ، جهان به لرزه می آيد

 . دنيا و ساکنينش به وحشت مى افتند
  کيست که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟٦

  غضب او مثل آتش مى ريزد
 . و صخره ها در برابر خشم او ُخرد مى شوند

 
  خداوند نيکوست٧

  و در روز سختى و مصيبت از بندگان خود حمايت می کند
 .  به او توّکل کنند پناه مى دهدو کسانى را که

  اّما با سيالب شديد خشم خود، دشمنان را نابود می  سازد؛٨
 . و مخالفين را به کام تاريک مرگ مى فرستد

 ! چه نقشه اى بضد خداوند مى توانيد بکشيد٩
 ، او ناگهان شما را هالک خواهد کرد

 . به طوری که نتوانيد بار ديگر در مقابل او بايستيد
  دشمنان خداوند مانند خارهاى به هم پيچيده١٠

 . و کاه خشک در آتش مى سوزند و خاکستر مى شوند
 

خداوند به قوم خود اسرائيل چنين            ١٢.  از تو اى نينوا، شخصى پيدا مى شود که عليه خداوند توطئه مى کند                        ١١
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من شما را به  قدر کافى        .   شودلشکر آشور هرقدر نيرومند و زياد باشد، شکست مى خورد و نابود مى                «:  مى فرمايد
اکنون زنجير بندگى را از گردنتان برمى دارم و شما را از قيد                   ١٣.  مجازات کرده ام، اّما ديگر اين کار را نمى کنم           

 » .اسارت آشوريان آزاد مى سازم
ر من ُبتهايی را که د             .  نسلى به نام ايشان باقى نخواهد ماند                    «:  خداوند در مورد آشوريان مى فرمايد             ١٤

 » .پرستشگاههای خدايان ايشان است نابود مى کنم و قبر آشوريان را آماده مى کنم، زيرا سزاوار زندگی نيستند
اى مردم يهودا، عيدهاى خود را       .  ببينيد، قاصدى از فراز کوهها پايين می آيد و مژدٔه پيروزى را اعالم مى کند                ١٥

آنها .   شرير آشور ديگر هرگز بر شما حمله نخواهند کرد                برگزار کنيد و نذرهاى خود را ادا نماييد، زيرا مردم                
 . همگى نابود شده اند

٢  
  سقوط نينوا

  اى نينوا، دشمنان بر تو حمله مى آورند١
 . و با نيروى نظامى خود تو را خراب و ويران مى کنند

  پس ديوارهايت را محافظت
  قوايت را جمع کن. و از جاده هايت مراقبت نما

 . ماده باشو براى جنگ آ
 
دشمنان، شکوه و عّزت اسرائيل را از بين بردند، اّما خداوند دوباره آن را به آنها برمى گرداند، همان گونه که قبل                      (٢

 .) از حملٔه دشمن بود
 ، دشمنان با سپرهاى سرخ مسّلح هستند٣

 . لباسهاى قرمز نظامى پوشيده اند
 ! آنها آمادٔه حمله می شوند

 ! ل آتش می درخشداّرابه های آنها مث
 . اسبهای آنها ُسمهايشان را بر زمين می کوبند

 
 . اّرابه ها در جاده ها و ميدانها به سرعت پيش مى روند٤

 . مانند مشعل مى درخشند و مثل برق مى دوند
  سرکردگان نظامى احضار مى شوند٥

 . همان طور که به جلو می روند می لغزند
 

 ند با عجله به  طرف ديوارها مى دو
 . و منجنيق هاى خود را آماده مى کنند

  بندهاى آب باز شده اند٦
 . و کاخ شاهى به وحشت افتاده است

  ملکه را برهنه کرده با خود به اسيرى برده اند٧
  و کنيزانش مانند فاخته ناله مى کنند

 . و سينه زنان به دنبالش مى روند
  شهر نينوا مانند حوض آبى است٨

 د، که سوراخ شده باش
  ساکنان آن فرار مى کنند

 . و به فرياد کسانى  که آنها را از فرار بازمى دارند، توّجه نمى کنند
 

 . خزانه هاى شهر ُپر از اشياى نفيس است٩
 ! نقره ها را تاراج کنيد
 ! طالها را به يغما ببريد

 
 . شهر نينوا، ويران و متروک شده است١٠

 ، دلها از ترس فرو مى ريزد
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 ى لرزند، براى مردم نيرويی نمانده زانوها م
 . و رنگ از چهره ها پريده است

 
  کجاست آن شهرى١١

  که زمانى بيشٔه شيرمردان
 . و مسکن شير بّچه ها بود

  شهری که شيرهای نر و شيرهای جوان به آن می روند
 . و شيربچگان در آن امنّيت دارند

  مردانش مثل شير دشمنان را مى دريدند١٢
  فرزندان خود را با شکار سير مى کردند و همسر و

 . و خانه هايشان از اجساد دريده شده ُپر بود
 

. سربازانت را در جنگ هالک مى کنم     .  اّرابه هايت را مى سوزانم  !  من دشمن تو هستم   «:  خداوند متعال مى فرمايد  ١٣
 » .غام و تقاضايت توّجهى نمى کندتمام مال و دارايى را که از مردم گرفته اى، از تو مى گيرم و ديگر کسى به پي

٣  
  واى بر تو اى شهر خونريز١

 ! که ُپر از دروغ و قتل و غارت هستى
 ، به صداى شّالقها٢

 ، غّرش چرخ اّرابه ها
  تاخت و تاز اسبها

 ! و جهش اّرابه ها گوش بدهيد
 . سواران براى حمله آماده اند٣

 . شمشيرها و نيزه هاى بّراق آنها مى درخشند
 ساد بی شمار کشته شدگان در همه جا بچشم مى خورد اج

 . و سربازان دشمن در هنگام رفتن بر آنها مى افتند
 ، اين نينواى زناکار و جادوگر٤

  مانند يک زن قشنگ با افسوِن زيبايى خود مردم را به دام مرگ مى فرستاد
 . و با فريب و نيرنگ آنها را بنده و غالم خود مى ساخت

 
 : عال مى فرمايدخداوند مت٥

  اى نينوا، من تو را مجازات مى کنم«
  و برهنه ات مى کنم

 . تا در پيش تمام اقوام خوار و رسوا شوى
  تو را با کثافت مى پوشانم٦

 . و مائه عبرت مردم مى سازم
  همه از ديدن تو به عقب خواهند رفت٧

 . نينوا ويران شد': و مى گويند
 » '.د و تسّلى اش نمى دهدکسى به حال او افسوس نمى خور

 
اى نينوا، آيا تو بهتر از تيبس، پايتخت مصر هستى؟ آن شهر را هم رود نيل از هر طرف احاطه کرده و مانند                             ٨

قدرت و عظمتش حد و اندازه         .  حبشه و تمام قلمرو مصر تحت فرمانش بودند            ٩.  ديوارى از آن محافظت مى کرد       
کودکانشان را در   .  با اين همه، مردم تيبس اسير و تبعيد شدند          ١٠.  د بودند نداشت و کشورهاى فوط و ليبى با او مّتح            

 . رهبران و بزرگان آنها را به زنجير کشيدند و آنها را با قرعه بين خود تقسيم کردند. کوچه و بازار زدند و کشتند
، خود را پنهان     تو اى نينوا، مانند اشخاص مست، گيج مى شوى و براى اينکه از شر دشمنان در امان باشى                          ١١

وقتى درختان را تکان بدهند،           .  قلعه هايت مانند درختان انجيرى هستند که ميوه هايش رسيده است                     ١٢.  مى کنى
کشورت در برابر قواى دشمن بی دفاع مانده          .  سربازانت مثل زنان هستند     ١٣.  ميوه هايش به دهان خورنده مى ريزد      

چون بزودى محاصره مى شوى آب ذخيره کن،                ١٤.   سوزنداست و دروازه هايت با پشت بندهايشان در آتش مى                 
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با وجود اين، در آتش خواهى       ١٥.  قلعه هايت را محکم کن و ِگل را آماده ساز و براى ساختن ديوارهايت خشت بزن                  
 . سوخت، با شمشير قطعه قطعه خواهى شد و دشمنانت تو را مانند ملخى که محصول را مى خورد، از بين مى برند

تعداد تاجرانت بيشترتر از ستارگان آسمان بودند، ولى همگى مانند               ١٦.  و ملخ، زياد و بی شمار شدى          مانند مور 
حاکمان و پيشوايانت مانند ملخهايى هستند که در روزهاى سرد بر روى                      ١٧.  ملخها بال گشودند و پرواز کردند         

 . پرواز مى کنند و ناپديد می گردند ديوارها جمع مى شوند، اّما وقتى آفتاب مى درخشد و هوا گرم مى شود، همگى
قومت بر کوهها پراکنده شده اند      .  اى امپراتور آشور، حاکمانت ُمرده و اعيان و اشرافت به خواب ابدى رفته اند               ١٨

همٔه .  زخمت دارويى ندارد و جراحتت درمان ناپذير است                ١٩.  و کسى نيست که آنها را جمع کند و برگرداند                    
را مى شنوند، از شادى دست مى زنند، زيرا هيچ کسى نيست که از دست تو ظلم و ستم نديده     کسانى  که خبر نابودى تو   

 . باشد
 



 حبقوق
 

 بی کتاب حبقوق ن
  معّرفی کتاب

. پيام حبقوق نبی در اواخر قرن هفتم قبل از ميالد در زمانی که بابلی ها در اوج قدرت بودند، بيان شده است                                   
چرا وقتی که شريران اشخاصی را که       «:  حبقوق عميقًا از کارهای اين مردمان ستمگر ناراحت بود و از خدا  پرسيد              

و خدا پاسخ می دهد که اقدام الزم در زمان مناسب انجام           )  ١٣:١(»  مانی؟از خودشان عادلترند می بلعند، خاموش می      
 ) ٤:٢(» .شخص نيکو، به وسيلٔه ايمان زندگی خواهد کرد«: خواهد شد و نيز اضافه می کند

در آخر کتاب، پيشگويی شده است که بی عدالتی و ناراستی محکوم خواهد شد و در انتها با سرود نيايش، مبنی بر           
 . عظمت خدا و پايدار بودن ايمان نويسنده، کتاب خاتمه می پذيرد بزرگی و

  تقسيم بندی کتاب
  ٤:٢-١:١اعتراض حبقوق و پاسخ خدا 

  ٢٠-٥:٢محکومّيت بی عدالتی 
  ١٩-١:٣دعای حبقوق 

١  
 : اين پيامی است که خداوند در رؤيا به حبقوق نشان داد١
چرا ٣ تا بشنوی؟ تا به کی از دست ظلم فرياد کنم تا نجات بدهی؟               خداوندا، تا به کی برای کمک نزد تو فرياد کنم         ٢

می گذاری اين همه بی عدالتی ها را ببينم؟ ظلم و ستم اطراف مرا گرفته است، همه جا پر از ظلم و خرابی است و                                
برتری شريران بر نيکوکاران    .  قانون از بين رفته و عدالت اجرا نمی شود         ٤.  جنگ و دشمنی همه جا را گرفته است        
 . دارند و داوران عدالت را اجرا نمی کنند

  جواب خداوند
به ملل اطراف خود نگاه کنيد، از آنچه که می بينيد تعّجب خواهيد کرد، زيرا در دوران زندگی                    «:  خداوند فرمود ٥

 ظالم هستند، من بابلی ها را که مردمی بی رحم و    ٦.  شما کاری می کنم که حّتی وقتی خبر آن را بشنويد، باور نمی کنيد           
آنان ترس و    ٧.  آنها به تمام روی زمين هجوم خواهند آورد؛ همه جا را تصّرف خواهند کرد                      .  به قدرت می رسانم   

 . وحشت را منتشر می کنند و آن قدر مغرورند که هر کاری که می کنند در نظرشان قانونی است
سواران آنها جست وخيزکنان از سرزمينهای       .اسبهايشان سريعتر از پلنگ و دّرنده تر از گرگهای گرسنه هستند          «٨

 . دور می آيند و همچون عقاب بر شکار خود حمله می کنند
پادشاهان را مسخره    ١٠.  با بی رحمی حمله می کنند و با ايجاد ترس و وحشت مثل ريگ بيابان اسير می گيرند                     «٩

ار آنها تّپه ای از خاک می سازند و آنها را           قلعه ها را هيچ می شمارند و در پشت ديو         .  می کنند و به بزرگان می خندند     
آنها مردمی گناهکار هستند، زيرا قدرت خود را، خدای          .  همچون باد هجوم می آورند و می روند      ١١.  تصّرف می کنند 
 » .خود می دانند

  شکايت دوم حبقوق
ه من، تو نمی گذاری که ما       تو از ابتدا خدا بوده ای، مقّدس و ابدی، ای خداوند و ای پنا                !  خداوندا، ای خدای من    ١٢

. چشمان تو پاکتر از آن است که گناه را نگاه کند             ١٣.  تو به بابلی ها قدرت داده ای تا ما را مجازات کنند            .  نابود شويم 
تو بی عدالتی را تحّمل نمی کنی، پس چرا وقتی که شريران اشخاصی را که از خودشان عادلترند می بلعند، خاموش                      

 می مانی؟ 
آنها مردم را به قالب      ١٥ را مثل ماهيان و خزندگان که رهبری ندارند، به قّالب بابلی ها می اندازی؟                  چرا مردم ١٤

بعد می روند و تورهای خود را       ١٦.  خود می اندازند و در تورهای خود جمع می کنند و سپس به شادمانی می پردازند               
 .  ثروت برای آنها آورده استمی پرستند و برای آنها قربانی می کنند، زيرا تورهايشان خوراک و

  آيا تو به آنها اجازه می دهی که برای هميشه به کشتار بی رحمانٔه خود ادامه بدهند؟١٧

٢  
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اکنون از ُبرج ديدبانی خود باال می روم و انتظار می کشم تا ببينم که خداوند به من چه می فرمايد و به شکايت من                       ١
 . چه پاسخی می دهد

  جواب خداوند
آنچه را که در رؤيا به تو نشان می دهم به طور آشکار و خوانا بر لوحی بنويس تا                           «:  ند به من پاسخ داد      خداو٢

اين رؤيا اکنون اّتفاق نمی افتد، اّما در وقت معّين اّتفاق خواهد افتاد و                     ٣.  هرکسی بتواند با يک نگاه آن را بخواند            
شايد تا وقوع آن مّدت زيادی        .  دهم حتمًا واقع خواهد شد     آنچه را که به تو نشان می         .  زمان آن بزودی خواهد رسيد     

مردم بدکار هالک     :  پيغام اين است    ٤.  طول بکشد، ولی منتظر باش، زيرا وقوع آن حتمی و بدون تأخير است                          
 » .می شوند، اّما شخص نيکو به وسيلٔه ايمان زندگی خواهد کرد

  مجازات بدکاران
قومها را اسير کرده آنها را نزد خود جمع                .   و آرامی ندارند     اشخاص حريص مغرورند   .  ثروت فريبنده است   ٥

: اسيران با طعنه و تمسخر به بابلی ها می گويند           ٦.  می کنند و مانند مرگ به کام خود فرو می برند و سير نمی شوند                 
 مجبور  زيرا آنچه را که مال شما نيست می گيريد و به دارايی خود می افزاييد؛ تا به کی مردم را                           !  وای بر شما   «

 » می سازيد تا بيشتر از آنچه که بدهکار هستند به شما بپردازند؟
آيا کسانی که به شما بدهکار هستند ناگهان برنخواهند خاست و شما را به وحشت نخواهند انداخت و شما را                                 ٧

زيرا شما  ،  چون شما قومها را غارت کرده ايد، پس بازماندگان آنها شما را غارت می کنند                    ٨  غارت نخواهند کرد؟   
 . مرتکب قتل شديد و ظلم و ستم را بر روی زمين رواج داديد و شهرها و ساکنان آنها را از بين برديد

وای به حال شما که از راه شرارت برای خود ثروت اندوخته ايد تا خود و خانواده تان در رفاه و آسايش زندگی                          ٩
شما با نابود کردن      .   باعث رسوايی خودتان می شوند       نقشه های شوم شما   ١٠.  کنيد و از خطر و بال در امان باشيد              

حّتی سنگهای ديوار و تيرهای سقف خانهٔ تان بضد شما فرياد                   ١١.  مردم، مرگ و نيستی را برای خود می آوريد              
 . برمی آورند

قومهايی که آنها را     ١٣.  وای بر شما که شهرها و روستاهای خود را با غارت و ريختن خون مردم، می سازيد                     ١٢
آنها زحمت بی فايده کشيدند و همٔه چيزهايی که ساخته اند دود می شوند و           .  ير کرديد از دسترنج خود فايده ای نبردند      اس

اّما همان طوری که درياها ُپر از آب می باشند،             ١٤.  به هوا می روند، زيرا خداوند متعال چنين اراده فرموده است                
 . زمين نيز از حکمت و جالل خداوند پر خواهد شد

١٦.  وای بر شما که همسايگان خود را با جام غضب خود مست می سازيد و بعد، از رسوايی آنها لّذت می بريد                       ١٥

بزودی شکوه و جالل شما به رسوايی تبديل خواهد شد و از پيالٔه مجازات خداوند خواهيد نوشيد و مست شده به                                 
و حيواناتی را که به وحشت انداختيد و هالک نموديد،              به خاطر ظلمهايی که در لبنان کرده ايد      ١٧.  زمين خواهيد افتاد  

به سبب خونهايی که ريخته ايد و ظلمها ی که در شهرهای روی زمين و بر مردم آن                     .  اکنون خودتان نابود می شويد    
 . کرده ايد خودتان گرفتار ظلم و ستم می گرديد

د و بسازد و سپس بر آن توّکل نمايد، تنها تمثالی از بت چه فايده ای به انسان می رسد؟ ُبتی که انسان آن را بتراش           ١٨
وای به حال شما که به يک تّکه           ١٩.  است دروغين که حّتی نمی تواند حرف بزند و از آن نمی توان چيزی آموخت                  

آيا بت می تواند به شما چيزی بياموزد؟          .  و از يک بت بی جان می خواهيد که برخيزد           »  بيدار شو «چوب می گوييد    
 . رون با نقره و طال پوشانده شده اند، اّما بی جان هستند و روحی در آنها نيستُبتها از بي

 . اّما خداوند در معبد مقّدس خود است، پس تمام روی زمين در حضور او خاموش باشند٢٠

٣  
  دعای حبقوق

 : اين است دعای حبقوق نبی١
 

  خداوندا، خبری را که به من فرمودی شنيدم٢
 . را فراگرفتو از شنيدن آن ترس م

  بار ديگر کارهای عظيمی را که در دوران گذشته انجام می دادی
  به ما نشان بده

 . و در هنگام غضب خود، رحمتت را به ياد آور
 



 حبقوق
 

  خدا از َادوم برمی گردد؛٣
 . خدای قّدوس از کوهستان فاران می آيد

 ، جالل او آسمانها را پوشانده
 . و زمين از ستايش او پر است

  او مثل نوِر برق درخشان است پرتو٤
 . و از دستهايش که قدرت او در آنها نهفته است، نور می تابد

  مرض را پيشاپيش خود می فرستد٥
 . و به مرگ امر می کند که به دنبالش بيايد

  هنگامی که می ايستد، زمين می لرزد٦
 . وقتی نگاه می کند، قومها از ترس می لرزند

 شوند کوههای جاودانی ُخرد می 
 ، و تّپه های ابدی که در زمانهای قديم بر آنها قدم می زد

 . از هم پاشيده می شوند
 

  مردم کوشان را ترسان٧
 . و مديان را لرزان ديدم

  خداوندا، آيا رودها تو را خشمگين ساختند؟٨
  آيا درياها تو را غضبناک کردند؟

  که بر باالی ابرها عبور کردی؛
 ه ات گشتند، و ابرهای توفانی اّراب

 . و تو پيروزی برای مردم خود آوردی
  کمانت را آماده کردی٩

  و تيرت را در کمان گذاشتی
 . و زمين را با صاعقه شکافتی

 . کوهها تو را ديدند و به لرزه افتادند١٠
 ، سيالبها جاری شدند
  آبهای عميق خروشيدند

 . و امواجشان باال آمد
 ه های درخشانت از نور تيرهايت و از پرتو نيز١١

 . آفتاب و مهتاب ايستادند
 ، با قهر و غضب، جهان را پيمودی و با خشم١٢

 . اقوام دنيا را پايمال کردی
  برای نجات قوم خود شتافتی١٣

 . و پادشاه برگزيده ات را نجات دادی
  رهبِر شريران را نابود کردی

 . و پيروانشان را بکّلی از بين بردی
 د گردباد آمدند جنگجويان دشمن مانن١٤

  تا ما را پراکنده کنند
 . و می خواستند که مردم مسکين را از بين ببرند، اّما تيرهای تو سر آنها را شکافت

  با اسبانت، دريا١٥
 . و آبهای خروشان را پايمال نمودی

 
 ، وقتی اينها را می شنوم١٦

 . از ترس بدنم تکان می خورد و لبهايم می لرزند
 ود اندامم سست می ش

 . و پاهايم به لرزه می آيند
 

  در انتظار روزی هستم



 حبقوق
 

 . که خدا آن مردمی را که ما را مورد حمله قرار دادند مجازات کند
 

  هرچند درخت انجير شکوفه نياورد١٧
 ، و انگور در تاک نرويد
  محصول زيتون از بين برود

 ، و کشتزارها غّله بار نياورند
  گّله ها در چراگاه تلف شوند

  طويله ها از رمه خالی بمانند، و
 ، بازهم خوشحال و شادمان خواهم بود١٨

 . زيرا خداوند نجات دهندٔه من است
  خداوند متعال به من نيرو می بخشد١٩

  و به پاهايم قّوت می دهد
 . تا مانند آهو ِبَدَوم و از کوههای بلند باال بروم

 



 َصَفنيا
 

  کتاب َصَفنيای نبی
  معّرفی کتاب

َصَفنيای نبی در اواخر قرن هفتم قبل از ميالد، احتماًال در ده سال قبل از اصالحات مذهبی يوشيای پادشاه در                              
اين کتاب بيشتر جنبٔه پيشگويی و نبّوت دارد، پيشگويی دربارٔه روز            .  ل از ميالد، زندگی می کرده است      قب ٦٢١سال  

همچنين خدا،  .  محکومّيت، ويرانی و تهديد، وقتی پادشاهی يهودا به خاطر پرستش خدايان ديگر مجازات خواهد شود              
همچنين خدا از روزی سخن می گويد که همٔه        .  اورشليم نيز محکوم گرديده است    .  ساير اقوام را مجازات خواهد نمود     

 . مردم با فروتنی و عدالت زندگی خواهند کرد

  تقسيم بندی کتاب
  ٣:٢-١:١روز داوری خدا 

  ١٥-٤:٢محکومّيت همسايگان يهودا 
  ٢٠-١:٣محکومّيت و رستگاری اورشليم 

١  
َصَفنيا پسر کوشی، پسر      .  ، به َصَفنيا داد     خداوند اين پيام را در دوران سلطنت يوشيا پسر آمون، پادشاه يهودا                   ١

 . جدليا، پسر امريا و امريا پسر حزقيا پادشاه بود

  روز داوری خداوند
تمام انسانها، حيوانات، پرندگان و ماهيان        ٣.  من همه  چيز را از روی زمين نابود می سازم           «:  خداوند می فرمايد ٢

هم، همٔه بشر را محو می کنم و حّتی يک نفر را هم زنده                        به زندگی مردم شرير خاتمه می د         .  را از بين می برم     
 . نمی گذارم

مردم اورشليم و يهودا را به سزای کارهايشان می رسانم و آثار بت بعل و نام کاهنان بت پرست را محو                                       «٤
ا می پرستند  آنهايی را که بر بامها، آفتاب و ماه و ستارگان را می پرستند و نيز کسانی  را که در ظاهر مر                    ٥.  می سازم

آنهايی را که از پيروی      ٦.  و به من سوگند وفاداری ياد می کنند، اّما به نام بت مولک قسم می خورند، هالک می کنم                    
 » .من دست کشيده اند و آن اشخاصی را که طالب من نيستند و از من راهنمايی نمی خواهند، نابود می سازم

خداوند قوم خود را برای قربانی آماده           !  خاموش باشيد   روز داوری خداوند نزديک است، پس در حضور او              ٧
در آن روِز جزا رهبران،        «:  خداوند می فرمايد ٨.  کرده و از دشمنان دعوت نموده است که يهودا را غارت کنند                    

آن ٩.  شاهزادگان و همچنين کسانی را که از راه و رسم بيگانگان پيروی می کنند، به سزای کارهايشان می رسانم                          
 که مانند کافران دست به دزدی و آدمکشی می زنند تا پرستشگاههای خدايان خود را از مال دزدی ُپر                       اشخاصی را 

 » .سازند، مجازات می کنم
در آن روز صدای فرياد از دروازٔه ماهی در اورشليم شنيده می شود و صدای ناله از                             «:  خداوند می فرمايد ١٠

ای مردم بازار، فرياد و شيون کنيد، زيرا همٔه                ١١.   می رسد قسمت جديد شهر و صدای ولوله از تّپه ها به گوش                 
 . تاجران از بين رفته اند

خداوند با ما    ':  در آن روز چراغی گرفته، اورشليم را تفتيش می کنم و اشخاص خودپرست را که می گويند                       «١٢
خانه ها می سازند، اّما در آنها . مال و دارائيشان تاراج و خانه هايشان ويران می شود       ١٣.  مجازات می کنم '  .کاری ندارد 

 » .تاکستانها غرس می کنند، ولی هرگز از شراب آنها نخواهند نوشيد. ساکن نخواهند شد
در آن روز حّتی شجاعترين و قويترين مردان به             .  آن روز عظيم خداوند نزديک است و بزودی فرا می رسد              ١٤

 سختی و اضطراب، روز تاريکی و ظلمت، روز  روز.  آن روز، روز غضب خداوند است     ١٥.  تلخی خواهند گريست  
روزی که شيپور نواخته می شود و عليه شهرهای مستحکم و ُبرجهای بلند، جنگ                      ١٦.  سياه و ابرهای غليظ است       

 . آغاز می گردد
مردم را چنان پريشان و درمانده می سازم که مانند شخص کور نتوانند راه خود را پيدا                          «:  خداوند می فرمايد ١٧

نها در برابر من گناه کرده اند و اکنون خونشان مانند آب بر خاک می ريزد و اجسادشان به روی زمين خواهد                     کنند، آ 
 » .گنديد
تمامی زمين در آتش    .  روزی که خداوند خشم خود را نشان دهد، طال و نقرٔه آنها نمی تواند ايشان را نجات بدهد                 ١٨



 َصَفنيا
 

 . اگهانی از بين می روندخشم او می سوزد و همٔه ساکنان روی زمين با مرگ ن

٢  
  دعوت برای توبه

ای قوم بی شرم، پيش از آن که مانند کاه در برابر باد رانده شويد، قبل از آن که روِز هولناک خشم خداوند                                  ٢-١
ای فروتنان که احکام او را بجا می آوريد،          ٣.  ناگهان برسد و همه چيز را در سر راه خود از بين ببرد، به خود آييد                   

 . ار باشيد و در پيشگاه خداوند فروتن شويد، شايد در آن روز شما را از خشم خود برهانددرستک

  نابودی همسايگان اسرائيل
کسی در شهر غزه باقی نخواهد ماند، اشقلون ويران خواهد شد و مردم اشدود در نصف روز بيرون رانده                                  ٤

حال شما فلسطينيانی که در ساحل دريا و در               وای به ٥.  خواهند شد و اهالی عقرون از شهر خود خواهند گريخت              
حّتی يک نفر از    .  سرزمين کنعان سکونت داريد، زيرا شما محکوم به مرگ هستيد و خداوند شما را نابود می سازد                  

بازماندگان ٧.  زمينهای ساحلی شما چراگاهی برای چوپانها و آغل گوسفندان خواهد شد            ٦.  شما را هم زنده نمی گذارد    
سرزمين شما را تسخير خواهند نمود و گّله های خود را در آنجا خواهند چرانيد و در خانه های اشقلون                      ،طايفٔه يهودا 

 . خواهند خوابيد، زيرا خداوند متعال با قوم خود مهربان است و آنها را دوباره سعادتمند می گرداند
 عمونيان چطور قوم مرا تحقير و           من طعنه های مردم موآب را شنيده ام و ديدم که              «:  خداوند متعال می فرمايد   ٨

به حيات خودم قسم که موآب و           ٩.  مسخره می کردند و با غرور می گفتند که سرزمين آنها را اشغال خواهند کرد                     
عمون مانند سدوم و غموره نابود می گردند و به محل خارها و گودال نمک و ويرانٔه ابدی تبديل می شوند و                                          

 » .ا تصّرف خواهند کردبازماندگان قوم من سرزمين آنها ر
مردم موآب و عمون به خاطر غرور خود به چنين سرنوشتی دچار می شوند، زيرا به قوم خداوند متعال اهانت                      ١٠

خداوند آنها را به بالهای دهشتناکی دچار می سازد و همٔه خدايان روی زمين را                     ١١.  کرده، آنها را مسخره نمودند      
 . وام جهان در سرزمينهای خود، او را پرستش خواهند نمودآنگاه تمام اق. بی اعتبار می گرداند

 . ای مردم حبشه، خداوند شما را نيز با شمشير خود هالک می کند١٢
آنجا ١٤.  پايتخت آن، نينوا را به بيابان خشک تبديل می کند              .  خداوند با قدرت خودش آشور را نابود می سازد             ١٣

جغدها در ويرانه های آن آشيانه می کنند و صدايشان از              .  می شود  چراگاه گوسفندان و محل زندگی انواع حيوانات          
زاغها در آستانٔه خانه ها آواز می خوانند و چوبهای سرو که در بنای عمارات به              .  پنجره های خانه ها به گوش می رسد    

عاقبت به اين     اين شهر که موجب افتخار و محل رفاه و آسايش مردمش بود            ١٥.  کار برده شده بودند، از بين می روند      
اّما سرانجام  .  سرنوشت دچار می گردد، مردم آن فکر می کردند که در تمام دنيا شهری مانند شهر آنها وجود ندارد                      

ويران و متروک می گردد و ُکنام حيوانات وحشی می شود و هرکسی که از آنجا بگذرد، سر خود را تکان خواهد                             
 . داد و حيرت خواهد کرد

٣  
 ليم گناه و رهايی اورش

به .  به صدای خداوند گوش نمی دهد و نصيحت نمی پذيرد          ٢.  وای به حال اورشليم سرکش، شهر آلوده و ستمگر           ١
حاکمان آن مانند شيرهای غّران و قضات آن مثل گرگهای گرسنٔه              ٣.  خداوند اعتماد نمی کند و از او کمک نمی طلبد         

انبيای آن خودخواه و فاسد می باشند، کاهنانش             ٤.  شب هستند که از شکار خود تا صبح چيزی باقی نمی گذارند                     
او .  خداوند هنوز هم در آن شهر حضور دارد       ٥.  مقّدسات را بی حرمت می سازند و از احکام خداوند تجاوز می نمايند          

هر بامداد عدالت خود را به مردم نشان می دهد، اّما با وجود اين،                     .  عادل و با انصاف است و بی عدالتی نمی کند            
 .  با بی شرمی به کارهای شرم آور خود ادامه می دهندبدکاران

شهرهايشان را ويران و ديوارها و ُبرجهای آنها را خراب . من اقوام زيادی را از بين برده ام    «:  خداوند می فرمايد ٦
د و به   گفتم شايد مردم از من بترسن     ٧.  شهرها متروک و کوچه ها خالی شده اند و يک نفر هم باقی نمانده است             .  کرده ام

نصايح من گوش کنند و آنچه به آنها تعليم داده ام، فراموش نکنند، اّما آنها توّجهی نکردند و به کارهای فاسد خود                               
 » .ادامه دادند

من .  صبر کنيد، روزی که عليه اقوام جهان برخيزم و آنها را محکوم سازم بزودی می رسد                «:  خداوند می فرمايد ٨



 َصَفنيا
 

تمام دنيا در آتش غيرت من      .   همٔه سلطنت ها را جمع کنم و خشم خود را بر آنها بريزم            تصميم گرفته ام که تمام ملل و     
 . گداخته خواهد شد

قوم پراکندٔه من از    ١٠.  آن وقت به مردم جهان زبان پاک عطا می کنم تا فقط نام مرا ياد کنند و تنها مرا بپرستند                     «٩
در آن زمان شما ای قوم من، ديگر از                 ١١.  د آمد  آن سوی رودهای حبشه با هدايای خود برای عبادت من خواهن                  

تمام مردم متکّبر و خودخواه را از ميان شما دور               .  سرکشی ها و کارهايی که عليه من کرده  ايد، شرمنده نمی شويد            
در آنجا کسانی که فروتن و         ١٢.  بعد از آن ديگر در کوه مقّدس من غرور و تکّبر وجود نخواهد داشت                           .  می کنم

آنهايی که در اسرائيل باقی می مانند، ديگر به کارهای           ١٣.   و به من پناه می آورند، باقی خواهند ماند          متواضع هستند 
زشت دست نمی زنند، دروغ نمی گويند، فريب نمی دهند، بلکه در کاميابی و امنّيت زندگی می کنند و کسی نمی تواند                     

 » .آنها را بترساند

  سرود شادمانی
 ! خوانيد و شادی کنيدای قوم اسرائيل، سرود ب١٤

 ! ای اورشليم، از صميم قلب آواز شادمانی را بلند کن
  خداوند از مجازات تو صرف نظر کرده١٥

 . و دشمنانت را شکست داده است
  خداوند، پادشاه اسرائيل، همراه توست
 . و ديگر از چيزی نخواهی ترسيد

 : در آن روز به صهيون می گويند١٦
  !دلير و قوی باش! نترس«

  خداوند خدايت با تو می باشد؛١٧
 . قدرت او تو را پيروز خواهد کرد

 . خداوند از تو خشنود است
 » ،و در عشق خود به تو زندگی تازه خواهد داد

 
 : خداوند می فرمايد١٨

 ، من باليا را از شما دور می سازم«
 . و شما را از پريشانی بيرون می آورم

 . رده اند فرا می رسدروز جزای کسانی که بر تو ظلم ک١٩
  مردمان لنگ را نجات می دهم

 . و تبعيدشدگان را به وطنشان بازمی گردانم
  ننگشان را به عّزت و افتخار تبديل می کنم

 . و آن وقت تمام دنيا آنها را تحسين می کنند
 ، در آن زمان همٔه شما را به خانه می آورم٢٠

  شما را در جهان مشهور می سازم
 » .ما را کامياب می گردانمو دوباره ش

 

 . اين را خداوند فرموده است
 



 َحّجای
 

  کتاب َحّجای نبی
  معّرفی کتاب

 قبل از ميالد از طرف خدا توسط َحّجای نبی              ٥٢٠، شامل پيغامهای کوتاهی است که در سال             کتاب َحّجای نبی   
يهوديان سالهاست که از اسارت برگشته در اورشليم زندگی می کنند، ولی معبد بزرگ همچنان                          .  داده شده است    

ند و خدا آينده ای را برای قوِم       پيامها از رهبران يهود می خواهد که معبد بزرگ را از نو بساز            .  ويرانه باقيمانده است  
 . تجديِد حيات يافته و پاک شده وعده می دهد که صلح و کاميابی خواهد داشت

  تقسيم بندی کتاب
  ١٥-١:١فرمان بازسازی معبد بزرگ 

  ٢٣-١:٢پيامهای تسّلی و اميد 

١  
  فرمان خداوند برای بازسازی معبد بزرگ

 داريوش شاهنشاه، خداوند پيامی توسط حّجای نبی برای زروبابل پسر               در روز اوِل ماِه ششِم سال دوِم سلطنت          ١
 . شالتيئيل حاکم يهودا و برای يهوشع پسر يهوصادق کاهن اعظم، فرستاد

بعد خداوند  ٣»  .اين مردم می گويند که اکنون وقت بازسازی خانٔه خداوند نيست          «:  خداوند متعال به َحّجای فرمود    ٢
ای قوم من، چرا شما در خانه های زيبا زندگی می کنيد                      «٤:   برای مردم فرستاد       اين پيام را توسط حّجای نبی            

زياد می کاريد، ولی محصوِل کم            ٦:   به نتيجٔه کارهايتان توّجه کنيد           ٥درحالی که معبد بزرگ ويران می باشد؟               
س  می پوشيد، اّما گرم     لبا.  می نوشيد و باز هم تشنگی تان رفع نمی گردد          .  می خوريد، اّما سير نمی شويد     .  برمی داريد
خوب فکر کنيد و ببينيد که چرا           ٧.  مزد می گيريد اّما گويی آن را در جيبی که سوراخ است می گذاريد                   .  نمی شويد

حاال به کوه برويد و چوب بياوريد و خانٔه مرا بازسازی کنيد تا من از ديدن آن خشنود شوم و محترم                         ٨چنين است؟   
 . شمرده شوم

ان بوديد، ولی کم به دست آورديد و وقتی که آن محصول کم را به خانه آورديد، من آن را                    منتظر محصول فراو  «٩
آيا می دانيد چرا من اين کار را کردم؟ به خاطر اينکه خانٔه من ويران مانده و شما مشغول ساختن                                     .  برباد دادم  

من خشکسالی را بر    ١١.  ی رويدبه همين سبب است که باران نمی بارد و از زمين چيزی نم              ١٠.  خانه های خود هستيد  
زمين، کوهها، مزارع، تاکستانها، باغهای زيتون، ساير محصوالت و همچنين انسان و حيوان و تمام حاصل زحمت     

 » .شما آوردم

  اطاعت مردم از فرمان خداوند
 دستور   آنگاه زروبابل و يهوشع و تمام کسانی که از اسارت در بابل، برگشته بودند از خداوند ترسيدند و                                   ١٢

خداوند پيام ديگری توسط حّجای       ١٣.  خداوند، خدای خود را که توسط حّجای نبی فرستاده شده بود، اطاعت کردند                  
خداوند متعال در زروبابل، حاکم يهودا، يهوشع، کاهن             ١٤»  .من همراه شما هستم     «:  برای مردم فرستاد و فرمود       

پس در ١٥. رغبتی ايجاد کرد تا در معبد بزرگ کار کنند       اعظم و در ساير مردم که از اسارت بازگشته بودند شوق و             
روز بيست و چهارِم ماه ششِم سال دوِم سلطنت داريوش، همگی جمع شدند و ساختن معبد بزرگ خداوند، خدايشان                      

 . را آغاز نمودند

٢  
  جالل و شکوه خانٔه خداوند

از زروبابل، حاکم يهودا و يهوشع،       «٢:  ددر روز بيست و يکم ماه هفتم همان سال، خداوند به حّجای نبی فرمو                  ١
آيا در بين شما کسی هست که جالل و عظمت معبد بزرگ را، همان طوری که در سابق بود به                    ٣:  کاهن اعظم بپرس  

اّما با اين همه، ای زروبابل و يهوشع و تمام            ٤ياد آورد؟ آيا آنچه را که اکنون می سازيد به نظر شما ناچيز نيست؟                    
وقتی از مصر خارج       ٥.  به کارتان ادامه دهيد، زيرا من همراه شما هستم                 .  د و قوی دل باشيد      قوم، مأيوس نشوي    



 َحّجای
 

 ! می شديد، به شما وعده دادم که روح من هميشه با شما خواهد بود، من هنوز با شما هستم، پس نترسيد
. سرنگون می سازم   تمام اقوام را   ٧.  بزودی بار ديگر آسمانها، زمين، درياها و خشکی را به لرزه می آورم                     «٦

تمام طال و نقره دنيا از آن       ٨.  دارايی و ثروتشان به اينجا آورده می شود و اين خانه را از شکوه و جالل ُپر می سازم                  
خداوند متعال  »  .اين خانه با شکوهتر از سابق می شود و در اينجا به قوم خود صلح و سالمتی می بخشم                    ٩.  من است 

 . اين را فرموده است

 ی به کاهنان مشورت حّجا
از «١١:  در روز بيست و چهارِم ماه نهِم سال دوِم سلطنت داريوش، خداوند بار ديگر به َحّجای نبی فرمود                               ١٠

اگر کسی گوشت مقّدس را در ردای خود گذاشته ببرد،           ١٢:  کاهنان بپرس که شريعت به اين سؤال چه جواب می دهد          
 » راک ديگر تماس پيدا کند، آيا آن خوراک مقّدس می شود؟اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و يا هر نوع خو

 » .نه«: وقتی َحّجای اين سؤال را از کاهنان کرد پرسيد، آنها جواب دادند
اّما اگر کسی با جنازه ای تماس پيداکرده ناپاک شده باشد و بعد به يکی از اين خوراکها                       «:  سپس َحّجای پرسيد  ١٣

 »  شود؟دست بزند، آيا آن خوراک ناپاک می
 » .بلی، ناپاک می شود«: کاهنان جواب دادند

خداوند می فرمايد که اين مردم هم همين طور هستند، هر کاری که می کنند و هر هديه ای که                   «:  پس َحّجای گفت  ١٤
 » .به اين خانه می آورند، ناپاک است

  وعدٔه برکت
 شما در چه     ١٦ به ساختن خانٔه من شروع کنيد،          حاال خوب فکر کنيد و ببينيد پيش از آنکه          «:  خداوند می فرمايد ١٥

وضعی بوديد؟ در آن وقت شما توقع داشتيد که دو خروار محصول برداريد، اّما تنها يک خروار به دست می آورديد                  
 من حاصل دسترنج شما     ١٧.  و هرگاه می خواستيد پنجاه ليتر شراب از خمره بکشيد، فقط بيست ليتر در آن می يافتيد                   

 ولی از امروز به بعد که روز بيست و            ١٨.  د سوزان، آفت و تگرگ تباه کردم، اّما شما باز هم توبه نکرديد                 را با با  
 هرچند که  ١٩.  چهارم ماه نهم و روزی است که بنياد خانٔه من گذاشته شده است، خواهيد ديد که با شما چه می کنم                             

ير، انار و زيتون، ميوه نياورده اند، اّما از همين روز شما            غّله ای در انبارها باقی نمانده و هنوز تاکها و درختان انج           
 » .را برکت می دهم

  وعدٔه خداوند به زروبابل
به زروبابل، حاکم   «٢١:  در همان روز بيست و چهارم ماه، بار ديگر اين پيام از جانب خداوند برای َحّجای آمد                   ٢٠

قدرت .  تختهای پادشاهان را واژگون می کنم           ٢٢.  يهودا بگو که بزودی آسمانها و زمين را به لرزه می آورم                           
. فرمانروايان را با اّرابه و سوارانشان از بين می برم و اسبان و سواران آنها يکديگر را با شمشيرهای خود می کشند                   

در آن روز، ای زروبابل، پسر شالتيئيل، بندٔه من، تو مانند نگين انگشتر من خواهی بود، زيرا که من تو را                                     ٢٣
 . اين قول خداوند متعال است» .ه امبرگزيد

 



 زکريا
 

  کتاب زکريای نبی
  معّرفی کتاب

اين پيشگويی ها  .   قبل از ميالد نوشته شده است         ٥٢٠-٥١٨ سالهای     از کتاب زکريای نبی در بين         ٨-١فصلهای  
همچنين .  بيشتر به رؤيا شباهت دارند و مطلب مورد بحث، بازسازی و تجديد بنای اورشليم و معبد بزرگ می باشد                     

 . گفت وگوهايی است دربارٔه پاک سازی و تطهير قوم خدا و آمدن مسيح
 . ز سالهای بعد دربارٔه مسيح موعود و داوری نهايی مجموعه پيغامهايی است ا١٤-٩فصلهای 

  تقسيم بندی کتاب
  ٢٣:٨ -١:١پيامهای هشداردهنده و اميدوارکننده 

  ٨-١:٩داوری بر همسايگان اسرائيل 
  ٢١:١٤-٩:٩صلح و سعادت آينده 

١  
  دعوت به توبه

بر زکريای نبی پسر برکيا و نؤه            در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داريوش شاهنشاه، پيامی از جانب خداوند                   ١
٣،  از طرف من به مردم بگو که من از نياکان شما بسيار خشمگين بودم              «٢:  خداوند به زکريا فرمود   .  عدوی نبی آمد  

مانند اجداد خود نباشيد که انبيای پيشين پيام ٤. اّما اکنون اگر به سوی من بازگرديد، من نيز به سوی شما بازمی گردم           
دند تا از راهی که در پيش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف                      مرا به آنها دا   

اّما کالم و احکام من ابدی      ٦.  اجداد شما و انبيای پيشين ديگر زنده نيستند       ٥.  آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند       
انبيا، به نياکان شما دادم، ولی آنها توّجهی              احکام و دستورات خود را که توسط بندگانم يعنی                  .  و جاودانی است   

خداوند متعال ما را به سزای کارهای ما           ':  سرانجام آنها توبه کردند و گفتند       .  نکردند در نتيجه متحّمل عذاب شدند       
 » '.رسانيد و هشدارهايی را که به ما داده بود عملی کرد

  رؤيای اسبها
شباط، در دومين سال سلطنت داريوش، در رؤيای شب پيام                    در روز بيست و چهارم ماه يازدهم، يعنی ماه               ٧

. در دّره  ای، در بين درختان، فرشته ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ ديدم         ٨.  ديگری از جانب خداوند به زکريا رسيد      
ای آقای من، اين اسبها       «:  از فرشته پرسيدم   ٩.  پشت سر او اسبهايی به رنگهای قرمز، زرد و سفيد ايستاده بودند                  

 » رای چه هستند؟ب
سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمين را                  ١٠»  .من به تو نشان می دهم     «:  او جواب داد  

 . تفتيش کنند
ما سراسر روی    «:  آنگاه اسب سواران به فرشتٔه خداوند که در ميان درختان ايستاده بود، گزارش داده گفتند                       ١١

 » .که در همه جا امنّيت و آرامش برقرار است زمين را تفتيش کرديم و ديديم
ای خداوند متعال، مّدت هفتاد سال از اورشليم و شهرهای يهودا                      «:  فرشتٔه خداوند وقتی اين را شنيد گفت            ١٢

 » خشمگين بودی؛ تا به کی رحمت خود را از آنها دريغ می کنی؟
اين پيام خداوند متعال    «:  آنگاه فرشته به من گفت     ١٤.  خداوند با مهربانی و سخنان تسّلی آميز به فرشته پاسخ داد           ١٣

اّما از اقوامی که در رفاه و آسايش           ١٥.  من به اورشليم و کوه مقّدس شفقت زيادی دارم           :  را اعالم کن که می فرمايد     
١٦.  زندگی می کنند، سخت خشمگين می باشم زيرا آنها زيادتر از آنچه که من می خواستم بر قوم من ظلم نمودند                              

 » .ين من با رحمت و شفقت بيشتر به اورشليم بازمی گردم و خانٔه من و تمام شهر اورشليم بازسازی می شوندبنابرا
خداوند متعال می گويد که شهرهای او دوباره کامياب خواهند شد و او بار             «:  آن فرشته به من گفت که اعالم کنم       ١٧

 » .د خواهد خواندديگر اورشليم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خو

  رؤيای شاخها و آهنگران
 » اينها چه هستند؟«: از فرشته پرسيدم١٩. در رؤيای ديگر چهار شاخ گاو ديدم١٨



 زکريا
 

 » .اينها نمايندٔه قدرتهای جهان هستند که مردم يهودا، اسرائيل و اورشليم را پراکنده ساخته اند«: او پاسخ داد
 » اينها برای چه کاری آمده اند؟«: پرسيدم٢١. داد بعد خداوند چهار آهنگر را به من نشان٢٠

اينها آمده اند تا آن چهار شاخی را که باعث پراکندگی مردم يهودا شده اند و به آنها ستم                              «:  او در پاسخ فرمود     
 » .کرده اند، به وحشت بياندازند و قدرتشان را از بين ببرند

٢  
  رؤيای مقياس اندازه گيری

 » کجا می روی؟«: از او پرسيدم٢. را ديدم که يک مقياس اندازه گيری در دست داشت در رؤيای ديگری مردی١
 » .برای اندازه گيری شهر اورشليم می روم و می خواهم ببينم که طول و عرض آن چقدر است«: او جواب داد

فرشتٔه دومی  ٤  .آنگاه فرشته ای که با من صحبت می کرد به استقبال فرشتٔه ديگری که به طرف او می آمد، رفت                    ٣
بشتاب و به آن جوانی که مقياس اندازه گيری در دست دارد بگو که اورشليم آن قدر از انسان و                               «:  به اولی گفت   

خداوند وعده داده است که خودش مانند ديوار آتشينی از شهر            ٥.  حيوان ُپر می شود که شهری بدون ديوار خواهد شد         
 » . آن ساکن خواهد شدمحافظت نموده، با تمام شکوه و جالل خود در

  دعوت بازگشت به وطن
ای کسانی که در بابل در تبعيد به سر می بريد، من شما را به چهار گوشٔه زمين                   «:  خداوند به قوم خود می فرمايد    ٦

هرکسی که به شما آزار برساند، در حقيقت          ٨.  اّما اکنون از بابل فرار کنيد و به اورشليم بازگرديد            ٧،  پراکنده ساختم 
 » .ن آزار می رساند، زيرا شما مانند مردمک چشم من هستيدبه م

خداوند، خودش با شما     ٩.  بنابراين، خداوند متعال مرا با اين پيام نزد اقوامی که قوم او را غارت کرده اند فرستاد                    
 . می جنگد و شما توسط کسانی که زمانی بردٔه شما بودند، تاراج خواهيد شد

 . داوند متعال مرا فرستاده استآنگاه همه خواهند دانست که خ
 » .زيرا من می آيم و در بين شما ساکن می شوم! ای اورشليم آواز شادمانی بخوان«:  خداوند می فرمايد١٠
بار ديگر يهودا ارث ويژٔه     ١٢.   در آن زمان اقوام زيادی به سوی خداوند متعال خواهند آمد و قوم او خواهند شد                  ١١

 .  و اورشليم شهر برگزيدٔه او خواهد شدخداوند، در سرزمين مقّدس او
 . ای مردم، در حضور خداوند خاموش باشيد، زيرا او از جايگاه مقّدس خود برخاسته است و به زمين می آيد١٣

٣  
  رؤيای نبی برای کاهن اعظم

. ه بود بار ديگر خداوند در رؤيا، يهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشتٔه خداوند ايستاد                               ١
: فرشتٔه خداوند به شيطان گفت    ٢.  شيطان هم در آنجا در دست راست او ايستاده بود و او را مورد اّتهام قرار می داد                   

اين مرد مانند چوب    .  خداوند که اورشليم را برگزيده است تو را محکوم کند          .  ای شيطان، خداوند تو را محکوم کند      «
 » .ه باشدنيم سوخته ای است که از ميان آتش گرفته شد

لباس کثيف  «:  فرشته به کسانی که آنجا ايستاده بودند گفت        ٤.  يهوشع با لباس کثيف در حضور فرشته ايستاده بود          ٣
ببين، گناهان تو را از تو دور کردم و حاال لباس نو به تنت                     «:  سپس به يهوشع گفت    »  .او را از تنش بيرون کنيد        

ش بگذارند و آنها گذاردند و درحالی که فرشته در آنجا ايستاده              سپس امر کرد که يک دستار تميز بر سر          ٥»  .می کنم
 . بود، لباس نو را به او پوشانيدند

اگر تو از من اطاعت کنی و وظايفی را که به            «:  که خداوند متعال می فرمايد   ٧  بعد فرشتٔه خداوند به يهوشع گفت      ٦
 خود می سازم و اجازه می دهم که مانند اين               تو می سپارم به درستی انجام دهی، آنگاه تو را سرپرست تمام خانهٔ                    

شما نشانه ای هستيد   !  پس ای يهوشع، کاهن اعظم و ای همٔه همکاران او بشنويد             ٨.  فرشتگان در حضور من بايستی     
من بر آن تخته سنگ هفت          ٩.  نام دارد می آورم   '  شاخه'من بندٔه خود را که          .  از آنچه که در آينده رخ خواهد داد             

. ل يهوشع گذاشته ام جمله ای را حک خواهم نمود و در يک روز گناه اين سرزمين را برمی دارم                   سطحی که در مقاب   
در آن روز هريک از شما همسائه خود را دعوت خواهد کرد که در زير سائه تاک و درختان انجير او در صلح                          ١٠

 » .و صفا بنشيند
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٤  
  رؤيای چراغدان و درختان زيتون

چه «:  و از من پرسيد   ٢ می کرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابيده باشد، بيدار کرد                فرشته ای که با من صحبت     ١
 » می بينی؟

يک چراغدان طاليی می بينم که دارای هفت چراغ می باشد و در سر آن روغندانی است که به                       «:  من پاسخ دادم  
ت و ديگری به طرف چپ         دو درخت زيتون، يکی به طرف راس         ٣.  وسيلٔه هفت لوله به چراغها روغن می رسانند         

ای آقای من، اينها برای چه در اينجا             «:   از فرشته ای که با من صحبت می کرد پرسيدم            ٤»  .چراغدان قرار دارند   
 » هستند؟

 » .نه، نمی دانم«: گفتم» آيا دليلش را نمی دانی؟«: او گفت٥
ه تمام جهان را زير نظر          اين هفت چراغدان نشانه ای هستند از چشمان خداوند ک               «:  سپس فرشته گفت   )  ب(١٠
 » دارد
و نيز دو شاخٔه زيتون در       ١٢،  آن دو درخت  زيتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند              «:  سپس پرسيدم ١١

 » پهلوی دو لولٔه طاليی که از آنها روغن می ريزد، چيستند؟
 » آيا نمی دانی؟«: پرسيد١٣

 » .خير، آقايم، نمی دانم«: پاسخ دادم
اينها دو شخصی هستند که خدا، مالک تمام جهان آنها را برگزيده و مسح کرده تا خدمتگزار او                      «:  فرشته گفت ١٤
  *».باشند

  وعدٔه خدا به زروبابل
با قدرت نظامی و يا با قدرت خودت         :  روبابل برسان که می فرمايد   اين پيام خداوند متعال را به ز       «:  فرشته گفت ٦

اگر موانع همچون کوه بلند باشند، از سر راه        ٧.  نمی توانی پيروز شوی، بلکه با کمک روح من می توانی موّفق شوی          
از تو معبد بزرگ مرا بازسازی می کنی و هنگامی که آخرين سنگ بنا را بگذاری، مردم                           .  تو برداشته می شوند   

 » !فيض و برکت خدا بر آن باد: خوشی فرياد می زنند و می گويند
دستهای زروبابل بنياد اين خانه را گذاشته و دستهای           «٩:  پيام ديگری از جانب خداوند برای من رسيد و فرمود            ٨

ابتدا، مردم    در١٠.  آنگاه خواهيد دانست که خداوند متعال مرا پيش شما فرستاده است            .  او نيز آن را تمام خواهد کرد       
از اينکه کار ساختمان خانٔه من پيشرفت چندانی نکرده است، نااميد می شوند، اّما هنگامی زروبابل را ببينند که به                         

 » .ساختن خانه ادامه می دهد، شادمان می گردند

٥  
  رؤيای طومار پرنده

» چه می بينی؟ «:  ه از من پرسيد    فرشت٢.  بار ديگر به باال نگاه کردم و طوماری را ديدم که در حال پرواز بود                    ١
 » .طومار پرنده ای را می بينم که ده متر طول و پنج متر عرض دارد«: جواب دادم

در يک طرف طومار نوشته       .  در آن طومار لعنتهايی نوشته شده اند و آنها را به سراسر جهان می برد                   «:  گفت٣
ر آن می گويد که هرگاه کسی قسم دروغ بخورد           شده است که اگر کسی دزدی کند نابود می شود و نوشتٔه سمت ديگ               

اين لعنتها را به خانٔه کسانی که دزدی کنند و آنهايی که به               :  خداوند متعال می فرمايد  ٤.  از روی زمين نابود می گردد     
 » .نام من قسم دروغ بخورند می فرستم تا به خانٔه آنها داخل شوند و آن را با سنگ و چوب آن از بين ببرند

 نی در سبد رؤيای ز
٦»  .به باال نگاه کن و بگو که چه می بينی             «:  بعد فرشته ای که با من صحبت می کرد پيش آمد و به من گفت                     ٥

 » .آن سبدی است که ُپر از گناهان تمام اين سرزمين می باشد«: فرشته جواب داد» آن چيست؟«: پرسيدم
 . ا ديدم که در ميان سبد نشسته بودوقتی سرپوش برداشته شد، زنی ر. آن سبد سرپوشی از ُسرب داشت٧
بعد فرشته زن را به داخل سبد ُهل داد و سرپوش سربی را دوباره                    »  .آن زن نمايندٔه فساد است      «:  فرشته گفت ٨

                                                 
 . از آخر فصل به اينجا منتقل شده تا مطلب به صورت متوالی بيان شده باشد١٤ تا آئه ١٠قسمت دوم آئه *
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آنها به سوی   .  باز به باال نگاه کردم و دو زن ديگر را ديدم که بالهايی مانند بالهای لک لک داشتند                 ٩.  روی آن گذاشت  
 . و آن را برداشته با خود بردند سبد پرواز کردند

 » سبد را کجا می برند؟«: از فرشته پرسيدم١٠
در آنجا پرستشگاهی برای آن می سازند و بعد از آن که ساخته شد، سبد را                   .  آن را به بابل می برند     «:  پاسخ داد ١١

 » .در آن می گذارند

٦  
  رؤيای چهار اّرابه

ارابٔه اولی به وسيلٔه اسبهای     ٢.   ديدم که از بين دو کوه برنزی بيرون آمدند          باز به باال نگاه کردم و چهار اّرابه را        ١
از ٤.  سومی توسط اسبهای سفيد و چهارمی به وسيلٔه اسبهای ابلق کشيده می شد                      ٣قرمز، دومی با اسبهای سياه،           

 » آقای من، اينها چيستند؟«: فرشته ای که با من صحبت می کرد پرسيدم
 » .ا چهار روح آسمانی هستند که از حضور خداونِد تمام روی زمين آمده انداينه«: فرشته جواب داد٥
اسبها ٧.  ارابٔه اسبهای سياه به سوی شمال، اسبهای سفيد به جانب غرب و اسبهای ابلق به طرف جنوب می روند                    ٦

برويد و گشت   «:  فرشته فرمود .  بی قرار بودند و می خواستند که هرچه زودتر بروند و در سراسر زمين گردش کنند              
: بعد او خطاب به من کرده فرمود٨. پس آنها به راه افتادند و تمام زمين را گردش کردند     »  .و گذارتان را شروع کنيد    

 » .آن اسبهايی که به طرف شمال رفتند، خشم مرا فرونشاندند«

  تاجگذاری يهوشع
د شده در بابل، هدايايی از طال و نقره با           حلدا، طوبيا و يدعيا از طرف يهوديان تبعي       «١١-١٠:  خداوند به من فرمود   ٩

بعد آن تاج را بر      .  آن هدايا را از آنها بگير و به خانٔه يوشيا پسر َصَفنيا برو و با آنها يک تاج بساز                       .  خود آورده اند 
تو نمونٔه آن    :  سپس به او بگو که خداوند متعال چنين می فرمايد             ١٢.  سر يهوشع پسر يهوصادق کاهن اعظم بگذار          

او همان کسی   ١٣.  او از جايگاه خود می رويد و معبد بزرگ را بازسازی می کند              .  نام دارد '  شاخه' هستی که     مردی
است که معبد بزرگ را می سازد و صاحب شکوه و جالل پادشاهی می شود، او در مقام کاهن بر تخت سلطنت                                  

تاج از طرف حلدا، طوبيا، يدعيا و يوشيا         بعد آن   ١٤.  می نشيند و بين اين دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند            
 » .به عنوان يادگار در معبد بزرگ خداوند نگه داری شود

آنگاه .  مردمانی  که در جاهای دور سکونت دارند، می آيند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند                        ١٥
 واقع می شوند که شما کامًال از خداوند،        تمام اينها وقتی  .  خواهيد دانست که خداوند متعال مرا پيش شما فرستاده است         

 . خدای خود اطاعت نماييد

٧  
  روزٔه رياکارانٔه مردم

در چهارمين سال سلطنت داريوش شاهنشاه، در روز چهارِم ماِه نهم، يعنی ماه ِکسلو، پيام ديگری از جانب                                ١
 . خداوند برای من رسيد

ای از مردان ديگر به معبد بزرگ فرستادند تا از درگاه                  مردم شهر بيت ئيل، شرآصر و َرجِم ملک را با عّده                ٢
آيا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه             «:  و از کاهنان خداوند متعال و انبيا بپرسند         ٣خداوند برکت بطلبند     

 » بدهيم يا نه، چنانکه سالها اين کار را کرده ايم؟
اهنان اين سرزمين بگو که در مّدت هفتاد سالی که در                به تمام مردم و ک      «٥:  خداوند متعال به من چنين فرمود        ٤

اکنون هم، وقتی می خوريد و ٦. ماههای پنجم و هفتم روزه می گرفتيد و سوگواری می کرديد، برای خشنودی من نبود           
 می نوشيد، آيا فقط به خاطر خودتان نيست؟ 

اف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به         سالها پيش، وقتی اورشليم کامياب و ُپر از جمعّيت بود و شهرهای اطر              «٧
 » .وسيلٔه انبيای پيشين همين هشدارها را به شما دادم

  اسارت، نتيجٔه نافرمانی
عادالنه ':  سالها پيش، اين دستورات را به شما دادم           «٩:  سپس اين پيام از جانب خداوند متعال برای زکريا آمد               ٨
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به بيوه زنان، يتيمان و مردم بيگانه و فقيری که در بين شما             ١٠.  به يکديگر محّبت و شفقت نشان بدهيد      .  قضاوت کنيد 
 ' .زندگی می کنند ظلم نکنيد و برای يکديگر توطئه نچينيد

آنها دلهای خود را مثل سنگ         ١٢.  نياکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کالم مرا نشنوند                   «١١
ند متعال با روح خود، توسط انبيای پيشين به آنها داده بودم،                   سخت ساختند و نخواستند احکامی را که من، خداو             

چون وقتی من با آنها سخن گفتم، آنها به کالم من توّجه               ١٣.  بشنوند؛ بنابراين خشم عظيم خود را بر آنها نازل کردم            
 بين اقوام بيگانه    پس آنها را با گردباد در      ١٤.  ننمودند، من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند، دعايشان را نشنيدم               

 » .پراکنده ساختم و به اين ترتيب سرزمين آباد ايشان چنان ويران شد که يک نفر هم در آن سکونت نمی کرد

٨  
  وعدٔه خداوند برای بازسازی اورشليم

اورشليم را بسيار دوست می دارم و به همين سبب از           «٢:  بار ديگر کالم خداوند متعال بر من آمد و چنين فرمود            ١
اکنون به اورشليم به شهر مقّدس خود بازمی گردم و در آنجا ساکن می شوم و کوه                       ٣.  منان آن خشمگين می باشم    دش

بار ديگر مردان و زنان          ٤.  ناميده می شود  '  کوه مقّدس  'و کوه خداوند متعال          '  شهر وفادار  'صهيون و اورشليم        
و کوچه های شهر از پسران     ٥.   شهر خواهند نشست   سالخورده ای که با عصا راه می روند پياده می روند، در ميدانهای         

 » .و دخترانی که سرگرم بازی هستند ُپر می شوند
٧.  اين کار شايد برای بازماندگان قوم غير ممکن باشد، اّما برای من بسيار آسان است              «:  خداوند متعال می فرمايد  ٦

آنها قوم من خواهند    .  در آنجا ساکن شوند     و به اورشليم می آورم تا     ٨  من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم           
 » .بود و من خدايشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم

اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنيد، زيرا شما همان سخنان تشويق                         «:  خداوند متعال می فرمايد   ٩
قبل از آن، کسی توان آن را نداشت که انسان ١٠. زرگ گفته بودند  کننده را می شنويد که انبيا هنگام بنيانگذاری معبد ب        

هيچ کسی از دست دشمنان در امان نبود زيرا من مردم را دشمن يکديگر                   .  يا حيوانی را برای کار خود اجير کند           
 برقرار  بعد از اين در همه جا صلح و امنّيت            ١٢.  اّما حاال رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد             ١١ساخته بودم،    

تاکها انگور به  بار می آورند، زمين محصول زياد می دهد، از آسمان باران فراوان می بارد و من                                         .  می شود
در گذشته وقتی اقوام بيگانه     !  ای مردم يهودا و اسرائيل    ١٣.  بازماندگان قوم را از هرگونه نعمت برخوردار می سازم        

ولی حاال آن طور نيست؛    '  !دم يهودا و اسرائيل به بال گرفتار شوی       تو هم مثل مر   ':  کسی را نفرين می کردند، می گفتند    
مانند مردم يهودا و    ':  بعد از اين همان مردم می گويند      .  من شما را نجات می دهم و از برکات خود بهره مند می سازم             

 » .پس نترسيد و با قدرت دست به کار شويد' !اسرائيل برکت بيابی
تی اجداد شما مرا به خشم آوردند، تصميم گرفتم که باليی بر سرشان بياورم و                       وق«:  خداوند متعال می فرمايد   ١٤

کارهايی ١٦.  اينک، ای مردم يهودا و اسرائيل نترسيد، زيرا می خواهم شما را برکت بدهم              ١٥.  همان کار را هم کردم     
در دادگاهها از   .  کنيدراستگو و با انصاف باشيد و با يکديگر در صلح و صفا رفتار                    :  که شما بايد بکنيد اين است       

 » .به ديگران آزار نرسانيد و قسم دروغ نخوريد، زيرا من از اين کارها نفرت دارم١٧. عدالت طرفداری کنيد
روزٔه ماههای چهارم، پنجم، هفتم و دهم، برای مردم يهودا و اسرائيل               «١٩:  خداوند متعال دوباره به من فرمود      ١٨

 » .شما بايد راستی و سالمتی را دوست بداريد.  شوندبه جشن ها و روزهای شادمانی تبديل می
و از يک شهر به شهر ديگر رفته               ٢١  مردم از همه جا به اورشليم رو می آورند            «:  خداوند متعال می فرمايد    ٢٠

' .ما برای پرستش خداوند متعال می رويم، شما هم با ما بياييد تا به درگاه او دعا کنيم تا ما را برکت دهد                          ':  می گويند
در آن  ٢٣.  مردم زيادی از ملل مقتدر جهان به اورشليم برای عبادت می آيند و از خداوند متعال برکت می طلبند                          ٢٢

ما را هم با خود ببر، زيرا شنيده ايم          ':  روزها ده نفر از مردمان بيگانه دست به دامن يک نفر يهودی شده می گويند                 
 » '.که خدا با توست

٩  
  مجازات دشمنان بنی اسرائيل

خداوند مجازات سرزمين حدراخ و شهر دمشق را اعالم کرده است، زيرا نه تنها طايفه های اسرائيل بلکه                                  ١
حمات که همسائه حدراخ است و همچنين صور و صيدون با تمام                         ٢.  پايتخت سوريه هم به خداوند تعّلق دارد             

ساخته و نقره و طال را همچون خاک و           هرچند صور برای خود استحکاماتی    ٣.  مهارتشان متعّلق به خداوند می باشند    
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اّما حاال خداوند همٔه دارايی اش را از او می گيرد، ثروتش را به دريا می ريزد و                         ٤،  ِگل کوچه ها جمع کرده است       
 . خودش نيز در آتش خواهد سوخت

 نااميدی تبديل   غزه و عقرون از درد به خود می پيچند و اميد عقرون به           .  وقتی اشقلون اين را ببيند وحشت می کند      ٥
بيگانگان در اشدود ساکن می شوند و خداوند       ٦.  پادشاه غزه کشته می شود و اشقلون از سکنه خالی می گردد          .  می گردد
گوشتی را که با خون می خورد از دهانش و چيزهای حرام را از                  ٧.  غرور فلسطينيان از بين می رود     «:  می فرمايد

باقی می مانند به من تعّلق خواهند داشت و مانند يکی از طايفه های                          کسانی که   .  ميان دندانهايش بيرون می کشم       
من از سرزمين خود حفاظت     ٨.  عقرون هم مثل يبوسيان به قوم من می پيوندد        .  سرزمين يهودا جزء قوم من می شوند      

م و ديگر   من با چشمان خود رنج و خواری قومم را ديد           .  می کنم تا سپاهيان دشمن نتوانند از آن عبور و مرور کنند            
 » .نمی گذارم که ستمگران سرزمين آنها را پايمال نمايند

  ظهور پادشاِه آينده
 ! ای مردم صهيون شادمانی کنيد٩

 ! ای اهالی اورشليم از خوشی فرياد برآوريد
  زيرا پادشاه شما با پيروزی

 . و با فروتنی سوار بر کّره االغی پيش شما می آيد
 . به های جنگی و اسبها را از سرزمين اسرائيل دور می کنممن اّرا«: خداوند می فرمايد١٠

  کمانهای جنگی شکسته می شوند
 . و او صلح امنّيت را در بين اقوام جهان برقرار می سازد

  قلمرو فرمانروايی او از دريا تا دريا
 » .و از رود فرات تا دورترين نقطٔه زمين می باشد

  برگرداندن قوم خدا
 به خاطر پيمانی که با شما بستم «: دخداوند می فرماي١١

 ، و آن را با خون قربانی ها ُمهر کردم
  اسيران و زندانيان شما را

 . از چاه بی آب نجات می دهم
  ای تبعيديانی که در آرزوی آزادی هستيد١٢

 . به جايگاه امن خود بازگرديد
  امروز به شما وعده می دهم

 . بران می کنمکه رنجهايی را که ديده ايد دو برابر ج
  من يهودا را همچون کمان١٣

  و اسرائيل را همچون تير به کار می گيرم
  و مردان صهيون را مانند شمشيِر يک سرباز شجاع

 » .عليه سپاه يونان می فرستم
 

  خداوند در وقت جنگ رهبر قوم خود می شود١٤
 . و تيرهايش مانند برق بر سر دشمن فرود می آيد

  می کند خداوند اعالم جنگ
 . و مانند ِگردبادی که از جنوب برمی خيزد بر دشمن می تازد

  خداوند متعال از قوم خود دفاع می کند١٥
  و آنها تيراندازان دشمن را مغلوب نموده

 . زير قدمهای خود پايمال می سازند
 . درميدان جنگ مانند مستان فرياد می زنند

 شه های قربانگاه را ُپر می کند، خون دشمنان همچون خون قربانی که جامها و گو
 . بر زمين جاری خواهد شد

 
 ، در آن روز، خداوند، خدای ايشان، مانند شبانی که از گّلٔه خود نگهبانی می کند١٦

 . قوم خود را نجات می دهد
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  آنها مانند جواهِر روی تاج
 . در سرزمين او می درخشند

 ، در آن سرزمين زيبا و مرغوب، غّله و شراِب نو١٧
 . مردان و دختران جوان را شاداب می سازد

١٠  
  وعدٔه رهايی

در موسم بهار از خداوند که ابرهای توفان را می فرستد بخواهيد که باران بباراند، زيرا او باران را به فراوانی                       ١
اّما جوابی که      ،مردم به ُبتها و فال بين ها متوّسل می شوند          ٢.  می باراند و مزرعه ها را برای همه سرسبز می سازد            

بنابراين مردم مانند گوسفندان    .  رؤياهايی که می بينند همه باطل و گمراه کننده است        .  می گيرند دروغ و بی معنی است    
 . گمشده سرگردان می شوند، زيرا رهبری ندارند که آنها را راهنمايی کند

من، .  ای نر را مجازات می کنم        من اين ُبزه    .  من بر حاکمان شما خشمگين هستم          «:  خداوند متعال می فرمايد    ٣
از بين ٤. خداوند متعال، از گّلٔه خود که مردم يهودا هستند، مراقبت می کنم و آنها را مانند اسبان جنگی قوی می سازم     

آنها به اّتفاق يکديگر مانند جنگجويان         ٥.  آنها فرمانروايان، رهبران و حاکمان برای رهبری قوم خواهند برخاست              
مچون ِگل کوچه ها پايمال می کنند و سواران را بر اسبهايشان مغلوب می سازند، چونکه من با آنها                  دلير دشمنان را ه   

 . می باشم
 

  قوم يهودا را نيرومند می سازم«٦
 . و اسرائيل را نجات می دهم

 . آنها را دوباره به وطنشان بازمی گردانم
 . بر آنها رحمت و شفقت می کنم
  گويی آنها را هرگز ترک نکرده ام، زندگی آنها طوری خواهد شد که

 . زيرا من خداوند، خدای ايشان هستم و دعايشان را مستجاب می کنم
 . آنها مثل جنگجويان دلير می باشند٧

 . مانند آنهايی که شراب نوشيده اند، دلهايشان شادمان خواهد گرديد
 ، وقتی فرزندان آنها آن همه برکاتی را که خداوند داده است ببينند

 . شاد و خوشحال می گردند
 

  قوم خود را صدا می کنم«٨
 . و آنها را دور هم جمع می نمايم

  من آنها را آزاد می سازم
 . و مثل سابق به تعدادشان می افزايم

 ، گرچه آنها را در بين اقوام ديگر پراکنده ساخته ام٩
 . اّما آنها در همان سرزمينهای دوردست مرا به خاطر می آورند

  و فرزندانشان زنده خواهند ماند آنها
 . و با فرزندان خود به وطن بازمی گردند

  من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان می آورم١٠
 . و در سرزمين خودشان اسکان می دهم

  من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد؛
 . تمام سرزمين با مردم ُپر خواهد شد

 کالت عبور کنند، هنگامی که از دريای مش١١
  من امواج را کنار زده

 . اعماق دريا را خشک می سازم
  جالل و حشمت آشور از بين می رود
 » .و قدرت مصر نابود می گردد

 : خداوند می فرمايد١٢
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  من به قوم خود قدرت و نيرو می بخشم«
 » .و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد

١١  
  سقوط حاکمان ظالم

  ای لبنان، دروازه هايت را بازکن١
 . تا آتش، درختان سرو تو را بسوزاند

 ، ای درختان صنوبر گريه کنيد٢
 . زيرا درختان سرو همه افتاده اند
 ! آن درختان با شکوه نابود شده اند
 ، ای درختان بلوط باشان زاری کنيد

 . زيرا جنگل عظيم از بين رفته است
 ، گريه حاکمان را بشنويد٣

 . را که حشمت و جالل آنها نابود شده استزي
 ، غّرش شيرها را بشنويد

 . چونکه جنگلهای اردن نابود شده اند

  داستان دو شبان
کسانی که گوسفندان را   ٥.  شبان گوسفندانی شو که بزودی بايد سرشان بريده شوند         «:  خداوند، خدايم به من فرمود     ٤

حّتی '  .خدا را شکر، ثروتمند شديم     ':   که آنها را می فروشند می گويند       آنانی.  می خرند و می کشند، مجازات نمی شوند     
 » .شبانهای خودشان هم، بر آنها رحم نمی کنند

ديگر بر مردم روی زمين رحم نخواهم کرد، بلکه کاری می کنم که آنها به دست همسايگان                  «:  خداوند می فرمايد ٦
 » . کنند و من مانع آنها نمی شوماين پادشاهان، زمين را ويران می. و پادشاهان بيفتند

تاجرانی که گوسفندان را خريد و فروش می کنند مرا به عنوان شبان گوسفندانی که قرار بود سرشان بريده                                 ٧
. پس من دو عصا در دست گرفتم، يکی را رحمت ناميدم و ديگری را اّتحاد و گّله را چرانيدم    .  شوند، استخدام کردند  

سپس ٩.  ن نفرت داشتند، بيزار شدم و در مّدت يک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم                   از سه شبان ديگر که از م       ٨
کسانی که مردنی هستند، بگذار بميرند و آنانی  که از بين               .  بعد از اين، شباِن شما نخواهم بود         «:  به گوسفندان گفتم   

آنگاه عصای رحمت را    ١٠»  !ن هم بيفتند  کسانی  هم که باقی می مانند بگذار به جا       .  رفتنی هستند، بگذار از بين بروند     
پس، آن پيمان در همان روز       ١١.  شکستم تا نشان بدهم که خداوند پيمانی را که با تمام اقوام بسته بود، شکسته است                    

. شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند، پی بردند که با کاری  که من کردم، پيام خدا را به آنها رساندم                      
 . پس آنها سی تّکٔه نقره به من دادند» .حاال اگر مايليد مزد مرا بدهيد«:  آنها گفتمبعد به١٢

پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها                 »  .آنها را در خزانٔه معبد بزرگ بينداز          «:  خداوند به من فرمود     ١٣
 شکستم تا نشان بدهم که      سپس عصای دوم، يعنی عصای اّتحاد را      ١٤.  ارزش من بود، در خزانٔه معبد بزرگ انداختم        

 . اّتحاد برادری بين يهودا و اسرائيل شکسته شده است
من در اين سرزمين شبانی را       ١٦.  برو اين بار نقش يک شبان احمق را انجام بده            «:  آنگاه خداوند به من فرمود     ١٥

ی کند، زخمی ها را معالجه    ُگمشدگان را هدايت نم   .  تعيين می کنم، اّما او از آنانی که هالک می شوند مراقبت نمی کند             
. نمی کند و به آنهايی که ساِلمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و ُسمهايشان را می َکند                      

بازويش .  شمشير در بازو و چشم راست او فرو می رود              .  وای بر شباِن وظيفه نشناسی که گّله را ترک می کند              ١٧
 » .خشک و چشمش بکّلی کور می شود

١٢  
  پيروزی آيندٔه اورشليم

کالم خداوند، آن خدايی که آسمانها را برافراشت و بنياد زمين را بنا نهاد و به انسان زندگی بخشيد، دربارٔه                                  ١
اقوام اطراف او از آن می نوشند و همچون مستان           .  من اورشليم را مانند جام شراب می  سازم       «٢:  اسرائيل می فرمايد 
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تمام اقوام  ٣.  نگامی که اورشليم را محاصره کنند، ساير شهرهای يهودا هم محاصره می شوند                ه.  سرگيجه می گيرند 
جهان با هم مّتحد شده عليه اورشليم می آيند، اّما در آن روز من اورشليم را در برابر همٔه اقوام مانند سنگ عظيمی                          

در آن روز اسبهای دشمن را به       «:  مايدخداوند می فر ٤»  .می سازم و هرکسی که آن را بردارد، بشّدت زخمی می شود         
وحشت می اندازم، چشمان آنها را کور می کنم و سوارانشان را به جنون مبتال می سازم، ولی از يهودا مراقبت                                  

خداوند متعال، خدای آنها به اهالی اورشليم قّوت بخشيده              ':  آنگاه خاندانهای يهودا در دل خود می گويند          ٥.  می نمايم
 ' .است
روز خاندانهای يهودا را مانند آتشی سوزنده در جنگلها و همچون شعله ای فروزان در کشتزارها                                 در آن  «٦

 . آنها اقوام راست و چپ خود را نابود می سازند، اّما مردم اورشليم در امنّيت زندگی خواهند کرد. می گردانم
ود و اهالی اورشليم به دست می آورند از من ابتدا يهودا را پيروز می گردانم تا شکوه و جاللی را که خاندان داو          «٧

ضعيفترين آنها مانند داوود قوی خواهند       .  در آن روز من، خداوند از مردم اورشليم دفاع می کنم            ٨.  آنها باالتر نباشد  
در آن روز من هر مّلتی را که        ٩.  شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشتٔه خداوند، آنها را راهنمايی خواهند کرد               

 . د بر اورشليم حمله کند، نابود خواهم کردبخواه

  سوگواری اهالی اورشليم
آنها بر من که نيزه زده اند خواهند         .  من بر خاندان داوود و ساکنان اورشليم روح ترّحم و دعا خواهم ريخت                  «١٠

 خواهند  نگريست و مانند کسی که برای يگانه فرزند خود عزا می گيرد، ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک                        
در آن روز در اورشليم ماتم عظيمی مانند ماتمی که مردم برای               ١١.  ريخت که گويی پسر نخستزاده شان مرده است        
هر خانواده جداگانه ماتم    .  تمام مردم روی زمين عزادار می شوند      ١٢.  هددِرمون در دشت مجدو گرفتند، برپا می کنند       

و بقّئه خانواده ها هر کدام، مردها جداگانه       ١٤نوادٔه الوی، خانوادٔه شمعی     خا١٣خانوادٔه داوود، خانوادٔه ناتان،     :  می گيرد
 » .ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه

١٣  
در آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشليم چشمه ای جاری می شود که آنها را از تمام گناهان و ناپاکی ها                        ١

 . پاک می سازد

  بت پرستی از بين می رود
در آن روز نام ُبتها را طوری در سرزمين اسرائيل از بين می برم که ديگر کسی آنها                  «:  اوند متعال می فرمايد  خد٢

اگر کسی به دروغ نبّوت     ٣.  همچنين آن سرزمين را از انبيای دروغين و ارواح پليد پاک می سازم             .  را به ياد نياورد   
و '  .نی، زيرا تو به نام خداوند به دروغ نبّوت می کنی                  تو نبايد زنده بما      ':  کند پدر و مادرش به او خواهند گفت              

در آن روز انبيای دروغی از رؤياهای خود        ٤.  هنگامی که او نبّوت می کند، پدر و مادرش او را با نيزه خواهند کشت            
ن م':  بلکه هر کدام خواهند گفت     ٥.  شرمنده خواهند شد و ديگر برای فريب دادن مردم لباس انبيا را نخواهند پوشيد                  

پس اين  ':  اگر کسی از آنها بپرسد      ٦'  .من يک دهقان هستم و از جوانی پيشٔه من کشاورزی بوده است                  .  نبی نيستم 
اينها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد                  ':  جواب می دهند  '  زخمهايی که در بدن داری به خاطر چيست؟               

 » '.کرده اند

  فرمان کشتن چوپان خدا
شبان را  !  بضد آن کسانی که برای من کار می کند       .  ای شمشير بضد چوپان من برخيز      «:  خداوند متعال می فرمايد  ٧

دو سوم قوم هالک می شوند و از بين می روند و يک              ٨.  من قوم خود را خواهم زد       .  بزن تا گوسفندان پراکنده شوند     
 به وسيلٔه آتش پاک و خالص        اينها را از بين آتش می گذرانم تا همان طوری که طال و نقره             ٩.  سوم آنها زنده می مانند   

: آنها نام مرا ياد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذيرم و می گويم                    .  می شوند، آنها هم پاک و خالص گردند        
 » '.خداوند، خدای ماست': و آنها می گويند' .اينها قوم من هستند'

١٤  
  اورشليم و ساير ملل

وزی که اورشليم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسيم             ر.  روزی  که خداوند داوری کند نزديک است      ١



 زکريا
 

آنها اورشليم را تصّرف کرده خانه ها را           .  در آن روز، خداوند اقوام را جمع می کند تا با اورشليم بجنگند                  ٢.  گردد
 باقی  نصف جمعّيت شهر به اسيری برده می شوند و نصف ديگر در شهر            .  تاراج می نمايند و به زنان تجاوز می کنند      

در آن روز بر کوه زيتون که در شرق اورشليم           ٤.  آنگاه خداوند همچون گذشته، به جنگ آن اقوام می رود         ٣.  می مانند
نيمی از کوه به     .  کوه زيتون دو نيم می شود و دّرٔه وسيعی از شرق به غرب به وجود می آيد                    .  واقع است، می ايستد   

مانند اجدادتان که سالها پيش در زمان عزيا، پادشاه           ٥.  ی گرددطرف شمال و نيمٔه ديگر آن به سمت جنوب منتقل م             
خداوند، خدای من خواهد آمد و تمام          .  يهودا، به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه اين دّره خواهيد گريخت                   

 . فرشتگان را نيز با خود خواهد آورد
وز، روز مخصوصی است، شب و روز           آن ر ٧  وقتی آن روز برسد، ديگر نه سرما خواهد بود و نه يخبندان                  ٦

 . وجود ندارد، بلکه هوا هميشه روشن خواهد بود
نيمی از آنها به طرف دريای مديترانه و           .  آبهای حيات بخش در تابستان و زمستان از اورشليم جاری می شوند              ٨

 کند و همه خداوند    در آن روز، خداوند بر تمام روی زمين پادشاهی می            ٩.  نيمٔه ديگر به سوی دريای ُمرده می روند        
 . را به عنوان يک خدای واحد می پرستند و نام يگانٔه او را ياد می کنند

اّما .  سراسر آن سرزمين، از َجَبع سرحد شمالی يهودا تا رمون سرحد جنوبی به دشت وسيعی تبديل می شود                          ١٠
زٔه قديمی، از آنجا تا دروازٔه         اورشليم در جای بلندی قرار می گيرد و وسعت آن از دروازٔه بنيامين تا جای دروا                         

مردم در اورشليم در آرامش و امنّيت زندگی می کنند         ١١.  زاويه و از ُبرج حننئيل تا محل شراب سازی پادشاه می رسد         
 . و برای هميشه از خطر نابودی در امان می باشند

دنشان درحالی که هنوز زنده     گوشت ب :  خداوند بر سر اقوامی که با قوم اسرائيل بجنگند اين بالها را می آورد                   ١٢
 . چشمهای آنها در حدقه کور می شود و زبانشان در دهانشان خشک می گردد. هستند، می پوسد

مردم يهودا برای دفاع از       ١٤.  خداوند آنها را چنان گيج و سراسيمه می سازد که به جان يکديگر خواهند افتاد                     ١٣
١٥.  از قبيل طال، نقره، لباس و غيره را غارت خواهند نمود               ،  اورشليم می جنگند و ثروت و دارايی اقوام همسايه           

همين بالها بر سر اسبها، قاطرها، شترها، االغها و همٔه حيوانات ديگر که در اردوگاه دشمن هستند، نازل خواهد                         
 . شد

يعنی   ،سپس، آن عّده از اقوامی که به اورشليم حمله می کردند زنده می مانند، هر ساله برای پرستش پادشاه                            ١٦
هرگاه يکی از اقوام روی زمين برای پرستش        ١٧.  خداوند متعال به اورشليم می آيند و عيد خيمه ها را برگزار می کنند          

مردم مصر نيز اگر در مراسم       ١٨.  خداوند متعال، پادشاه جهان، به اورشليم نيايد، در سرزمينش باران نخواهد باريد             
بنابراين اگر مصريان و ساير اقوام از           ١٩.   آسمانی خواهند گرديد     عيد خيمه ها حاضر نشوند، دچار همين بالهای           

 . رفتن به اورشليم و شرکت در مراسم عيد خيمه ها خودداری کنند، همگی مجازات خواهند شد
تمام ديگهای آشپزِی   »  .اينها وقف خداوند هستند   «:  در آن روز، حّتی روی زنگوله های اسبها هم نوشته می شود          ٢٠

همٔه ظروف آشپزی که در اورشليم و يهودا هستند           ٢١.  نند کاسه های مقابل قربانگاه، مقّدس می شوند      معبد بزرگ، ما  
مقّدس و وقف خداوند متعال خواهند بود، تا هرکسی که برای قربانی می آيد، از آن ظروف برای پختن گوشت                                   

 . قربانی استفاده کند و در معبد بزرگ ديگر اثری از تاجران نخواهد بود



 مالکی
 

  کتاب مالکی نبی
  معّرفی کتاب

تأکيد اين نبی خطاب به . کتاب مالکی در قرن پنجم قبل از ميالد و بعد از بازسازی معبد اورشليم نوشته شده است           
بسيار واضح و روشن بيان می کند       .  مانی را که با خدا بسته اند تجديد کنند        کاهنان و مردم اين است که با وفاداری پي          

که قوم خدا و کاهنان آنها در ايمان خود دچار سستی و سهل انگاری شده و با تأخير در تقديم هدايا خواسته اند خدا را                         
. دن گناهان قوم خود خواهد آمد      اّما خدا برای داوری و پاک کر       .  آنها طبق تعاليم الهی زندگی نکرده اند      .  فريب بدهند 

 . به همين منظور نبی خود را قبل از روز موعود خواهد فرستاد تا راه او را آماده سازد و پيمان خود را اعالم نمايد

  تقسيم بندی کتاب
  ١٦:٢-١:١گناهان بنی اسرائيل 

  ٦:٤ -١٧:٢داوری و رحمت خدا 

١  
 : ائيل داداين پيامی است که خداوند توسط مالکی به اسر١

  محّبت خداوند به اسرائيل
تو چگونه عشق خود را به ما نشان           «:  اّما شما می پرسيد  »  .من هميشه عاشق شما بوده ام     «:  خداوند می فرمايد ٣-٢

اّما من يعقوب و نسل او را دوست داشتم،           .  عيسو و يعقوب دو برادر بودند      «:  خداوند در پاسخ می فرمايد    »  داده  ای؟
 » .سرزمين کوهستانی او را ويران کردم و آنجا را مسکن شغالها ساختم. فرت داشتماّما از عيسو ن

ولی »  .شهرهای ما ويران شده اند، اّما آنها را بازسازی می کنيم           «:  اگر َادوميان که از نسل عيسو هستند بگويند          ٤
را ويران خواهم ساخت و         هرچند آنها شهرهای خود را بازسازی کنند، من دوباره آن              «:  خداوند متعال می فرمايد   

 » .ناميده خواهند شد' مردمی که خداوند تا ابد از آنها خشمگين می باشد'و خودشان ' سرزمين شرارت'سرزمين آنها 
بزرگی و عظمت خداوند در آن سوی مرزهای            «:  هنگامی که شما اينها را با چشم خود ببينيد، خواهيد گفت                    ٥

 » .اسرائيل نيز مشاهده می شود

 هنان سرزنش کا
پسر، به پدر خود و غالم به آقای خود احترام می گذارد، پس اگر من پدر                    «:  خداوند متعال به کاهنان می فرمايد     ٦

شما هستم، چرا به من احترام نمی گذاريد؟ و اگر ارباب شما هستم، پس حرمت من کجاست؟ ای کاهنان، شما نام                              
هنگامی که شما خوراکهای ناپاک بر         ٧'  رمت کرده ايم؟  چطور نام تو را بی ح        ':  مرا بی حرمت ساخته و می گوييد        

آيا ٨.  بلی، شما با اين کار خود، به قربانگاه من اهانت می کنيد             .  قربانگاه من می گذاريد، نام مرا بی حرمت می سازيد        
 اين کار شما زشت نيست که يک حيوان کور يا لنگ و يا بيمار را برای من قربانی می کنيد؟ اگر آن را به حاکم                                   

 » خود هديه بدهيد، آيا او آن را خواهد پذيرفت و از شما راضی خواهد بود؟
خداوند متعال  .  اکنون شما ای کاهنان توقع داريد که خدا بر شما رحم کند و شما را از فيض خود بهره مند سازد                        ٩

 کسی نتواند آتش    ای کاش يکی از شما کاهنان درهای معبد بزرگ را ببندد تا             ١٠.  می فرمايد که تقصير خود شماست     
نام من در سراسر روی       ١١.  من از شما راضی نيستم و قربانی های شما را نمی پسندم              .  بر قربانگاه من روشن کند      

زمين و در بين تمام اقوام جهان با احترام ياد می شود و برای من ُبخور خوشبو دود می کنند و قربانی های پسنديده                             
ی حرمت می سازيد، زيرا می گوييد که قربانگاه خداوند ناپاک و غذای آن مکروه                 اّما شما نام مرا ب     ١٢.  تقديم می کنند 

شما می گوييد خدمتی که برای من می کنيد خسته کننده است و روی خود را از                    «:  خداوند متعال می  فرمايد  ١٣.  است
بيمارند، به عنوان قربانی     شما حيواناتی را که بزور از مردم گرفته ايد و آنها يی را که لنگ يا                       .  من برمی گردانيد 

لعنت بر کسی که فريب بدهد، يعنی نذر کند که قوچ            ١٤آيا فکر می کنيد که من آنها را می پذيرم؟          !  برای من می آوريد  
من پادشاه بزرگ و با عظمت هستم و نام من در              .  سالمی را از گّلٔه خود قربانی کند ولی حيوان معيوبی را بياورد              

 » . و احترام ياد می شودبين اقوام جهان با عّزت

٢  



 مالکی
 

اگر به کالم من گوش ندهيد و احترام           «خداوند متعال می فرمايد     ٢:  اکنون ای کاهنان، اين اخطار برای شماست        ١
مرا بجا نياوريد، به جای اينکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد، در حقيقت از همين حاال من شما را لعنت                                

فرزندان شما را تنبيه می کنم، و سرگين حيواناتی را که برای من              ٣.  خود جا نمی دهيد    کرده ام، زيرا کالم مرا در دل      
آنگاه خواهيد دانست که من اين فرمان را        ٤.  قربانی می کنيد به صورتتان می پاشم و شما را به تودٔه سرگين می اندازم            

 . شودبه شما دادم تا پيمانی را که با کاهنان، فرزندان الوی بسته بودم، شکسته ن
در آن پيمان به جّد شما، الوی قول دادم که به آنها حيات و آرامش بدهم و دادم چون آنها از نام من می ترسيدند                          «٥

آنها حقيقت و راستی را به مردم تعليم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنيده                             ٦.  و به من احترام می گذاشتند        
چون ٧.  دگی می کردند و عّدٔه زيادی را به راه راست هدايت نمودند           آنها از من پيروی نموده و در راستی زن         .  نمی شد

کاهنان سخنگوی خداوند هستند، بايد به مردم حقيقت و معرفت را تعليم بدهند تا مردم طريق راستی را از آنها                                   
 . بياموزند

شما پيمانی را که . ايداّما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعاليم غلط سبب گمراهی عّدٔه زيادی گشته    «٨
پس، من شما را در نظر همٔه مردم اسرائيل خوار و حقير می سازم، زيرا                 ٩.  با پدر شما الوی بسته بودم، شکسته ايد       

 » .دستورات مرا انجام نمی دهيد، بلکه در اجرای قوانين بی عدالتی می نماييد

  خيانت قوم نسبت به خدا
ا همٔه ما را خدا نيافريده است؟ پس چرا به يکديگر خيانت می کنيم و پيمانی را                   آيا همٔه ما از يک پدر نيستيم؟ آي        ١٠

مردم يهودا خيانت کردند و در اورشليم و شهرهای يهودا مرتکب کارهای ١١که خداوند با اجداد ما بست، می شکنيم؟   
ت پرست ازدواج   مردم يهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختند و با دختران ب                          .  زشتی شدند  

باشد که خداوند تمام کسانی را که اين کارها را انجام داده اند، از ميان قوم اسرائيل محو کند و هرگز                                   ١٢.  کردند
 . دوباره به آنها اجازه ندهد تا در ميان قوم، برای خداوند متعال قربانی بگذرانند

 ناله و زاری می کنيد، زيرا او ديگر قربانی هايی            شما همچنين قربانگاه خداوند را با اشکهايتان ُپر می سازيد و            ١٣
چون شما پيمانی را که با       »  چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟        «:  می پرسيد١٤.  را که شما می آوريد، نمی پذيرد     

يک آيا خدا شما را ١٥. همسرتان، که در جوانی با او ازدواج کرديد شکستيد و خداوند شاهد اين پيمان شکنی می باشد               
تن نساخت؟ آيا در جسم و در روح شما يک نيستيد؟ اينک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اينکه فرزندان خداشناس                         

 . پس مواظب باشيد که به همسرتان خيانت نکنيد. داشته باشيد
. همچنين از کسی که در حق زن خود ظلم می کند         .  من از طالق نفرت دارم    «:  خداوند، خدای اسرائيل می فرمايد   ١٦

 » .پس مواظب باشيد که به همسرتان خيانت نکنيد

  روز داوری نزديک است
با سخنانی که   »  چگونه او را خسته ساخته ايم؟     «:  شما با حرفهای خود خداوند را خسته  ساخته ايد اّما می پرسيد             ١٧

آن خدای  «:  می پرسيد  يا»  .خداوند از کسانی که کارهای بد می کنند راضی است و آنها را دوست می دارد            «:  می گوييد
 » عادل کجاست؟

٣  
سپس خداوندی که     .  من قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده سازد                        «:  خداوند متعال می فرمايد    ١

آن نبی ای که مشتاق ديدارش هستيد، می آيد و پيمان مرا به            .  منتظرش هستيد، ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد         
 » .شما اعالم می کند

اّما چه کسی می تواند طاقت آن روز را داشته باشد؟ وقتی او می آيد، کيست که بتواند با او روبه رو شود؟ او                                  ٢
او مانند  ٣.  مانند آتشی است که فلز را تصفيه می کند و همچون صابون گازری است که همه چيز را پاک می سازد                         

ک می سازد تا آنها با دل صاف هدايای خود را به                  کسی که نقره را صاف می کند، کاهنان را مانند طال و نقره پا                   
 . آنگاه هدايای مردم يهودا و اورشليم، مانند گذشته، مورد پسند خداوند واقع خواهند شد٤. خداوند تقديم کنند

بضد جادوگران، زناکاران، کسانی که قسم     .  آنگاه من برای داوری نزد شما خواهم آمد       «:  خداوند متعال می فرمايد  ٥
 خورند، آنهايی که در ُمزد کارگران تقّلب می کنند، اشخاصی که در حق بيوه زنان و يتيمان و بيگانگان                            ناحق می 

 » .ظلم می نمايند و از من نمی  ترسند، شهادت خواهم داد

  مجازات دزدان
هرچند شما ٧ .به همين دليل است که شما ای نسل يعقوب تا به حال از بين نرفته ايد        .  من خداوند تغيير ناپذير هستم    ٦



 مالکی
 

هم مانند نياکانتان از احکام من سرپيچی کرده و آنها را بجا نياورده ايد، ولی اکنون وقت آن است که به سوی من                                
آيا درست است که کسی خدا را           «٨»  چگونه به سوی تو برگرديم؟       «:  شما می پرسيد .  برگرديد تا شما را بيامرزم       

در پرداخت ده يک ها و       »  ما چگونه تو را فريب داده ايم؟       «:  می گوييد»  .فريب دهد؟ نه، اّما شما مرا فريب داده ايد           
ده يک ها را به طور کامل به        ١٠.  همٔه شما نفرين شده ايد، زيرا مرا فريب می دهيد          ٩.  هدايايی که برای من می آوريد      

ر روزنه های آسمان   به اين ترتيب مرا امتحان کنيد و ببينيد که چطو           .  خانٔه من بياوريد تا خوراک کافی موجود باشد        
:  خداوند متعال می فرمايد    ١١.  را می گشايم و شما را آن چنان برکت خواهم داد که گنجايش آن را نداشته باشيد                                 

اقوام ديگر  ١٢.  نمی گذارم حشرات و آفات محصول شما را از بين ببرند و انگور تاکستانهای شما را نابود سازند                       «
 » . شما، سرزمين حاصلخيزی خواهد بودشما را خوشبخت می خوانند زيرا سرزمين

  وعدٔه لطف خدا
١٤»  ما بضد تو چه گفته ايم؟     «:  ولی شما می پرسيد  »  .شما بضد من سخنان زننده ای گفته ايد      «:  خداوند می فرمايد ١٣

ال از  چرا بايد دستورات او را انجام دهيم و يا چرا در درگاه خداوند متع               .  خدمت به خدا بی فايده است    «:  شما گفته ايد 
ببينيد که مردم خود خواه و متکّبر چطور خوشبخت زندگی می کنند، شريران               ١٥کارهای خود اظهار پشيمانی کنيم؟        

 » .کامياب می شوند و حّتی خدا را امتحان می کنند و از مجازات رهايی می يابند
خنان آنها گوش داد و همٔه آنچه       آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با يکديگر گفت وگو نمودند و خداوند به س             ١٦

پس در کتاب يادگاری، اسم کسانی که از خداوند می ترسيدند و نام او را گرامی می داشتند، در                          .  را که گفتند شنيد     
من آنان را   .  در آن روز معّين، ايشان قوم خاص من می باشند         «:  خداوند متعال می فرمايد  ١٧.  حضور خداوند ثبت شد   

آنگاه بار ديگر قوم من تفاوت بين نيکوکاران و               ١٨.  ری که پسر مطيع خود را می بخشد          خواهم بخشيد همچون پد     
 » .بدکاران و نيز تفاوت بين آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند، خواهند ديد

٤  
  روز داوری خداوند فرا می رسد

ه ور فرا می رسد و همٔه اشخاص متکّبر و شرير را مانند             روز داوری مانند تنوِر شعل    «:  خداوند متعال می فرمايد  ١
اّما برای شما که از نام من              ٢.  آنها طوری می سوزند که هيچ چيزی از آنها باقی نخواهد ماند                      .  کاه می سوزاند  

شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خيز               .  می ترسيد، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد                  
 . در آن روز معّين، بدکاران را مانند خاکستر در زير کف پاهايتان لگدمال خواهيد نمود٣. دخواهيد کر

 . قوانين، دستورات و تعاليمی را که بر کوه سينا توسط بنده ام، موسی به همٔه قوم اسرائيل دادم، فراموش نکنيد«٤
من ايليای نبی را نزد شما            ،   پيش از فرا رسيدن آن روز عظيم و هولناک که روز داوری خداوند است                              «٥

او دلهای پدران و فرزندان را به هم نزديک می سازد تا مبادا من سرزمين شما را با نفرين خود ويران                        ٦.  می فرستم
 » .کنم

 



 مّتی
 

  انجيل مّتی
  معّرفی کتاب

مام وعده های  انجيل مّتی خبرخوش و بشارت می دهد آه عيسی نجات دهندٔه موعودی است آه خدا به وسيلٔه او به ت                  
اين بشارت، فقط برای قوم يهود نيست، بلكه برای تمام           .  خود در عهد عتيق وفا نموده و آنها را به عمل آورده است              

 . مردم دنياست
. مّتی با دّقت خاّصی انجيل خود را با توّلد عيسی مسيح شروع می آند و با تعميد و آزمايش های او ادامه می دهد                           

سپس وقايع مسافرتهای مسيح از جليل به           .  ليم و معجزات او در نواحی جليل می پردازد            سپس به موعظه ها و تعا      
اين انجيل عيسی   .  اورشليم و در آخر، واقعٔه هفتٔه آخر مسيح و مصلوب شدن و قيام او از مردگان را شرح می دهد                       

 . دربارٔه ملكوت خدا تعليم دهدرا معّلم بزرگی معّرفی می آند آه می تواند قوانين خدا را تشريح و تفسير نمايد و 
 : متی تعاليم عيسی مسيح را در اين انجيل به پنج قسمت تقسيم می کند

موعظٔه سر آوه آه شامل شخصّيت، وظايف، امتيازات و سرنوشت شهروندان پادشاهی آسمان می باشد                                -١
 ) ٧-٥فصلهای (

 ) ١٠فصل (دستورات به دوازده شاگرد دربارٔه مأموريت آنان  -٢
 ) ١٣فصل (مثلها دربارٔه ملكوت خدا  -٣
 ) ١٨فصل (تعاليم دربارٔه شاگرد بودن  -٤
 ) ٢٥ و ٢٤فصلهای (دربارٔه پايان زمان حاضر و آمدن ملكوت خدا  -٥

  تقسيم بندی آتاب
  ٢٣:٢-١:١شجره نامه و توّلد عيسی مسيح 

  ١٢-١:٣رسالت يحيای تعميد دهنده 
  ١١:٤-١٣:٣تعميد و آزمايشهای عيسی 

  ٣٥:١٨-١٢:٤خدمات عمومی عيسی در جليل 
  ٣٤:٢٠-١:١٩از جليل تا اورشليم 

  ٦٦:٢٧-١:٢١هفتٔه آخر در اورشليم و اطراف آن 
  ٢٠-١:٢٨رستاخيز و ظهور عيسی 

١  
  شجره نامٔه عيسی مسيح

 ) ٣٨-٢٣:٣لوقا (
 : شجره نامٔه عيسی مسيح، پسر داوود، پسر ابراهيم١
و يهودا پدر فاَرص و زاَرح      ٣  و اسحاق پدر يعقوب و يعقوب پدر يهودا و برادران او بود             ابراهيم پدر اسحاق بود   ٢

و َارام پدر عميناداب و عميناداب پدر َنحشون و َنحشون             ٤  و فارص پدر َحصرون و َحصرون پدر َارام          )  از تامار (
و َيسی پدر داوود    ٦ پدر َيسی    و عوبيد )  از روت (و بوَعز پدر عوبيد      )  از راحاب (و شلمون پدر بوَعز      ٥  پدر َشلمون 
 . پادشاه بود

و آسا پدر    ٨  و سليمان پدر َرُحبعام و َرحبعام پدر َابيا و َابيا پدر آسا                   ٧)  از همسر اوريا   (داوود پدر سليمان بود        
و ١٠  و عزيا پدر يوتام و يوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقيا                  ٩  َيهوشافاط و َيهوشافاط پدر يورام و يورام پدر عزيا             

در اين زمان   .  و يوشياه پدر َيُکنيا و برادران او بود         ١١يا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر يوشياه بود                  حزق
 . يهوديان به بابل تبعيد شدند

و زروبابل پدر ابيهود و ابيهود       ١٣  پس از تبعيد يهوديان به بابل، يُكنيا پدر شألتيئيل شد و شألتيئيل پدر زروبابل                ١٢
و ايليهود پدر   ١٥  و عازور پدر صادوق و صادوق پدر ياآين و ياآين پدر ايليهود             ١٤  ايلياقيم پدر عازور    پدر ايلياقيم و  

و يعقوب پدر يوسف شوهر مريم بود و مريم عيسی ملّقب به مسيح             ١٦  العازار و العازار پدر َمتان و َمتان پدر يعقوب        
 . را به دنيا آورد

ه نسل، و از داوود تا تبعيد يهوديان به باِبل چهارده نسل و از زمان                      به اين ترتيب از ابراهيم تا داوود چهارد          ١٧



 مّتی
 

 . تبعيد تا مسيح چهارده نسل است

  توّلد عيسی
 ) ٧-١:٢لوقا (

مريم مادر او آه به عقد يوسف درآمده بود، قبل از آنكه به خانٔه شوهر برود به                        :  توّلد عيسی مسيح چنين بود      ١٨
ف آه مرد نيكوآاری بود و نمی خواست مريم را در پيش مردم رسوا آند،                           يوس١٩.  وسيلٔه روح القدس آبستن شد      

يوسف هنوز در اين فكر بود، آه فرشتٔه خداوند در خواب به او ظاهر شد                  ٢٠.  تصميم گرفت مخفيانه از او جدا شود       
. دس است زيرا آنچه در رحم اوست از روح الق       .  ای يوسف پسر داوود، از بردن مريم به خانٔه خود نترس            «:  و گفت 

او پسری به دنيا خواهد آورد و تو او را عيسی خواهی ناميد؛ زيرا او قوم خود را از گناهانشان رهايی خواهد                                ٢١
 » .داد

 : اين همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسيلٔه نبی اعالم فرموده بود به انجام برسد٢٢
  باکره ای آبستن شده، پسری خواهد زاييد آه«٢٣

 » . خوانده خواهد شد- خدا با ما يعنی-عمانوئيل 
اّما تا  ٢٥.  يوسف از خواب بيدار شد و طبق دستور فرشتٔه خداوند عمل نمود و مريم را به خانٔه خود آورد                                  ٢٤

 . زمانی که مريم پسر خود را به دنيا نياورد، با او همبستر نشد و آودک را عيسی نام نهاد

٢  
  آمدن مجوسيان از مشرق زمين

پس از توّلد او مجوسيانی از مشرق       .   زمامداری هيروديس پادشاه، در بيت لحم يهوديه توّلد يافت         عيسی در زمان  ١
پادشاه نوزاد يهوديان آجاست؟ ما طلوع ستارٔه او را ديده و برای پرستش او                       «:  پرسيدند٢زمين به اورشليم آمده        

 » .آمده ايم
او ٤.  م مردم اورشليم نيز در اضطراب فرو رفتند        وقتی هيروديس پادشاه اين را شنيد، بسيار مضطرب شد و تما            ٣

 . جلسه ای با شرآت سران آاهنان و علمای قوم يهود تشكيل داد و دربارٔه محل توّلد مسيح موعود از ايشان پرسيد
 : در بيت لحم يهوديه، زيرا در آتاب نبی چنين آمده است«: آنها جواب دادند٥

 ، ای بيت لحم، در سرزمين يهوديه'٦
  هيچ وجه از ساير فرمانروايان يهودا آمتر نيستی، تو به

  زيرا از تو پيشوايی ظهور خواهد آرد
 » '.آه قوم من اسرائيل را رهبری خواهد نمود

آنگاه هيروديس از مجوسيان خواست به طور محرمانه با او مالقات آنند و به اين ترتيب از وقت دقيق ظهور                           ٧
برويد و با دّقت به دنبال آن آودک بگرديد و همين که            «:   به بيت لحم فرستاده گفت    بعد از آن، آنها را    ٨.  ستاره آگاه شد  

 » .او را يافتيد به من خبر دهيد تا من هم بيايم و او را پرستش نمايم
آنان بنا به فرمان پادشاه حرآت آردند و ستاره ای آه طلوعش را ديده بودند، پيشاپيش آنان می رفت تا در باالی                        ٩

پس به آن خانه وارد      ١١.  وقتی ستاره را ديدند، بی نهايت خوشحال شدند        ١٠.  ودک در آن بود، توّقف آرد       مكانی آه آ  
آنگاه صندوقهای خود را باز آردند      .  شدند و آودک را با مادرش مريم ديده و به روی در افتاده او را پرستش آردند                 

 در عالم خواب به آنان اخطار شد آه به نزد هيروديس            چون١٢.  و هدايايی شامل طال و ُآنُدر و ُمّر به او تقديم نمودند           
 . بازنگردند، از راهی ديگر به وطن خود برگشتند

  فرار به مصر
برخيز، آودک و مادرش را بردار و به        «:  پس از رفتن آنان فرشتٔه خداوند در خواب به يوسف ظاهر شده گفت            ١٣

يرا هيروديس می خواهد آودک را پيدا آند و به قتل                  مصر فرار آن و تا وقتی که به تو بگويم در آنجا بمان، ز                       
 » .برساند
و تا وقت مرگ هيروديس      ١٥  پس يوسف برخواست و مادر و طفل را برداشته، در همان شب عازم مصر شد                   ١٤

پسر خود را از مصر فرا      «:  در آنجا ماند و به اين وسيلٔه سخنی آه خداوند به زبان نبی فرموده بود، تحّقق يافت آه                   
 » .دمخوان

  قتل عام اطفال



 مّتی
 

وقتی هيروديس متوّجه شد آه مجوسيان او را فريب داده اند، بسيار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو                          ١٦
 . ساله و آمتر را در بيت لحم و تمام حومٔه آن طبق تاريخی آه از مجوسيان جويا شده بود، صادر آرد

 :  بيان شده بود، به حقيقت پيوستبه اين ترتيب آلماتی آه به وسيلٔه ارميای نبی١٧
 . صدايی در رامه به گوش رسيد«١٨

 . صدای گريه و ماتم عظيم
  راحيل برای فرزندان خود گريه می کرد

  و تسّلی نمی پذيرفت
 » .زيرا آنان از بين رفته اند

  بازگشت از مصر
: به او گفت    ٢٠ر شده     پس از درگذشت هيروديس، فرشتٔه خداوند در مصر در عالم خواب به يوسف ظاه                             ١٩

برخيز، آودک و مادرش را بردار و به سرزمين اسرائيل روانه شو زيرا آن کسانی که قصد جان آودک را داشتند                     «
ولی وقتی شنيد آه    ٢٢.  پس او برخاسته آودک و مادرش را برداشت و به سرزمين اسرائيل برگشت             ٢١»  .درگذشته اند

يه به فرمانروايی رسيده است، ترسيد آه به آنجا برود و چون در                   آرآالئوس به جای پدر خود هيروديس در يهود          
به اين طريق    .  و در  آنجا در شهری به نام ناصره ساآن شد               ٢٣خواب به او وحی رسيد، به سرزمين جليل رفت                 

 . تحّقق يافت» .او ناصری خوانده خواهد شد«: پيشگويی انبيا آه گفته بودند

٣  
  موعظٔه يحيی تعميد دهنده

 ) ٢٨-١٩:١؛ يوحنا ١٨-١:٣؛ لوقا ٨-١:١س مرق(
توبه آنيد زيرا پادشاهی آسمان     «٢:  در آن زمان يحيی تعميد دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و تعليم داده می گفت              ١

 : يحيی همان آسی است آه اشعيای نبی دربارٔه او می گويد٣» .نزديک است
 : مردی در بيابان فرياد می زند«

 ماده سازيد راه خداوند را آ
 » .و مسير او را راست گردانيد

مردم ٥.  لباس يحيی از پشم شتر بود و آمربندی چرمی به آمر می بست و خوراآش ملخ و عسل صحرايی بود                        ٤
و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن          ٦  از اورشليم و تمام يهوديه و نواحی رود اردن پيش او می آمدند           

 . تنداز او تعميد می گرف
ای مارها چه کسی شما را        «:  وقتی يحيی ديد بسياری از فريسيان و صدوقيان برای تعميد آمده اند به آنان گفت                   ٧

در اين فكر نباشيد آه       ٩.  پس کارهايی را آه شايستٔه توبه باشد، انجام دهيد            ٨  آگاه آرد تا از غضب آينده بگريزيد؟         
اآنون تيشه بر   ١٠.  است از اين سنگها برای ابراهيم فرزندانی بيافريند           بدانيد آه خدا قادر   .  پدری مانند ابراهيم داريد   

من شما  ١١.  ريشٔه درختان گذاشته شده و هر درختی آه ميؤه خوب به بار نياورد بريده و در آتش افكنده خواهد شد                         
واناتر است و من اليق را با آب تعميد می دهم و اين تعميد نشانٔه توبه شماست ولی کسی که بعد از من می آيد، از من ت      

او چنگال خود را در      ١٢.  او شما را با روح القدس و آتش تعميد خواهد داد            .  آن نيستم آه حّتی کفشهای او را بردارم         
گندم را در انبار جمع می کند، ولی آاه را در آتش خاموش نشدنی                  .  دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد آرد           

 » .خواهد سوزانيد

  تعميد عيسی
 ) ٢٢-٢١:٣؛ لوقا ١١-٩:١قس مر(

يحيی سعی کرد او را از اين        ١٤.  در آن وقت عيسی از جليل به رود اردن پيش يحيی آمد تا از او تعميد بگيرد                     ١٣
 » .آيا تو پيش من می آيی؟ من احتياج دارم از تو تعميد بگيرم«: کار باز دارد و گفت

پس » . به اين وسيله احكام شريعت را بجا خواهيم آورد  بگذار فعًال اين طور باشد، زيرا    «:  عيسی در جواب گفت   ١٥
آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را ديد آه               .  عيسی پس از تعميد، فورًا از آب بيرون آمد            ١٦.  يحيی قبول آرد   

اين است پسر عزيز من      «:  و صدايی از آسمان شنيده شد آه می گفت         ١٧.  مانند آبوتری نازل شده به سوی او می آيد         
 » .ز او خشنودمآه ا



 مّتی
 

٤  
  آزمايشهای سه گانه

 ) ١٣-١:٤؛ لوقا ١٣-١٢:١مرقس (
عيسی چهل شبانه روز،    ٢.  آنگاه روح، عيسی را به بيابان برد تا ابليس او را در مقابل وسوسه ها امتحان آند                          ١

هستی بگو  اگر تو پسر خدا«: در آن وقت وسوسه آننده به او نزديک شده گفت٣. روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد   
 » .اين سنگها نان بشود

 : کتاب مقّدس می فرمايد«: عيسی در جواب گفت٤
 ، زندگی انسان فقط بسته به نان نيست'

 » '.بلكه به هر آلمه ای آه خدا می فرمايد
اگر تو پسر خدا     «:  و به او گفت    ٦  آنگاه ابليس او را به شهر مقّدس برده بر روی آنگرٔه معبد بزرگ قرار داد                     ٥

 : ود را از اينجا به پايين بينداز زيرا کتاب مقّدس می فرمايدهستی خ
  او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد'

  و آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت
 » '.مبادا پايت به سنگی بخورد

بليس او  بار ديگر ا  ٨»  '.خداوند، خدای خود را امتحان نكن       ':  کتاب مقّدس همچنين می فرمايد   «:  عيسی جواب داد   ٧
اگر پيش  «:  و گفت ٩را بر باالی آوه بسيار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جالل آنها را به او نشان داد                        

دور شو ای شيطان،       «:  عيسی به او فرمود      ١٠»  .من سجده کنی و مرا بپرستی، همٔه اينها را به تو خواهم داد                         
 » '. بپرستی و فقط او را خدمت نمايیبايد خداوند، خدای خود را': کتاب مقّدس می فرمايد

 . آنگاه ابليس عيسی را ترک نموده و فرشتگان آمده، او را خدمت آردند١١

  شروع آار عيسی در جليل
 ) ١٥-١٤:٤؛ لوقا ١٥-١٤:١مرقس (

ولی در شهر ناصره نماند بلكه به             ١٣.  وقتی عيسی شنيد آه يحيی بازداشت شده است به استان جليل رفت                      ١٢
با اين  ١٤.   آه در آنار دريای جليل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد                            آفرناحوم

 : آار سخنان اشعيای نبی تحّقق يافت آه می فرمايد
 ، زبولون و نفتالی«١٥

 . سرزمينهايی آه در مسير دريا و آن سوی اردن هستند
 . جليل در قسمت بيگانگان

 ه سر می برند قومی آه در تاريكی ب١٦
  نور عظيمی خواهند ديد

  و بر آنانی آه در سرزمين سائه مرگ ساآنند
 » .نوری خواهد درخشيد

 » .توبه آنيد زيرا پادشاهی آسمان نزديک است«: عيسی از آن روز به اعالم پيام خود پرداخت و گفت١٧

  دعوت چهار ماهيگير
 ) ١١-١:٥؛ لوقا ٢٠-١٦:١مرقس (

ار دريای جليل قدم می زد، دو برادر يعنی شمعون ملّقب به پطرس و برادرش اندرياس را                      وقتی عيسی در آن    ١٨
دنبال من بياييد تا شما را صّياد       «:  عيسی به ايشان فرمود   ١٩.  ديد آه تور به دريا می انداختند زيرا آنها ماهيگير بودند          

 . فتندآن دو نفر فورًا تورهايشان را گذاشته به دنبال او ر٢٠» .مردم گردانم
عيسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر ديگر يعنی يعقوب ِزبدی و برادرش يوحنا را ديد آه با پدر خود                           ٢١

و آنها فورًا قايق و     ٢٢  عيسی آنها را پيش خود خواند     .  ِزبدی در قايق نشسته، مشغول آماده آردن تورهای خود بودند          
 . پدرشان را ترک آرده به دنبال او رفتند

  و خدمات عيسی تعاليم



 مّتی
 

 ) ١٩-١٧:٦لوقا (
عيسی در تمام جليل می گشت، در کنيسه های آنها تعليم می داد و مژدٔه پادشاهی خدا را اعالم می کرد و                                          ٢٣

او در تمام سوريه شهرت يافت و تمام کسانی را آه به انواع                   ٢٤.  بيماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشيد         
. و ديوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او می آوردند و او آنان را شفا می بخشيد                     امراض و دردها مبتال بودند     

 . جمعّيت زيادی نيز از جليل و دآاپولس، از اورشليم و يهوديه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند٢٥

٥  
  موعظٔه سر آوه

و او  ٢  نشست و شاگردانش به نزد او آمدند          وقتی عيسی جمعّيت زيادی را ديد، به باالی آوهی رفت و در آنجا                ١
 : دهان خود را گشوده به آنان چنين تعليم داد

  خوشبختی واقعی
 ) ٢٣-٢٠:٦لوقا (

  خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند«٣
 . زيرا، پادشاهی آسمان از آن ايشان است

 ، خوشا به حال ماتم زدگان«٤
 . زيرا ايشان تسّلی خواهند يافت

 ، خوشا به حال فروتنان«٥
 . زيرا ايشان مالک جهان خواهند شد

 ، خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنٔه نيكی خدايی هستند«٦
 . زيرا ايشان سير خواهند شد

 ، خوشا به حال رحم آنندگان«٧
 . زيرا ايشان رحمت را خواهند ديد

 ، خوشا به حال پاکدالن«٨
 . زيرا ايشان خدا را خواهند ديد

 ، خوشا به حال صلح آنندگان«٩
 . زيرا ايشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد

 ، خوشا به حال کسانی که در راه نيكی آزار می بينند«١٠
 . زيرا پادشاهی آسمان از آن ايشان است

ا خوشحال باشيد اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند و به ناحق هرگونه افترايی به شم                          «١١
خوشحال باشيد و بسيار شادی آنيد، زيرا پاداش شما در آسمان عظيم است، چون همين طور به انبيای                         ١٢.  می زنند

 . قبل از شما نيز آزار می رسانيدند

  نمک و نور
 ) ٣٥-٣٤:١٤؛ لوقا ٥٠:٩مرقس (

 بار ديگر نمكين     شما نمک جهان هستيد ولی هرگاه نمک مّزٔه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را                       «١٣
 . ساخت؟ ديگر مصرفی ندارد، جز آنكه بيرون ريخته پايمال مردم شود

هيچ کس چراغ روشن    ١٥.  نمی توان شهری را آه بر آوهی بنا شده است، پنهان آرد                .  شما نور جهان هستيد    «١٤
نور ١٦.  آنان خانه نور دهد   نمی کند آه آن را زير سرپوش بگذارد، بلكه آن را بر چراغ پايه قرار می دهد تا به تمام سا                 

 . شما نيز بايد همين طور در برابر مردم بتابد تا آارهای نيک شما را ببينند و پدر آسمانی شما را ستايش نمايند

  شريعت
نيامده ام تا منسوخ آنم، بلكه تا به آمال          .  فكر نكنيد آه من آمده ام تا تورات و نوشته های انبيا را منسوخ نمايم                 «١٧

يقين بدانيد آه تا آسمان و زمين بر جای هستند، هيچ حرف و نقطه ای از تورات از بين نخواهد رفت تا                            ١٨.  برسانم
پس هرگاه کسی حّتی آوچكترين احكام شريعت را بشكند و به ديگران چنين تعليم دهد در                  ١٩.  همٔه آن به انجام برسد    



 مّتی
 

يعت را نگاه دارد و به ديگران نيز چنين            حال آنكه هرکس شر    .  پادشاهی آسمان پست ترين فرد محسوب خواهد شد        
بدانيد آه تا نيكی شما از نيكی علما و فريسيان بيشتر                 ٢٠.  تعليم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد             

 . نباشد، به پادشاهی آسمان وارد نخواهيد شد

  خشم و غضب
اّما من به    ٢٢'  . قتل شود محكوم خواهد شد       قتل نكن و هرکس مرتكب      ':  شنيده ايد آه در قديم به مردم گفته شد          «٢١

هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محكوم خواهد شد و هرکه برادر خود را ابَله بخواند، به                       :  شما می گويم 
پس اگر هدئه خود را به          ٢٣.  بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود         '  احمق'دادگاه برده خواهد شد و اگر او را                 

هدئه خود را جلوی قربانگاه بگذار و        ٢٤ آنجا به خاطر بياوری آه برادرت از تو شكايتی دارد،              قربانگاه ببری و در    
 . اول برو با برادر خود آشتی آن و آنگاه برگرد و هدئه خويش را تقديم آن

 با مّدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما وگرنه آن مّدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد                    «٢٥
يقين بدان آه تا ريال آخر را نپردازی، آزاد          ٢٦.  و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد               

 . نخواهی شد

  ِزنا
اّما من به شما می گويم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه آند در                    ٢٨'  زنا نكن ':  شنيده ايد آه گفته شده    «٢٧

پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بيرون آور و دورانداز؛                    ٢٩.  دل خود با او زنا آرده است        
اگر دست  ٣٠.  زيرا بهتر است آه عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اينكه با تمام بدن به جهنم افكنده شوی                               

 از دست بدهی تا     راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زيرا بهتر است آه عضوی از بدن خود را                      
 . اينكه با تمام بدن به جهنم بيفتی

  طالق
 ) ١٨:١٦؛ لوقا ١٢-١١:١٠؛ مرقس ٩:١٩مّتی (

اّما من به شما       ٣٢'  .هرگاه مردی زن خود را طالق دهد، بايد طالقنامه ای به او بدهد                       ':  همچنين گفته شده    «٣١
ه زنا آاری می کشاند و هرکس با چنين زنی           هرگاه کسی زن خود را جز به عّلت زنا طالق دهد، او را ب                 :  می گويم

 . ازدواج نمايد، زنا می کند

  سوگند خوردن
قسم دروغ نخور و به هر سوگندی آه به نام خداوند ياد                     ':  همچنين شنيده ايد آه در قديم به مردم گفته شده              «٣٣

نه به زمين   ٣٥،  آه عرش خداست    اّما من می گويم به هيچ وجه قسم ياد نكن، نه به آسمان زيرا               ٣٤'  .کرده ای عمل نما  
و نه به سر خود، زيرا قادر نيستی         ٣٦  زيرا آه پای انداز اوست، نه به اورشليم زيرا آه شهر آن پادشاه بزرگ است                

 . زياده بر اين از شيطان است. سخن شما فقط بلی يا خير باشد٣٧. مويی از آن را سياه يا سفيد کنی

  انتقام
 ) ٣٠-٢٩:٦لوقا (

اّما من به شما می گويم به کسی که به         ٣٩'  .چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان         ':  د آه گفته شده   شنيده اي«٣٨
٤٠.  تو بدی می کند بدی نكن و اگر کسی بر گونٔه راست تو سيلی می زند، گونٔه ديگر خود را به طرف او بگردان                             

هرگاه شخصی تو را به      ٤١.  م به او ببخش    هرگاه کسی تو را برای گرفتن پيراهنت به دادگاه بكشاند، آت خود را ه                 
به کسی که از تو چيزی می خواهد ببخش و از                 ٤٢.  پيمودن يک کيلومتر راه مجبور نمايد دو کيلومتر با او برو                    

 . کسی که تقاضای قرض می کند، روی نگردان

  مهربانی با دشمن
 ) ٣٦-٣٢ و ٢٨-٢٧:٦لوقا (

اّما من به شما می گويم دشمنان خود        ٤٤'  . با دشمن خويش دشمنی آن      همسايه ات را دوست بدار و    ':  شنيده ايد آه «٤٣
به اين وسيله شما فرزندان پدر آسمانی خود          ٤٥.  را دوست بداريد و برای کسانی که به شما آزار می رسانند دعا آنيد              

ن و بدآاران    خواهيد شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نيكان، يكسان می تاباند و باران خود را بر درستكارا                               



 مّتی
 

اگر فقط کسانی را دوست بداريد آه شما را دوست دارند، چه اجری داريد؟ مگر باجگيران همين آار                      ٤٦.  می باراند
اگر فقط به دوستان خود سالم آنيد چه آار فوق العاده ای کرده ايد؟ مگر بی دينان همين آار را                                   ٤٧را نمی آنند؟     

 . طور آه پدر آسمانی شما آامل استپس شما بايد آامل باشيد همان ٤٨نمی کنند؟ 

٦  
  صدقه دادن

مواظب باشيد آه وظايف دينی خود را برای جلب توّجه مردم در انظار ديگران انجام ندهيد زيرا اگر چنين                             «١
 . آنيد، هيچ اجری نزد پدر آسمانی خود نداريد

 در کنيسه ها و خيابانها می کنند تا        پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و آرنا اعالم نكن، چنانکه رياآاران                 «٢
و اّما تو، هرگاه صدقه می دهی، نگذار         ٣!  يقين بدانيد آه آنان اجر خود را يافته اند         .  مورد ستايش مردم قرار بگيرند     

از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری آه هيچ چيز از                ٤.  دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود           
 . ست، اجر تو را خواهد دادنظر او پنهان ني

  دعا
 ) ٤-٢:١١لوقا (

آنان دوست دارند در کنيسه ها و گوشه های خيابانها بايستند و دعا                   .  وقتی دعا می کنيد مانند رياآاران نباشيد         «٥
انٔه خود  هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خ       ٦!  يقين بدانيد آه آنها اجر خود را يافته اند        .  بخوانند تا مردم آنان را ببينند      

برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر ناديدٔه خود دعا آن و پدری آه هيچ چيز از نظر او پنهان نيست، اجر                           
در وقت دعا مانند بت پرستان ِوردهای بی معنی را تكرار نكنيد، آنان گمان می کنند با تكرار زياد،                 ٧.  تو را خواهد داد   

ن نباشيد زيرا پدر شما احتياجات شما را پيش از آنكه از او بخواهيد                          پس مثل ايشا   ٨.  دعايشان مستجاب می شود   
 : پس شما اين طور دعا آنيد٩. می داند

 ، ای پدر آسمانی ما'
 . نام تو مقّدس باد

 . پادشاهی تو بيايد١٠
 . ارادٔه تو همان طور آه در آسمان اجرا می شود، در زمين نيز اجرا شود

 . ما بده نان روزانٔه ما را امروز به١١
 ، خطايای ما را ببخش١٢

 . چنانکه ما نيز خطاکاران خود را می بخشيم
 ، ما را در وسوسه ها مياور بلکه ما را از شرير رهايی ده١٣

 ' .آمين. زيرا پادشاهی و قدرت و جالل تا ابداآلباد از آن توست
اّما اگر شما مردم را     ١٥.  هد بخشيد چون اگر شما خطايای ديگران را ببخشيد پدر آسمانی شما نيز شما را خوا                «١٤

 . نبخشيد پدر آسمانی شما نيز خطايای شما را نخواهد بخشيد

  روزه
آنان قيافه های خود را تغيير می دهند تا        .  وقتی روزه می گيريد مانند رياآاران، خودتان را پريشان نشان ندهيد           «١٦

اّما تو وقتی روزه       ١٧!   آنها اجر خود را يافته اند           يقين بدانيد آه    .  روزه دار بودن خود را به ُرخ ديگران بكشند                
تا مردم از روزٔه تو باخبر نشوند، بلكه فقط پدر تو آه               ١٨می گيری، سر خود را شانه ُکن و صورت خود را بشوی               

 . در نهان است، آن را بداند و پدری آه هيچ چيز از نظر او پنهان نيست، اجر تو را خواهد داد

  گنج آسمانی
 ) ٣٤-٣٣:١٢لوقا (

گنجهای خود را بر روی زمين، جايی که بيد و زنگ به آن زيان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند،                       «١٩
بلكه گنجهای خود را در عالم باال، يعنی در جايی که بيد و زنگ به آن آسيبی نمی رسانند و دزدان                           ٢٠.  ذخيره نكنيد 

 . زيرا هرجا گنج توست، دل تو نيز در آنجا خواهد بود٢١. نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخيره آنيد



 مّتی
 

  چراغ بدن
 ) ٣٦-٣٤:١١لوقا (

اّما اگر چشم تو سالم نباشد تمام         ٢٣  اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است           .  چراغ بدن، چشم است    «٢٢
 !  عظيمی خواهد بودپس اگر آن نوری آه در توست تاريک باشد، آن،چه تاريکی. وجودت در تاريكی خواهد بود

  خدا و دارايی
 ) ٣١-٢٢:١٢؛ ١٣:١٦لوقا (

هيچ کس نمی تواند بندٔه دو ارباب باشد، چون يا از اولی بدش می آيد و دومی را دوست دارد و يا به اولی                                     «٢٤
 . شما نمی توانيد هم بندٔه خدا باشيد و هم در بند مال. ارادت پيدا می کند و دومی را حقير می شمارد

برای زندگی خود نگران نباشيد، آه چه بخوريد و يا چه بياشاميد و نه برای بدن                        :  نابراين به شما می گويم    ب«٢٥
آنها نه می آارند، نه     :  به پرندگان نگاه آنيد    ٢٦.  خود آه چه بپوشيد، زيرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است                 

مگر ارزش شما به  مراتب     .  مانی شما روزِی آنها را می دهد     درو می کنند و نه در انبارها ذخيره می کنند، ولی پدر آس          
 کدام يک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بيافزايد؟ ٢٧از آنها بيشتر نيست؟ 

چرا برای لباس نگران هستيد؟ به سوسن های صحرا نگاه آنيد و ببينيد چگونه نمو می کنند، آنها نه زحمت                            «٢٨
٣٠.  ولی بدانيد آه حّتی سليمان هم با آن همه حشمت و جاللش مثل يكی از آنها آراسته نشد                ٢٩.  دمی کشند و نه می ريسن   

پس اگر خدا علف صحرا را آه امروز هست و فردا در تنور ريخته می شود اين طور می آرايد، آيا شما را، ای                                    
 ! آم ايمانان، بمراتب بهتر نخواهد پوشانيد

تمام ملل جهان برای به دست          ٣٢'  ه بخوريم؟ چه بنوشيم؟ و يا چه بپوشيم؟             چ':  پس نگران نباشيد و نگوييد       «٣١
شما قبل از   ٣٣.  آوردن اين چيزها تالش می کنند، اّما پدر آسمانی شما می داند آه شما به همٔه اين چيزها احتياج داريد                   

ين چيزها نيز به شما داده      هر چيز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بكوشيد، آن وقت همٔه ا                 
 . پس نگران فردا نباشيد، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز آافی است٣٤. خواهد شد

٧  
  قضاوت دربارٔه ديگران

 ) ٤٢-٤١ و ٣٨-٣٧:٦لوقا (
ی کنيد همان طور آه شما ديگران را محكوم م         ٢.  دربارٔه ديگران قضاوت نكنيد تا مورد قضاوت قرار نگيريد             «١

چرا پِر  ٣.  با هر پيمانه ای آه به ديگران بدهيد، با همان پيمانه عوض خواهيد گرفت              .  خودتان نيز محكوم خواهيد شد    
يا چگونه  ٤آاهی را آه در چشم برادرت هست می بينی، ولی در فكر چوب بزرگی آه در چشم خود داری نيستی؟                         

حال آنكه خودت چوب بزرگی در      '   را از چشمت بيرون آورم     اجازه بده پر آاه   ':  جرأت می کنی به برادر خود بگويی     
ای رياآار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بيرون بياور، آنگاه درست خواهی ديد آه پر آاه را                       ٥.  چشم داری 

. آنچه مقّدس است به سگان ندهيد و مرواريدهای خود را جلوی خوکها نريزيد                   ٦.  از چشم برادرت بيرون بياوری      
 . ا را زير پا لگدمال آنند و برگشته شما را بَدَرندمبادا آنه

  خواستن، جستجو آردن و آوبيدن
 ) ١٣-٩:١١لوقا (

چون ٨.  در بزنيد، در به رويتان باز خواهد شد            .  بجوييد، پيدا خواهيد آرد     .  بخواهيد، به شما داده خواهد شد         «٧
آيا آسی  ٩.  در بزند، در به رويش باز می شود         هرکه بخواهد، به دست می آورد و هرکه بجويد، پيدا می کند و هرکه              

و يا وقتی ماهی می خواهد، ماری در         ١٠  در ميان شما هست آه وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟                   
پس اگر شما آه انسانهای شريری هستيد، می دانيد چگونه بايد چيزهای خوب را به فرزندان خود                  ١١  دستش بگذارد؟ 

ر بايد مطمئن باشيد آه پدر آسمانی شما چيزهای نيكو را به آنانی آه از او تقاضا می کنند عطا                              بدهيد، چقدر بيشت   
اين است خالصٔه تورات و      .  با ديگران همان طور رفتار آنيد آه می خواهيد آنها با شما رفتار آنند              ١٢!  خواهد فرمود 
 . نوشته های انبيا

  دِر تنگ
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 ) ٢٤:١٣لوقا (
د، زيرا دری آه بزرگ و راهی آه وسيع است به هالآت منتهی می شود و کسانی که                       از دِر تنگ وارد شوي      «١٣

اّما دری آه به حيات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و يابندگان آن هم،                   ١٤اين راه را می پيمايند، بسيارند       
 . آم هستند

  درخت و ميؤه آن
 ) ٤٤-٤٣:٦لوقا (

آنان ١٦.  در لباس ميش به نزد شما می آيند، ولی در باطن گرگان دّرنده اند                از انبيای دروغين برحذر باشيد آه      «١٥
همين طور درخت  ١٧  آيا می توان از بوتٔه خار، انگور و از خاربن، انجير چيد؟                .  را از کارهايشان خواهيد شناخت      

ر آورد و نه درخت      درخت خوب نمی تواند ميؤه بد به با       ١٨.  خوب ميؤه خوب به بار می آورد و درخت فاسد ميؤه بد            
بنابراين شما آنها را از     ٢٠.  درختی آه ميؤه خوب به بار نياورد آن را می برند و در آتش می اندازند              ١٩.  بد ميؤه خوب  

 . ميوه هايشان خواهيد شناخت

  شما را نمی شناسم
 ) ٢٧-٢٥:١٣لوقا (

 خواهد شد، بلكه کسی که ارادٔه پدر        خطاب آند به پادشاهی آسمان وارد      »  خداوندا، خداوندا «نه هرکس آه مرا     «٢١
خداوندا، خداوندا، آيا به نام تو         ':  وقتی آن روز برسد بسياری به من خواهند گفت             ٢٢.  آسمانی مرا به انجام برساند      

نبّوت نكرديم؟ آيا با ذآر نام تو ديوها را بيرون نرانديم؟ و به نام تو معجزات بسيار نكرديم؟ آنگاه آشکارا به آنان                               
 ' .از من دور شويد، ای بدآاران. من هرگز شما را نشناختم': فتخواهم گ

  دو خانه
 ) ٤٩-٤٧:٦لوقا (

پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند، مانند شخص دانايی است آه خانٔه خود را بر سنگ                           «٢٤
 آن خانه خراب نشد زيرا شالودٔه آن         باران باريد، سيل جاری شد و باد وزيده بر آن خانه فشار آورد، اّما               ٢٥.  بنا نمود 

 . بر روی سنگ بود
اّما هرکه سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نكند مانند شخص نادانی است آه خانٔه خود را بر روی شن بنا                                 «٢٦
باران باريد، سيل جاری شد و باد وزيده به آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو ريخت و چه خرابی عظيمی                          ٢٧.  آرد
  »!بود

زيرا او بر خالف روش علما، با         ٢٩  وقتی عيسی اين سخنان را به پايان رسانيد مردم از تعاليم او متحّير شدند                  ٢٨
 . اختيار و اقتدار به آنان تعليم می داد

٨  
  شفای جذامی

 ) ١٦-١٢:٥؛ لوقا ٤٥-٤٠:١مرقس (
 هنگام يک نفر جذامی به او           در اين ٢.  وقتی عيسی از آوه پايين آمد جمعّيت زيادی پشت سر او حرآت آرد                     ١

 » .ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی«: نزديک شد و پيش او به خاک افتاده گفت
و فورًا  آن مرد از جذام        »  البّته می خواهم، پاک شو    «:  عيسی دست خود را دراز آرده او را لمس نمود و گفت                ٣

 آه چيزی به کسی نگويی، بلكه برو و خودت را به آاهن               مواظب باش «:  آنگاه عيسی به او فرمود    ٤.  خود شفا يافت  
 » .نشان بده و به خاطر شفای خود هديه ای را آه موسی مقّرر آرده است تقديم آن تا آنها شفای تو را تصديق نمايند

  شفای خادم يک افسر رومی
 ) ١٠-١:٧لوقا (

ای آقا،  «٦:  آمد و با التماس به او گفت         در آن وقت آه عيسی به آفرناحوم وارد می شد، يک سروان رومی جلو               ٥
 » .غالم من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می آشد
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 » .من می آيم و او را شفا می دهم«: عيسی فرمود٧
فقط دستور بده و     .  ای آقا، من اليق آن نيستم آه تو به زير سقف خانٔه من بيايی                    «:  اّما سروان در جواب گفت      ٨

وقتی به يكی   .  چون خود من يک مأمور هستم و سربازانی هم زير دست خويش دارم                 ٩.  فتغالم من شفا خواهد يا     
 » .می کند' اين آار را بكن': می آيد و وقتی به نوآر خود می گويم' بيا'می رود و به ديگری می گويم ' برو'می گويم 

به شما می گويم آه من     «:  فرمود  عيسی از شنيدن اين سخنان تعّجب آرد و به مردمی آه به دنبال او آمده بودند                 ١٠
بدانيد آه بسياری از مشرق و مغرب آمده با ابراهيم و اسحاق و                   ١١.  چنين ايمانی در ميان قوم اسرائيل هم نديده ام           

اّما کسانی که برای اين پادشاهی توّلد يافتند به بيرون           ١٢  يعقوب در پادشاهی آسمان بر سر يک سفره خواهند نشست           
برو، «:  سپس عيسی به آن سروان گفت          ١٣»  . گريه و فشار دندان است، افكنده خواهند شد                در تاريکی، جايی که    

 . در همان لحظه غالم او شفا يافت» .مطابق ايمانت به تو داده شود

  شفای بيماران
 ) ٤١-٣٨:٤؛ لوقا ٣٤-٢٩:١مرقس (

عيسی ١٥.   و تب دارد     وقتی عيسی به خانٔه پطرس رفت، مادر زن پطرس را ديد آه در بستر خوابيده است                          ١٤
 . تب او قطع شد و برخاسته به پذيرايی عيسی پرداخت. دست او را لمس آرد

همين که غروب شد، بسياری از ديوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن يک آلمه ديوها را بيرون می کرد و                             ١٦
 : بود تا پيشگويی اشعيای نبی تحّقق يابد آه گفته١٧ تمام بيماران را شفا می داد

  او ضعفهای ما را برداشت«
 » .و مرضهای ما را از ما دور ساخت

  پيروی از مسيح
 ) ٦٢-٥٧:٩لوقا (

عيسی جمعّيتی را آه به دورش جمع شده بودند ديد و به شاگردان خود دستور داد آه به طرف ديگر درياچه                             ١٨
 » .ال تو می آيمای استاد، هرجا آه بروی به دنب«: يكی از علما پيش آمده گفت١٩. بروند
روباهان برای خود النه و پرندگان برای خود آشيانه دارند، اّما پسر انسان جايی ندارد               «:  عيسی در جواب گفت   ٢٠

 » .آه در آن بيارامد
 » .ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم«: يکی ديگر از پيروان او به او گفت٢١
 » .ن بيا و بگذار مردگان، مردگان خود را دفن آنندبه دنبال م«: عيسی جواب داد٢٢

  آرام ساختن دريای توفانی
 ) ٢٥-٢٢:٨؛ لوقا ٤١-٣٥:٤مرقس (

ناگهان توفانی در دريا برخاست به طوری که            ٢٤.  عيسی سوار قايق شد و شاگردانش هم با او حرآت آردند                ٢٣
: ان آمده او را بيدار آردند و با فرياد گفتند            پس شاگرد ٢٥.  امواج، قايق را پر می ساخت، ولی عيسی در خواب بود             

 » .ای خداوند، ما را نجات بده، ما داريم هالک می شويم«
و سپس برخاسته با پرخاش به باد و دريا فرمان داد و                 »  ای آم ايمانان، چرا اين قدر می ترسيد؟      «:  عيسی گفت ٢٦

 . دريا کامًال آرام شد
اين چگونه شخصی است آه باد و دريا هم از او اطاعت                        «:  گفتند  شاگردان از آنچه واقع شد متحّير شده             ٢٧

 » می کنند؟

  شفای دو ديوانه
 ) ٣٩-٢٦:٨؛ لوقا ٢٠-١:٥مرقس (

هنگامی که عيسی به آن طرف دريا به سرزمين َجَدريان رسيد دو ديوانه از ميان قبرها بيرون آمده با او                                       ٢٨
: آن دو نفر با فرياد گفتند      ٢٩.  س جرأت نداشت از آنجا عبور آند       آنها آن قدر خطرناک بودند آه هيچ ک      .  روبه رو شدند 

 » ای پسر خدا، با ما چه آار داری؟ آيا به اينجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟«
: و ديوها از عيسی خواهش آرده گفتند       ٣١  قدری دورتر از آن محل، يک گّلٔه بزرگ خوک مشغول چريدن بود              ٣٠

 » .ا بيرون برانی، ما را به داخل آن گّلٔه خوک بفرستاگر می خواهی ما ر«
تمام آن گّله از باالی تّپه به دريا هجوم               .  پس آنها بيرون آمده به داخل خوکها رفتند            »  برويد«:  عيسی فرمود ٣٢



 مّتی
 

 . بردند و در آب هالک شدند
در ٣٤.   برای مردم نقل آردند    خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای ديوانگان را                 ٣٣

نتيجه تمام مردم شهر برای ديدن عيسی بيرون آمدند و وقتی او را ديدند از او تقاضا آردند آه آن ناحيه را ترک                                
 . نمايد

٩  
  شفای مفلوج

 ) ٢٦-١٧:٥؛ لوقا ١٢-١:٢مرقس (
مفلوج را آه در بستر          در اين وقت چند نفر يک         ٢.  عيسی سوار قايق شد و از دريا گذشته به شهر خود آمد                    ١

 » .پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزيده شد«: عيسی ايمان آنان را ديده به آن مرد گفت. خوابيده بود پيش او آوردند
 » .اين مرد سخنان آفرآميز می گويد«فورًا بعضی از علما پيش خود گفتند ٣
گناهانت آمرزيده  'آيا گفتن   ٥ خود می پرورانيد؟    چرا اين افكار پليد را در دل       «:  عيسی به افكار آنان پی برده گفت       ٤
اّما حاال ثابت خواهم آرد آه پسر انسان بر روی زمين حق آمرزيدن               ٦؟  'برخيز و راه برو   'آسانتر است يا گفتن     '  شد

 » .برخيز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو«: سپس به آن مفلوج گفت» .گناهان را دارد
مردم از ديدن اين واقعه بسيار تعّجب آردند و خدا را به خاطر عطای                 ٨.  ٔه خود رفت  آن مرد برخاست و به خان       ٧

 . چنين قدرتی به انسان شكر نمودند

  دعوت مّتی
 ) ٣٢-٢٧:٥؛ لوقا ١٧-١٣:٢مرقس (

عيسی به  .  عيسی از آنجا گذشت و در بين راه مردی را به نام مّتی ديد آه در محل دريافت عوارض نشسته بود                       ٩
 . مّتی برخاسته به دنبال او رفت» .به دنبال من بيا«: او گفت

هنگامی که عيسی در خانٔه او بر سر سفره نشسته بود بسياری از خطاآاران و باجگيران و اشخاص ديگر آمدند               ١٠
چرا استاد شما با    «:  فريسيان اين را ديده به شاگردان عيسی گفتند        ١١.  و با عيسی و شاگردانش سر يک سفره نشستند         

 » يران و خطاآاران غذا می خورد؟باجگ
برويد و معنی اين آالم را        ١٣.  بيماران به طبيب احتياج دارند، نه تندرستان        «:  عيسی سخن آنان را شنيده گفت       ١٢
 » .زيرا من نيامدم تا پرهيزآاران را دعوت آنم بلكه گناهكاران را' من رحمت می خواهم نه قربانی': بفهميد

  سؤال دربارٔه روزه
 ) ٣٩-٣٣:٥؛ لوقا ٢٢-١٨:٢ مرقس(

چرا ما و فريسيان روزه می گيريم ولی شاگردان تو روزه                           «:  شاگردان يحيی نزد عيسی آمده پرسيدند              ١٤
 » نمی گيرند؟

آيا انتظار داريد دوستان داماد درحالی که داماد با ايشان است عزاداری آنند؟ زمانی                  «:  عيسی در جواب گفت    ١٥
 . ه می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفتمی آيد آه داماد از ايشان گرفت

هيچ کس لباس آهنه را با پارچٔه نو و آب نرفته وصله نمی کند، زيرا در اين صورت آن وصله از لباس جدا                              «١٦
اگر بريزند مشکها پاره      .  شراب تازه را نيز در مشک آهنه نمی ريزند            ١٧.  می گردد و پارگی بدتری ايجاد می کند         

شراب تازه را در مشکهای نو می ريزند تا هم شراب و               .  ن می ريزد و َمشکها از بين می رود        می شود، شراب بيرو  
 » .هم مشک سالم بماند

  زنده آردن يک دختر و شفای يک زن
 ) ٥٦-٤٠:٨؛ لوقا ٤٣-٢١:٥مرقس (

مين دختر من ه  «:  عيسی هنوز سخن می گفت آه سرپرست يکی از کنيسه ها به نزد او آمد و تعظيم آرده گفت                     ١٨
 » .اآلن ُمرد، ولی می دانم که اگر تو بيايی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد

 . عيسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نيز به دنبال او حرآت آردند١٩
در اين وقت زنی آه مّدت دوازده سال به خونريزی مبتال بود از پشت سر عيسی آمد و دامن ردای او را لمس                          ٢٠



 مّتی
 

 » .اگر فقط بتوانم ردايش را لمس آنم شفا خواهم يافت«: را پيش خود می گفتزي٢١، آرد
و از همان لحظه او     »  ايمان تو، تو را شفا داده است       .  دخترم، دل قوی دار  «:  عيسی برگشت و او را ديده فرمود       ٢٢

 . شفا يافت
همه بيرون  «:  فرمود٢٤د  وقتی عيسی به خانٔه سرپرست آنيسه رسيد و نوحه سرايان و مردم وحشت زده را دي                   ٢٣

وقتی عيسی همه را بيرون آرد به         ٢٥.  اّما آنها فقط به او می خنديدند      »  .برويد، اين دختر نمرده بلكه در خواب است         
 . خبر اين واقعه در تمام آن نواحی انتشار يافت٢٦. داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست

  شفای دو نابينا
ای پسر داوود، به ما رحم        «آنجا می گذشت، دو آور به دنبال او رفتند و فرياد می کردند                  درحالی که عيسی از  ٢٧
 » کن

آيا ايمان داريد آه من قادر هستم اين         «:  عيسی از آنها پرسيد   .  و وقتی او به خانه رسيد آن دو نفر پيش او آمدند             ٢٨
 » بلی، ای آقا«: آنها گفتند» آار را انجام دهم؟

و چشمان آنها باز     ٣٠»  بر طبق ايمان شما برايتان انجام بشود        «:  ها را لمس آرد و فرمود       پس عيسی چشمان آن    ٢٩
 . عيسی با اصرار از آنها خواست آه دربارٔه اين موضوع چيزی به کسی نگويند. شد

 . اّما همين که از خانه بيرون رفتند، اين اخبار را دربارٔه عيسی در تمام آن نواحی منتشر آردند٣١

  الل شفای مرد
عيسی ديو  ٣٣.  درحالی که آن دو نفر بيرون می رفتند، شخصی را پيش عيسی آوردند آه الل بود زيرا ديو داشت                 ٣٢

چيزی مانند اين هرگز در     «:  مردم از اين موضوع بسيار تعّجب آرده گفتند        .  را از او بيرون آرد و زبان او باز شد          
 » .ميان قوم اسرائيل ديده نشده است

 » .او به آمک رئيس شياطين، ديوها را بيرون می کند«: گفتند اّما فريسيان٣٤

  دلسوزی عيسی برای مردم
عيسی در تمام شهرها و روستاها می گشت و در کنيسه ها تعليم می داد و مژدٔه پادشاهی خدا را اعالم می کرد و                       ٣٥

ه حال آنها سوخت زيرا آنان         وقتی او جمعّيت زيادی را ديد، دلش ب           ٣٦.  هر نوع ناخوشی و بيماری را شفا می داد           
در حقيقت محصول     «:  پس به شاگردان خود گفت        ٣٧.  مانند گوسفندان بدون شبان پريشان حال و درمانده بودند                 

بنابراين شما بايد از صاحب محصول درخواست نماييد تا آارگرانی برای جمع آوری ٣٨. فراوان است ولی آارگر آم
 » .محصول خود بفرستد

١٠  
  دوازده حواری

 ) ١٦-١٢:٦؛ لوقا ١٩-١٣:٣مرقس (
عيسی دوازده حواری را پيش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح پليد را بيرون آنند و هر نوع بيماری و                            ١

اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندرياس،             :  اين است اسامی آن دوازده رسول        ٢.  مرض را شفا بخشند     
شمعون ٤،  فيليُپس و برتولما، توما و متای باجگير، يعقوب پسر حلفی و تدی           ٣  ،يعقوب فرزند زبدی و برادرش يوحنا     

 . غيور و يهودای اسخريوطی آه عيسی را به دست دشمنان تسليم آرد

  مأموريت حواريون
 ) ٦-١:٩؛ لوقا ١٣-٧:٦مرقس (

 نكنيد و به هيچ يک     از سرزمينهای غيريهود عبور   «:  عيسی اين دوازده نفر را به مأموريت فرستاده به آنها گفت           ٥
و در بين راه اعالم آنيد آه         ٧بلكه نزد گوسفندان گمشدٔه خاندان اسرائيل برويد          ٦از شهرهای سامريان وارد نشويد،        

بيماران را شفا دهيد، مردگان را زنده آنيد، جذاميان را پاک سازيد و ديوها را                          ٨.  پادشاهی آسمان نزديک است     
و کوله بار يا پيراهن اضافی     ١٠.  برای سفر، طال و نقره و مس با خود نبريد           ٩.   بدهيد ُمفت يافته ايد، ُمفت  .  بيرون آنيد 

 . و آفش و چوب دستی برنداريد، چون آارگر مستحق معاش خود می باشد
به هر شهر و روستايی آه وارد می شويد دنبال آسی بگرديد آه شايسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستيد در                       «١١



 مّتی
 

اگر آن خانواده اليق آن باشد سالم شما بر آنها               ١٣.  وقتی به خانه ای وارد می شويد سالم بگوييد          ١٢.  منزل او بمانيد   
اگر کسی شما را نپذيرد و يا به آنچه                  ١٤.  قرار می گيرد و اگر شايسته نباشد، سالم شما به خودتان برمی گردد                     
بدانيد ١٥.  د و خاک آن را از پای خود بتكانيد          می گوييد گوش ندهد، وقتی که آن خانه يا آن شهر را ترک می کنيد، گر               
 . آه در روز قيامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود

  جور و جفا
 ) ١٧-١٢:٢١؛ لوقا ١٣-٩:١٣مرقس (

شما بايد مثل مار هوشيار و مانند           .  خوب توّجه آنيد، من شما را مانند گوسفندان به ميان گرگها می فرستم                    «١٦
مواظب باشيد، زيرا مردم شما را تحويل دادگاهها خواهند داد، و شما را در کنيسه ها                              ١٧.  آزار باشيد  آبوتر، بی   

و شما را به خاطر من پيش فرمانروايان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بيگانه                     ١٨تازيانه خواهند زد    
شيد آه چه چيز و چطور بگوييد چون در همان وقت               اّما وقتی شما را دستگير می کنند، نگران نبا          ١٩.  شهادت دهيد 

زيرا گوينده شما نيستيد، بلكه روح پدر آسمانی شماست آه در شما سخن              ٢٠آنچه بايد بگوييد به شما داده خواهد شد،          
 . می گويد

 فرزندان عليه والدين خود برخواهند خاست و          .  برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسليم مرگ خواهد نمود                 «٢١
همٔه مردم به خاطر نام من آه شما بر خود داريد، از شما متنّفر خواهند بود، اّما                          ٢٢.  باعث آشتن آنها خواهند شد      

هرگاه شما را در شهری آزار می رسانند به شهر ديگر پناهنده                   ٢٣.  کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد يافت            
 . برويد، پسر انسان خواهد آمد بدانيد آه پيش از آنكه به تمام شهرهای اسرائيل. شويد
شاگرد می خواهد به مقام معّلم خود برسد و خادم         ٢٥.  شاگرد از معّلم خود و خادم از ارباب خويش باالتر نيست           «٢٤

 بخوانند، چه نسبت های بدتری به اهل خانه اش            - رئيس شياطين -اگر پدر خانه را بعلزبول         .  به مقام ارباب خويش     
 . خواهند داد

  بايد ترسيد از چه کسی
 ) ٧-٢:١٢لوقا (

پس از آنها نترسيد، هرچه پوشيده است، پرده از روی آن برداشته می شود و هرچه پنهان است آشكار خواهد                      «٢٦
آنچه را من در تاريكی به شما می گويم، بايد در روز روشن اعالم آنيد و آنچه را محرمانه می شنويد، بايد در                      ٢٧.  شد

از کسی  .  از کسانی که جسم را می آشند ولی قادر به آشتن جان نيستند نترسيد                ٢٨.   بگوييد بام خانه ها با صدای بلند      
آيا دو گنجشک به يک ريال فروخته نمی شود؟         ٢٩.  بترسيد آه قادر است جسم و جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد               

و اّما در مورد شما، حّتی         ٣٠.  ادبا وجود اين، بدون اجازٔه پدر آسمانی شما حّتی يكی از آنها به زمين نخواهد افت                          
 . پس نترسيد، شما از گنجشک های بی شمار بيشتر ارزش داريد٣١. موهای سر شما شمرده شده است

  اعتراف به ايمان
 ) ٩-٨:١٢لوقا (

پس هرکس در برابر مردم، خود را از آن من بداند من نيز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم        «٣٢
اّما هرکه در برابر مردم بگويد آه مرا نمی شناسد من نيز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت آه او                      ٣٣.  دانست

 . را نمی شناسم

  شمشير يا صلح
 ) ٢٧-٢٦:١٤؛ ٥٣-٥١:١٢لوقا (

ان من آمده ام تا در مي     ٣٥.  گمان نكنيد آه آمده ام تا صلح به زمين بياورم، نيامده ام آه صلح بياورم بلكه شمشير                  «٣٤
دشمنان شخص، اعضای خانوادٔه خود او          ٣٦.  پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختالف بيندازم                     

 . خواهند بود
هرکه پدر يا مادر خود را بيشتر از من دوست داشته باشد، اليق من نيست و هر آسی دختر يا پسر خود را                              «٣٧

. ب خود را برندارد و به دنبال من نيايد، اليق من نيست              هرکه صلي ٣٨.  بيش از من دوست بدارد، اليق من نمی باشد         
هرکس فقط در فكر زندگی خود باشد، آن را از دست خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از                                 ٣٩

 . دست بدهد، زندگی او در امان خواهد بود
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  اجر و پاداش
 ) ٤١:٩مرقس (

هرکس نبی را به خاطر     ٤١.  را بپذيرد فرستندٔه مرا پذيرفته است       هرکه شما را بپذيرد، مرا پذيرفته و هرکه م            «٤٠
اينكه نبی است بپذيرد، اجر يک نبی را به دست خواهد آورد و هرکس شخص نيكوآاری را به خاطر اينكه نيكوآار                       

به يقين بدانيد آه هرگاه کسی به يكی از آوچكترين پيروان من،               ٤٢.  است بپذيرد، اجر يک نيكوآار را خواهد يافت         
 » .خاطر اينكه پيرو من است، حّتی يک ُجرعه آب سرد بدهد، به هيچ وجه بی اجر نخواهد ماند

١١  
  قاصدان يحيای تعميد دهنده

 ) ٣٥-١٨:٧لوقا (
عيسی اين دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و آنجا را ترک آرد تا در شهرهای مجاور تعليم دهد و                                       ١

 . موعظه نمايد
آيا تو  «:  پرسيد٣ندان از آارهای مسيح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده                    وقتی يحيی در ز    ٢

 » همان شخصی هستی آه قرار است بيايد، يا ما در انتظار شخص ديگری باشيم؟
از آوران بينايی خود را ب٥: برويد و هر آنچه را آه می  بينيد و می شنويد به يحيی بگوييد    «:  عيسی در جواب گفت   ٤

می يابند، لنگان به راه می افتند و جذاميان پاک می گردند، آران شنوا و مردگان زنده می شوند و به بينوايان بشارت                        
 » .خوشا به حال کسی که در مورد من شک نكند٦. داده می شود

 در  درحالی که شاگردان يحيی از آنجا می رفتند، عيسی دربارٔه يحيی شروع به صحبت آرد و به مردمی آه                             ٧
پس ٨برای ديدن چه چيزی به بيابان رفتيد؟ برای تماشای نی ای آه از باد می لرزد؟                «:  اطراف او ايستاده بودند گفت    

برای ديدن چه چيز رفتيد؟ برای ديدن مردی آه لباسهای ابريشمی و گرانبها پوشيده بود؟ مسّلمًا جای چنين افرادی                        
يزی از شهر بيرون رفتيد؟ برای ديدن يک نبی؟ آری، به شما             پس شما برای ديدن چه چ      ٩در کاخهای سلطنتی است     

اين است قاصد   ':  او کسی است آه کتاب مقّدس دربارٔه وی می فرمايد          ١٠.  می گويم آه او از يک نبی هم باالتر است           
ز بدانيد آه آسی بزرگتر ا     ١١'  .من آه او را پيش روی تو می فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت                        

از زمان يحيی   ١٢.  با وجود اين آوچكترين شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است             .  يحيی به دنيا نيامده است     
تعميد دهنده تا به امروز پادشاهی آسمان مورد حمالت سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست يافتن به آن آوشش 

اگر اينها را قبول داريد،      ١٤.  پادشاهی خدا پيشگويی کرده اند    همٔه انبيا و تورات تا ظهور يحيی دربارٔه            ١٣.  می نمايند
 . اگر گوش شنوا داريد بشنويد١٥. بايد بدانيد آه يحيی همان الياس موعود است

اّما من مردمان اين زمانه را به چه چيز تشبيه آنم؟ آنها مانند آودآانی هستند آه در بازار می نشينند و با                                   «١٦
وقتی ١٨'  !نوحه گری آرديم، گريه نكرديد     !  ما برای شما نی زديم، نرقصيديد         '١٧:  گويندصدای بلند به يكديگر می        

وقتی پسر انسان آمد که می خورد و             ١٩!  يحيی آمد نه می خورد و نه می نوشيد، ولی همه می گفتند، او ديو دارد                        
با وجود  '  !گناهكاران است نگاه آنيد، او يک آدم ُپرخور، ميگسار و رفيق باجگيران و                   ':  می نوشد مردم می گويند   

 » .اين، درستی حكمت خدايی به وسيلٔه نتايج آن به ثبوت می رسد

  شهرهايی آه ايمان نياوردند
 ) ١٥-١٣:١٠لوقا (

آنگاه عيسی دربارٔه شهرهايی صحبت آرد آه اآثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را                              ٢٠
وای بر تو ای خورزين و وای بر تو ای بيت صيدا، اگر                     «:  گفت٢١بيخ نموده    به خاطر اينكه توبه نكرده بودند تو         

معجزاتی آه در شما انجام شد در صور و صيدون انجام می شد، مّدتها پيش از اين، پالس پوش و خاآسترنشين توبه                      
و اّما  ٢٣.  رای شما اّما بدانيد آه در روز قيامت برای صور و صيدون بيشتر قابل تحّمل خواهد بود تا ب                    ٢٢.  می کردند

به دوزخ سرنگون خواهی شد، زيرا اگر معجزاتی آه در تو انجام شد                !  تو ای آفرناحوم آه سر به آسمان آشيده ای        
اّما بدان آه در روز قيامت برای شهر سدوم بيشتر قابل           ٢٤.  در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند          

 » .تحّمل خواهد بود تا برای تو

 ياييد نزد من ب
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 ) ٢٢-٢١:١٠لوقا (
ای پدر، ای خداوند آسمان و زمين، تو را سپاس می گويم              «:  در آن وقت عيسی به سخنان خود ادامه داده گفت            ٢٥

آری ای پدر، خواست تو       ٢٦.  آه اين امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دالن آشكار ساخته ای                        
 . چنين بود

ز را به من سپرده است و هيچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد و هيچ کس پدر را نمی شناسد، به                           پدر همه چي «٢٧
 . جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ايشان بشناساند

يوغ مرا به گردن گيريد و      ٢٩.  بياييد نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد                «٢٨
زيرا يوغ من آسان و بار        ٣٠ابيد، زيرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد يافت،                   از من تعليم ي    
 » .من سبک است

١٢  
  سؤال دربارٔه روز سبت

 ) ٥-١:٦؛ لوقا ٢٨-٢٣:٢مرقس (
در آن زمان عيسی در يک روز سبت از ميان مزارع گندم می گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به                      ١
نگاه آن شاگردان تو آاری می کنند      «:  فريسيان اين را ديده به او گفتند       ٢.  خوشه های گندم و خوردن آنها آردند        چيدن

 » .آه در روز سبت جايز نيست
٤  آيا شما آنچه را آه داوود وقتی خودش و يارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده ايد؟                       «:  او در جواب فرمود     ٣

د و نانهای تقديس شده را خورد، حال آنكه خوردن آن نانها، هم برای او و هم برای                      چگونه او به خانٔه خدا وارد ش       
آيا در تورات نخوانده ايد آه آاهنان با اينكه در روز           ٥.  يارانش ممنوع بود و فقط آاهنان اجازٔه خوردن آن را داشتند            

زرگتر از معبد بزرگ در         بدانيد آه شخصی ب      ٦سبت در معبد بزرگ، قانون سبت را می شكنند مقّصر نيستند؟                      
افراد بی گناه را محكوم    '  رحمت می خواهم نه قربانی،   ':  اگر شما معنی اين جمله را می دانستيد آه می گويد        ٧.  اينجاست
 » .زيرا پسر انسان صاحب اختيار روز سبت است٨. نمی کرديد

  شفای مردی آه يک دستش فلج شده بود
 ) ١١-٦:٦؛ لوقا ٦-١:٣مرقس (

مردی در آنجا بود آه يک دستش فلج شده          ١٠.   عيسی به شهر ديگری رفت و به آنيسٔه آنان وارد شد             پس از آنكه  ٩
البّته مقصود آنها اين     »  آيا شفا دادن در روز سبت جايز است؟           «:  عّده ای از حاضرين از عيسی سؤال آردند         .  بود

 . بود، آه اّتهامی عليه او پيدا آنند
آيا .   آنيد آه يكی از شما گوسفندی دارد آه در روز سبت به گودالی می افتد                فرض«:  اّما عيسی به ايشان فرمود    ١١

مگر انسان از گوسفند بمراتب عزيزتر نيست؟ بنابراين،          ١٢آن گوسفند را نمی گيريد و از گودال بيرون نمی آوريد؟             
 : سپس عيسی به آن مرد رو آرده فرمود١٣» .انجام آارهای نيكو در روز سبت جايز است

آنگاه فريسيان از آنيسه      ١٤.  او دست خود را دراز آرد و مانند دست ديگرش سالم شد                   »  .را دراز آن     دستت«
 . بيرون رفتند و برای آشتن عيسی توطئه چيدند

  بندٔه برگزيدٔه خدا
 اّما وقتی عيسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک آرد ولی جمعّيت زيادی به دنبال او رفتند و او همٔه بيماران                        ١٥

تا به اين وسيله پيشگويی اشعيای نبی          ١٧  و به آنها دستور داد آه دربارٔه او با کسی صحبت نكنند                 ١٦  را شفا بخشيد   
 : تحّقق يابد آه می فرمايد

  اين است بندٔه من آه او را برگزيده ام«١٨
 . او محبوب و مائه شادی من است

  او را از روح خود سرشار خواهم ساخت
 . يفر الهی آگاه خواهد نمودو او مّلتها را از آ

 ، او با کسی ستيزه نمی کند و فرياد نمی زند١٩
 . و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنيد

 ، نی خميده را نخواهد شكست٢٠
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  و فتيلٔه نيم سوخته را خاموش نخواهد آرد
 . و خواهد آوشيد تا عدالت پيروز شود

 » .او مائه اميد تمام مّلتها خواهد بود٢١

  عيسی و َبَعلَزبول
 ) ٢٣-١٤:١١؛ لوقا ٣٠-٢٠:٣مرقس (

در اين وقت مردم شخصی را پيش او آوردند آه ديوانه و آور و الل بود و عيسی او را شفا داد به طوری که                              ٢٢
 » آيا اين فرزند داوود نيست؟«: مردم همه تعّجب آرده می گفتند٢٣. او توانست هم حرف بزند و هم ببيند

 » .اين مرد به آمک َبَعلَزبول، رئيس شياطين، ديوها را بيرون می کند«: فريسيان اين را شنيدند گفتند اّما وقتی٢٤
هر آشوری آه به دسته های مختلف تقسيم شود رو به خرابی            «:  عيسی آه از افكار ايشان آگاه بود به آنان گفت          ٢٥

و اگر شيطان،    ٢٦.  دد، دوام نخواهد آورد     خواهد گذاشت و هر شهر يا خانه ای آه به دسته های مخالف تقسيم گر                       
و اگر من به آمک بعلزبول ديوها        ٢٧شيطان را بيرون آند و عليه خود تجزيه شود حكومت او چگونه پايدار بماند؟                  

را بيرون می کنم، فرزندان شما با آمک چه کسی آنها را بيرون می کنند؟ آنها دربارٔه حرفهای شما قضاوت خواهند                      
 من به وسيلٔه روح خدا ديوها را بيرون می کنم، اين نشان می دهد آه پادشاهی خدا به شما نزديک                            اّما اگر ٢٨.  آرد

يا چگونه کسی می تواند به خانٔه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج آند جز آنكه اول دست و              ٢٩شده است   
 پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانٔه او را غارت آند؟ 

پس بدانيد آه هر نوع      ٣١.  من نيست بر خالف من است و هرکه با من جمع نمی کند پراآنده می سازد                  هرکه با «٣٠
اين آفر  .  گناه يا آفری آه انسان مرتكب شده باشد قابل آمرزش است، به جز آفری آه عليه روح القدس بگويد                                

ا برای کسی که عليه روح القدس     هرکس عليه پسر انسان سخنی بگويد آمرزيده خواهد شد، امّ           ٣٢.  آمرزيده نخواهد شد  
 . سخن بگويد هيچ آمرزشی نيست، نه در اين دنيا و نه در دنيای آينده

  درخت و ميؤه آن
 ) ٤٥-٤٣:٦لوقا (

چونكه .  اگر ميؤه خوب می خواهيد، درخت شما بايد خوب باشد، زيرا درخت بد ميؤه بد به بار خواهد آورد                         «٣٣
ای مارها، شما آه آدمهای شريری هستيد، چگونه می توانيد سخنان خوب                      ٣٤.  درخت را از ميوه اش می شناسند        

مرد نيكو از خزانٔه نيكوی درون خويش، نيكی         ٣٥.  بگوييد؟ زيرا زبان از آنچه دل را پر ساخته است، سخن می گويد            
 . و مرد بد از خزانٔه بد درون خود، بدی به بار می آورد

زيرا بر طبق سخن    ٣٧.  بايد جواب هر سخن بيهوده ای را آه گفته اند بدهند           بدانيد آه در روز داوری همٔه مردم      «٣٦
 » .خود يا تبرئه خواهی شد و يا محكوم

  در خواست نشانه
 ) ٣٢-٢٩:١١؛ لوقا ١٢-١١:٨مرقس (

 » ای استاد می خواهيم نشانه ای به ما نشان بدهی«: در اين وقت عّده ای از علما و فريسيان به عيسی گفتند٣٨
نسل شرير و بی وفا نشانه ای می خواهند و تنها نشانه ای آه به آنها داده خواهد شد، نشانٔه يونس                     «:  جواب داد   او٣٩

همان طور آه يونس سه روز و سه شب در شكم يک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نيز سه شبانه روز                       ٤٠.  نبی است 
د و مردم اين زمانه را محكوم می آنند، زيرا مردم در روز داوری مردم نينوا برمی خيزن٤١. در دل زمين خواهد ماند

٤٢.  حال آنکه شخصی آه در اينجاست، از يونس بزرگتر است              .  نينوا وقتی موعظٔه يونس را شنيدند، توبه آردند           

ملكٔه جنوب نيز در روز داوری برخاسته مردم اين زمانه را محكوم خواهد ساخت، زيرا او از دورترين نقطٔه جهان  
 . ت سليمان را بشنود و حال آنکه شخصی آه در اينجاست از سليمان بزرگتر استآمد تا حكم

  بازگشت روح پليد
 ) ٢٦-٢٤:١١لوقا (

وقتی روح پليد از شخصی بيرون می آيد برای پيدا آردن جای راحت در بيابانهای خشک و بی آب سرگردان                     «٤٣
پس برمی گردد و آن خانه     '  .آن را ترک آردم برمی گردم      به خانه ای آه  ':  با خود می گويد  ٤٤،  می شود و چون نمی يابد   

آنگاه می رود و هفت روح شريرتر از خود را جمع می کند و                    ٤٥.  را خالی و جارو شده و منّظم و مرّتب می بيند               
وضع مردم شرير اين    .  می آورد و آنها همه آمده و در آنجا ساآن می شوند و عاقبِت آن شخص از اولش بدتر می شود                  



 مّتی
 

 » . هم همين طور خواهد بودزمانه

  مادر و برادران عيسی
 ) ٢١-١٩:٨؛ لوقا ٣٥-٣١:٣مرقس (

عيسی هنوز مشغول صحبت بود، آه مادر و برادرانش آمدند و در بيرون ايستاده می خواستند با او گفت وگو                           ٤٦
 » .نندمادر و برادرانت بيرون ايستاده و می خواهند با تو صحبت آ«: پس شخصی به او گفت٤٧. آنند
اينها مادر و    «:  و به شاگردان خود اشاره آرده فرمود           ٤٩»  مادر من آيست؟ برادرانم آيانند؟       «:  عيسی گفت ٤٨

 » .هرکه ارادٔه پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است٥٠. برادران من هستند

١٣  
  َمَثل برزگر

 ) ٨-٤:٨؛ لوقا ٩-١:٤مرقس (
جمعّيت زيادی به دور او جمع شد       ٢.   از خانه خارج شد و به آنار دريا رفت و آنجا نشست              در همان روز عيسی   ١

عيسی ٣.  به طوری که او مجبور گرديد سوار قايقی شده در آن بنشيند درحالی که مردم در ساحل دريا ايستاده بودند                      
 : او فرمود. مطالب بسياری را با َمَثل به آنها گفت

وقتی مشغول پاشيدن بذر در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در                ٤.  به مزرعه رفت     برزگری برای پاشيدن بذر    «
بعضی از دانه ها روی سنگالخ افتادند و چون زمين عمقی نداشت           ٥.  وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند        

بعضی از دانه ها   ٧.  دنداّما وقتی خورشيد بر آنها تابيد همه سوختند و چون ريشه نداشتند خشک ش                 ٦.  زود سبز شدند  
بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه           ٨.  به داخل خارها افتادند و خارها رشد آرده آنها را خفه آردند           

 » .هرکه گوش شنوا دارد بشنود٩. صد يا شصت يا سی دانه به دست آمد

  مقصود َمَثل
 ) ١٠-٩:٨؛ لوقا ١٢-١٠:٤مرقس (

 » چرا به صورت َمَثل برای آنها صحبت می کنی؟«: عيسی آمده از او پرسيدند پس از آن شاگردان نزد١٠
١٢.  قدرت درک اسرار پادشاهی آسمان به شما عطا شده، اّما به آنها عطا نشده است                «:  عيسی در جواب فرمود   ١١

س آه ندارد، حّتی    زيرا به شخصی آه دارد بيشتر داده خواهد شد تا به اندازٔه آافی و فراوان داشته باشد، و از آن ک                        
بنابراين من برای آنان در قالب مثلها صحبت می کنم، زيرا آنان نگاه می کنند                ١٣.  آنچه را هم آه دارد گرفته می شود       

پيشگويی اشعياء دربارٔه آنان تحّقق يافته است آه               ١٤.  ولی نمی بينند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند                
 : می گويد

 د ولی نمی فهميد، پيوسته گوش می دهي'
  پيوسته نگاه می کنيد ولی نمی بينيد؛

 ، زيرا ذهن اين مردم آند گشته١٥
  گوشهايشان سنگين شده
  و چشمانشان بسته است

  وگرنه چشمانشان می ديد
  و گوشهايشان می شنيد

  و می فهميدند و بازگشت می کردند
 ' .و من آنان را شفا می دادم

بدانيد آه انبيا و نيكمردان بسياری آرزو        ١٧.  ه چشمانتان می بيند و گوشهايتان می شنود      اّما خوشا به حال شما آ      «١٦
 . داشتند آه آنچه را شما اآنون می  بينيد، ببينند و نديدند و آنچه را شما می شنويد، بشنوند و نشنيدند

  تفسير َمَثل برزگر
 ) ١٥-١١:٨؛ لوقا ٢٠-١٣:٤مرقس (

وقتی شخص مژدٔه پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شيطان             ١٩:  نويدپس معنی َمَثل برزگر را بش     «١٨



 مّتی
 

دانه ای آه در    ٢٠.  اين بذری است آه در وسط راه افتاده بود             .  می آيد و آنچه را آه در دل او آاشته شده، می ربايد                
 او ريشه نمی گيرد و دوام         ولی در ٢١.  سنگالخ می افتد، مانند کسی است آه تا پيام را می شنود، با شادی می پذيرد                    

دانه ای آه به داخل خارها     ٢٢.  پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فورًا دلسرد می شود               .  نمی آورد
افتاد مانند کسی است آه پيام را می شنود، اّما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنيا، آن پيام را خفه می کند و ثمر                           

 آاشته شده در زمين خوب به کسی می ماند، آه پيام را می شنود و آن را می فهمد و صد يا شصت                       و دانهٔ ٢٣نمی آورد  
 » .و يا سی برابر ثمر به بار می آورد

  َمَثل تلخه  ها
پادشاهی آسمان مانند اين است آه شخصی در              «:  پس از آن عيسی َمَثل ديگری نيز برای آنان آورده گفت                   ٢٤

٢٦.  اّما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در ميان گندم تلخه پاشيد و رفت                    ٢٥  مزرعٔه خود بذر خوب آاشت     

دهقانان پيش ارباب   ٢٧.  هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو آردند، تلخه ها نيز در ميان آنها پيدا شد                     
او ٢٨'  ين تلخه ها از آجا آمده اند؟    ای آقا، مگر بذری آه تو در مزرعه خود آاشتی خوب نبود؟ پس ا               ':  خود آمده گفتند  
پس اجازه می دهی ما برويم و تلخه ها را جمع              ':  دهقانان به او گفتند     '  .اين آار، آار دشمن است      ':  در جواب گفت   

بگذاريد تا موسم   ٣٠.  خير، چون ممكن است در موقع جمع آردن آنها گندمها را نيز از ريشه بكنيد               ':  او گفت ٢٩'  آنيم؟
 با هم رشد آنند، در آن وقت به دروگران خواهم گفت آه تلخه ها را جمع آنند و آنها را برای                                   ِدرو هردوی آنها   

 » '.سوخت ببندند و گندم را نيز جمع آرده در انبار من ذخيره آنند

  َمَثل دانه خردل
 ) ١٩-١٨:١٣؛ لوقا ٣٢-٣٠:٤مرقس (

ن مانند دانٔه َخرَدلی است آه شخصی آن را          پادشاهی آسما «:  عيسی يک َمَثل ديگری نيز برای آنان آورده گفت          ٣١
دانٔه خردل آه آوچكترين دانه هاست، پس از آنكه رشد و نمو آند از بوته های ٣٢. می گيرد و در مزرعٔه خود می کاَرد    

ديگر بزرگتر شده به اندازٔه يک درخت می شود و آن قدر بزرگ است آه پرندگان می آيند و در ميان شاخه هايش                              
 » .سازندآشيانه می 

  َمَثل خميرمايه
 ) ٢١-٢٠:١٣لوقا (

پادشاهی آسمان مانند خميرمايه ای است آه زنی بر می دارد و با                «:  عيسی برای آنان َمَثل ديگری آورده گفت         ٣٣
 » .سه پيمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمير َور بيايد

  تعليم با َمَثل
 ) ٣٤-٣٣:٤مرقس (

تا پيشگويی  ٣٥ جمعّيت با َمَثل بيان می کرد و بدون َمَثل چيزی به آنها نمی گفت                 عيسی تمام اين مطالب را برای      ٣٤
 : نبی تحّقق يابد آه فرموده است

  من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت«
 » .و چيزهايی را بيان خواهم نمود آه از َبدو خلقت عالم پوشيده مانده است

  تفسير َمَثل تلخه  ها
:  از آن عيسی مردم را مرّخص آرد و خودش نيز به منزل رفت، شاگردان عيسی پيش او آمده گفتند                                     پس٣٦

 » .معنی َمَثل تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده«
مزرعه، اين جهان است و بذر نيكو          ٣٨.  کسی که بذر نيكو می کارد، پسر انسان است         «:  عيسی در جواب گفت    ٣٧

آن دشمنی آه تخمهای تلخه را آاشت، ابليس         ٣٩.  تخمهای تلخه پيروان شيطان می باشند      تابعين پادشاهی خدا هستند و    
همان طوری که دروگران تلخه را جمع           ٤٠.  است و موسم ِدرو، آخر زمان می باشد و دروگران فرشتگان هستند                  

د فرستاد و آنها    پسر انسان فرشتگان خود را خواه      ٤١.  می کنند و می سوزانند در آخر زمان هم همين طور خواهد شد           
و در کوره ای مشتعل     ٤٢هرکسی را آه در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنين همٔه بدآاران را جمع می کنند                        

در آن زمان نيكان در پادشاهی پدر خود مانند         ٤٣.  خواهند افكند، جايی که اشک می ريزند و دندان بر دندان می فشارند         
 .  دارد بشنودهرکه گوش شنوا. خورشيد خواهند درخشيد



 مّتی
 

  َمَثل گنج پنهان شده
او .  پادشاهی آسمان مانند گنجی است آه در مزرعه ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفًا آن را پيدا آند                                 «٤٤

 . دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد

  َمَثل مرواريد
وقتی که مرواريد   ٤٦.  شاهی آسمان همچنين مانند بازرگانی است آه در جستجوی مرواريدهای زيبا بود                      پاد«٤٥

 . بسيار گرانبهايی پيدا آرد، رفته تمام دارايی خود را فروخت و آن را خريد

  َمَثل تور ماهيگيری
انواع ماهيان مختلف صيد      و نيز پادشاهی آسمان مانند توری است آه ماهيگيری آن را در دريا انداخت و از                  «٤٧
وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهيگيران آن را به ساحل آشيدند و آن وقت نشسته ماهيان خوب را در                                  ٤٨.  نمود

فرشتگان می آيند و   .  در آخر زمان نيز چنين خواهد بود        ٤٩.  زنبيل جمع آردند و ماهيان بی مصرف را دور ريختند           
آنها را در کوره ای مشتعل می اندازند، جايی که گريه و دندان بر دندان                    ٥٠  ،بدآاران را از ميان نيكان جدا ساخته           

 » .فشردن وجود دارد

  حقايق تازه و آهنه
 » آری«: شاگردان پاسخ دادند» آيا همٔه اين چيزها را فهميديد؟«: عيسی از آنها پرسيد٥١
مان تعليم بگيرد، مانند صاحب        پس هرگاه يک معّلم شريعت، در مكتب پادشاهی آس              «:  عيسی به آنان فرمود     ٥٢

 » .خانه ای است آه از گنجينٔه خود چيزهای تازه و آهنه بيرون می آورد

  ناصره عيسی را نمی پذيرد
 ) ٣٠-١٦:٤؛ لوقا ٦-١:٦مرقس (

و به شهر خود آمد و در آنيسه آنجا طوری به              ٥٤  وقتی عيسی اين مثلها را به پايان رسانيد، آنجا را ترک آرد              ٥٣
اين مرد از آجا اين حكمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده              «:  يم داد آه همه با تعّجب می پرسيدند      مردم تعل 

مگر او پسر يک نّجار نيست؟ مگر نام مادرش مريم نمی باشد؟ آيا يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا                                 ٥٥است؟  
ند؟ پس او همٔه اين چيزها را از آجا آسب               و مگر همٔه خواهران او در اينجا با ما نمی باش              ٥٦برادران او نيستند؟     

 . پس آنها او را رد آردند٥٧» آرده است؟
٥٨»  .يک نبی در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در ميان خانوادٔه خويش                    «:  عيسی به آنها گفت    

 . عيسی به عّلت بی ايمانی آنها معجزات زيادی در آنجا به عمل نياورد

١٤  
 دهنده مرگ يحيی تعميد 

 ) ٩-٧:٩؛ لوقا ٢٩-١٤:٦مرقس (
اين مرد  «:  او به مالزمان خود گفت      ٢.  در اين وقت اخبار مربوط به عيسی به اّطالع هيروديس پادشاه رسيد                   ١

همان يحيی تعميد دهنده است آه پس از مرگ زنده شده است و به همين جهت معجزات بزرگی از او به ظهور                                   
 » .می رسد

هيروديا آه زن برادرش فيليُپس بود، يحيی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و              زيرا هيروديس به خاطر  ٣
هيروديس ٥»  .تو حق نداری با اين زن ازدواج آنی            «:  چون يحيی به هيروديس گفته بود         ٤.  به زندان انداخته بود     

 . می  خواست او را بُكشد اّما از مردم می ترسيد، زيرا در نظر مردم يحيی يک نبی بود
ولی در موقع جشن توّلد هيروديس، دختر هيروديا در برابر مهمانان رقصيد و هيروديس آن قدر از رقص او                            ٦

 سر يحيی تعميد دهنده را     «:  او با راهنمايی مادرش گفت      ٨.  آه قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد           ٧،  خوشحال شد 
 » .همين حاال در داخل يک سينی به من بده

ن سخن ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد آه سر يحيی را                  پادشاه از شنيدن اي   ٩
و سر او را آه در داخل سينی بود،            ١١او کسانی را به زندان فرستاده سر يحيی را از تن جدا آرد                    ١٠.  به او بدهند  

 بدن او را بردند و آن را به خاک            سپس شاگردان يحيی آمده   ١٢.  آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد              



 مّتی
 

 . پس از آن آنها به نزد عيسی رفتند و به او خبر دادند. سپردند

  خوراک دادن به پنج هزار نفر
 ) ١٤-١:٦؛ يوحنا ١٧-١٠:٩؛ لوقا ٤٤-٣٠:٦مرقس (

 دسته دسته  اّما مردم باخبر شده   .  عيسی وقتی اين خبر را شنيد، آنجا را ترک آرد و با قايق به جای خلوتی رفت                  ١٣
همين که عيسی به ساحل رسيد، جمعّيت زيادی را ديد و دلش به            ١٤.  از شهرهای خود از راه خشكی به دنبال او رفتند         

 . حال آنها سوخت و مريضان آنان را شفا داد
اينجا بيابان است و روز هم به آخر رسيده، مردم را به                      «:  عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند              ١٥

 » .ا بفرست تا برای خودشان غذا بخرندروستاه
 » .احتياجی نيست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهيد«: عيسی به ايشان گفت١٦
 » . ما فقط پنج نان و دو ماهی داريم«: شاگردان گفتند١٧
  ها و پس از آن به مردم دستور داد آه روی سبزه                    ١٩»  آنها را پيش من بياوريد        «:  عيسی در جواب فرمود      ١٨

آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته به آسمان نگاه آرد و خدا را شكر نموده نانها را پاره آرد و به شاگردان                          .  بنشينند
همه خوردند و سير شدند و از ُخرده های باقيمانده آه شاگردان جمع آردند،              ٢٠.  داد و شاگردان آنها را به مردم دادند        

 . زنها و آودآان پنج هزار مرد خوراک خوردندغيراز ٢١. دوازده زنبيل بزرگ پر شد

  راه رفتن بر روی آب
 ) ٢١-١٥:٦؛ يوحنا ٥٢-٤٥:٦مرقس (

آنگاه عيسی شاگردان را وادار ساخت آه سوار قايق شده قبل از او به طرف ديگر دريا بروند تا خودش مردم                         ٢٢
وقتی شب شد او در آنجا . ه تنهايی دعا آندپس از انجام اين آار عيسی به باالی آوهی رفت تا ب        ٢٣.  را مرّخص نمايد  

 . در اين موقع قايق در وسط دريا به عّلت باد مخالف، گرفتار امواج شده بود٢٤. تنها بود
وقتی شاگردان عيسی را    ٢٦.  بين ساعت سه و شش صبح عيسی درحالی که بر روی دريا قدم می زد نزد آنها آمد                ٢٥

 » .اين يک شبح است«:  قدر ترسيدند آه با وحشت فرياد زده گفتندديدند آه برروی آب دريا راه می رود آن
 » .دل قوی داريد،  من هستم، نترسيد«: عيسی فورًا به ايشان گفت٢٧
 » .ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بيايم«: پطرس گفت٢٨
اّما وقتی شّدت توفان را     ٣٠.  ر روی آب به طرف عيسی رفت       پطرس از قايق پايين آمد و ب      »  .بيا«:  عيسی فرمود ٢٩

 » .خداوندا،  نجاتم بده«: ديد،  به وحشت افتاد و درحالی که در آب غرق می شد فرياد زد
 » ای آم ايمان، چرا شک آردی؟«: عيسی فورًا رسيد و دست او را گرفته گفت٣١
تو واقعًا  پسر خدا     «:  ايق بودند به پای او افتاده می گفتند        و کسانی که در ق    ٣٣  آنها سوار قايق شدند و باد قطع شد         ٣٢
 » .هستی

  شفای بيماران در ِجنيساِرت
 ) ٥٦-٥٣:٦مرقس (

به محض اينكه مردم آن محل عيسی را شناختند کسانی را           ٣٥.  آنها از دريا گذشته به سرزمين ِجنيساِرت رسيدند       ٣٤
آنها از او تقاضا آردند آه اجازه دهد، مريضان آنها              ٣٦.   آوردند به تمام آن نواحی فرستاده همٔه بيماران را نزد او              

 . فقط دامن ردای او را لمس نمايند و هرکه آن را لمس می کرد، کامًال شفا می يافت

١٥  
  تعاليم اجداد

 ) ١٣-١:٧مرقس (
دان تو آداب و    چرا شاگر «٢:  در اين وقت گروهی از فريسيان و علما از اورشليم پيش عيسی آمده از او پرسيدند                 ١

 » رسومی را آه از نياکان ما به ما رسيده است، ناديده می گيرند و پيش از خوردن غذا دستهای خود را نمی شويند؟
چرا خود شما برای اينكه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ آنيد، فرمان الهی را                        «:  عيسی به آنان جواب داد      ٣

ود را احترام آن، و هرکس به پدر يا مادر خود ناسزا گويد، بايد آشته                   پدر و مادر خ    ':  مثًال خدا فرمود  ٤  می شكنيد؟



 مّتی
 

اگر کسی به پدر و مادر خود بگويد آه هرچه بايد برای آمک به شما بدهم وقف آار خدا                    ':  اّما شما می گوييد  ٥'  شود،
آداب و رسوم خود ناديده شما اين طور قانون خدا را به خاطر ' .ديگر او مجبور نيست به آنها احترام بگذارد       ٦کرده ام،  
 : اشعيا دربارٔه شما درست پيشگويی آرد وقتی گفت! ای رياآاران٧. گرفته ايد

 ، اين قوم با زبان خود، به من احترام می گذارند'٨
 . اّما دلهايشان از من دور است

  عبادت آنها بيهوده است٩
 » '.زيرا اوامر انسانی را به جای احكام الهی تعليم می دهند

 هايی آه انسان را ناپاک می سازد چيز
 ) ٢٣-١٤:٧مرقس (

آه انسان به وسيلٔه آنچه      ١١  به من گوش آنيد و اين را بدانيد        «:  آنگاه عيسی مردم را پيش خوانده به ايشان گفت          ١٠
 » .می خورد و می نوشد ناپاک نمی شود، بلكه آن چيزی آه از دهان او بيرون می آيد، او را ناپاک می سازد

 » آيا می دانی فريسيان از آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟«: ن وقت شاگردان پيش او آمده گفتنددر اي١٢
آنها را به   ١٤.  هر نهالی آه پدر آسمانی من بر زمين نكاشته باشد، از ريشه آنده خواهد شد                  «:  عيسی جواب داد  ١٣

د و هرگاه آوری راهنمای آور ديگری       حال خودشان بگذاريد، آنها آورانی هستند آه راهنمای آوران ديگر می باشن          
 » .باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد

 » .معنی اين َمَثل را برای ما تعريف آن«: آنگاه پطرس به عيسی گفت١٥
آيا نمی فهميد آه هرچه از راه         ١٧  پس شما هنوز هم اين چيزها را درک نمی کنيد؟             «:  عيسی در جواب فرمود     ١٦

اّما چيزهايی آه از دهان بيرون می آيد    ١٨ی رود و پس از آن در َمزَبله ريخته می شود؟          دهان وارد بدن شود به معده م      
زيرا افكار پليد، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت         ١٩از دل سرچشمه می گيرد و آنهاست آه آدمی را ناپاک می سازد،              

 سازد نه نشستن دستها قبل از      و اينهاست، چيزهايی آه آدمی را نجس می        ٢٠دروغ و افترا از دل سرچشمه می گيرند         
 » .غذا

  ايمان يک زن
 ) ٣٠-٢٤:٧مرقس (

يک زن آنعانی آه اهل آنجا بود، پيش         ٢٢.  آنگاه عيسی آن محل را ترک آرده به نواحی صور و صيدون رفت              ٢١
  ».ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم آن، دخترم سخت گرفتار ديو شده است«: عيسی آمد و با صدای بلند گفت

او فريادآنان به   «:  اّما عيسی هيچ جوابی به او نداد تا اينكه شاگردان جلو آمدند و از عيسی خواهش آرده گفتند                    ٢٣
 » .دنبال ما می آيد، او را بفرست برود

 » .من فقط برای گوسفندان گمشدٔه خاندان اسرائيل فرستاده شده ام«: عيسی در جواب گفت٢٤
 » .ای آقا، به من آمک آن«: عيسی به خاک افتاد و فرياد زد اّما آن زن جلو آمده پيش پای٢٥
 » .درست نيست آه نان اطفال را برداريم و پيش سگها بيندازيم«: عيسی در جواب او گفت٢٦
درست است ای آقا، اّما سگها نيز از ريزه های غذايی آه از سفرٔه اربابشان می افتد،                      «:  اّما آن زن جواب داد      ٢٧

 » .می خورند
و در همان لحظه      »  .آرزوی تو بر آورده شود      .  ای زن، ايمان تو عظيم است        «:  ی در جواب به او گفت        عيس٢٨

 . دخترش شفا يافت

  شفای بسياری از بيماران
عّدٔه زيادی ٣٠. عيسی آن محل را ترک آرده و از راه ساحل دريای جليل به باالی آوهی رفت و در آنجا نشست           ٢٩

ُچالق و آوران، گنگان و لنگان و بيماران ديگر را با خود آورده جلوی پاهای او                    از مردم پيش او آمدند و اشخاص      
مردم وقتی گنگان را گويا و اشخاص ُچالق را سالم و شالن را روان و                          ٣١.  می گذاشتند و او آنها را شفا می داد           

 . آوران را بينا ديدند، تعّجب آردند و خدای اسرائيل را حمد گفتند

 زار نفر غذا دادن به چهار ه
 ) ١٠-١:٨مرقس (

اآلن سه روز است آه      .  دل من برای اين مردم می سوزد       «:  عيسی شاگردان را پيش خود خوانده به آنان گفت            ٣٢



 مّتی
 

من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه آنم، چون ممكن است در            .  آنها با من هستند و ديگر چيزی برای خوردن ندارند          
 » .راه ضعف آنند

 » از آجا می توانيم در اين بيابان نان آافی برای سير آردن چنين جمعّيتی پيدا آنيم؟«: فتندشاگردان در جواب گ٣٣
 » .هفت نان و چند ماهی آوچک«: جواب دادند» چند نان داريد؟«: عيسی پرسيد٣٤
 آنگاه آن هفت نان و ماهيان را گرفت و پس از آنكه خدا را                  ٣٦.  عيسی دستور داد آه مردم روی زمين بنشينند         ٣٥

همه خوردند و سير شدند و از ُخرده های         ٣٧.  شكر نمود آنها را پاره آرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند                
آنگاه عيسی جمعّيت   ٣٩.  غيراز زنها و آودآان چهارهزار مرد از آن خوراک خوردند         ٣٨.  باقيمانده هفت زنبيل پر شد    

 . َدل رفترا مرّخص آرد و خود سوار قايق شده و به ناحيه َمج

١٦  
  تقاضای معجزه

 ) ٥٦-٥٤:١٢؛ لوقا ١٣-١١:٨مرقس (
عيسی در  ٢.  فريسيان و صدوقيان جلو آمده از روی امتحان از عيسی خواستند آه نشانه ای به آنان نشان دهد                           ١

و اگر صبح زود     ٣  در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما می گوييد هوا خوب خواهد بود                    «:  جواب آنها گفت   
شما آه می توانيد با نگاه آردن به آسمان هوا را پيش بينی               .  رخ و گرفته باشد می گوييد باران خواهد باريد          آسمان س 

اين نسل شرير و بی وفا جويای نشانه ای         ٤آنيد چگونه نمی توانيد معنی عاليم و نشانه های اين زمان را درک آنيد؟                 
پس از آن عيسی آنها را ترک آرد و از آنجا               »  .خواهد شد است و نشانه ای به جز نشانٔه يونس نبی به ايشان داده ن               

 . رفت

  خميرمائه صدوقيان و فريسيان
 ) ٢١-١٤:٨مرقس (

پس وقتی عيسی به ايشان      ٦.  شاگردان به آن طرف دريا می رفتند ولی فراموش آرده بودند آه با خود نان ببرند                   ٥
 » .تياط آنيداز خميرمائه فريسيان و صدوقيان برحذر باشيد و اح«: فرمود

 » . چون ما نان همراه خود نياورده ايم او چنين می گويد«: آنها در بين خود صحبت آرده می گفتند٧
آيا هنوز هم   ٩  ای آم ايمانان، چرا دربارٔه نداشتن نان صحبت می کنيد؟       «:  عيسی اين را درک آرد و به ايشان گفت        ٨

يا در مورد آن هفت نان و          ١٠  نداريد؟ چند زنبيل جمع آرديد؟        نمی فهميد؟ آيا پنج نان و پنج هزار مرد را به خاطر              
چرا نمی توانيد بفهميد آه من دربارٔه نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم             ١١  چهارهزار مرد، چند زنبيل جمع آرديد؟     

 » .آه از خميرمائه فريسيان و صدوقيان احتياط آنيد
، آه از تعاليم فريسيان و صدوقيان احتياط آنند، نه از                     آنگاه شاگردان فهميدند آه عيسی از آنان می خواهد              ١٢

 . خميرمائه نان

  تو مسيح هستی
 ) ٢١-١٨:٩؛ لوقا ٣٠-٢٧:٨مرقس (

به نظر مردم پسر انسان         «:  وقتی عيسی به نواحی اطراف قيصريه فيليُپس رسيد از شاگردان خود پرسيد                       ١٣
الياس يا ارميا و يا يكی      :  يد دهنده است و عّده ای می گويند    بعضی ها می گويند يحيی تعم   «:  آنها جواب دادند  ١٤»  آيست؟

تو مسيح، پسر خدای زنده       «:  شمعون پطرس جواب داد    ١٦»  شما مرا آه می دانيد؟    «:  عيسی پرسيد ١٥»  از انبياست 
چون تو اين را از انسان نياموختی بلكه پدر         !  ای شمعون پسر يونا، خوشا به حال تو       «:  آنگاه عيسی گفت  ١٧»  .هستی

و به تو می گويم آه تو پطرس هستی و من بر اين صخره آليسای                 ١٨.  سمانی من آن را بر تو مكشوف ساخته است          آ
و آليدهای پادشاهی آسمان را به تو می دهم،         ١٩خود را بنا می کنم و نيروهای مرگ، هرگز بر آن چيره نخواهد شد                 

رچه را آه بر زمين جايز بدانی در آسمان جايز           آنچه را آه تو در زمين منع آنی، در آسمان ممنوع خواهد شد و ه                 
 » .دانسته خواهد شد

 . بعد از آن عيسی به شاگردان دستور داد به کسی نگويند آه او مسيح است٢٠

  پيشگويی عيسی دربارٔه مرگ و قيام خود
 ) ٢٧-٢٢:٩؛ لوقا ١:٩-٣١:٨مرقس (



 مّتی
 

گردان خود گفت آه او می بايست به اورشليم          از آن زمان عيسی به آشكار ساختن اين حقيقت پرداخت و به شا                ٢١
اّما پطرس ٢٢. برود و در آنجا از مشايخ و سران آاهنان و علما رنج بسيار ببيند و آشته شود و روز سوم زنده گردد                

خير، خداوندا، هرگز برای تو چنين اّتفاقی نخواهد         !  خدا نكند «:  عيسی را به آناری آشيد و با اعتراض به او گفت             
تو مانع راه من هستی و افكار تو افكار انسانی                 !  دور شو ای شيطان     «:  عيسی برگشته به پطرس گفت       ٢٣»  .افتاد

 » .است، نه خدايی
اگر کسی بخواهد پيرو من باشد بايد دست از جان خود بشويد و صليب                «:  سپس عيسی به شاگردان خود فرمود     ٢٤

ن خود را حفظ آند آن را از دست می دهد، اّما هرکه                 زيرا هرکه بخواهد جا    ٢٥.  خود را برداشته به دنبال من بيايد         
برای انسان چه سودی دارد آه تمام جهان را ببرد، اّما            ٢٦.  به خاطر من جان خود را فدا آند آن را نگاه خواهد داشت            

د پسر انسان با جالل پدر خو       ٢٧.  جان خود را از دست بدهد؟ زيرا او ديگر به هيچ قيمتی نمی تواند آن را باز يابد                        
بدانيد آه بعضی از کسانی که اآنون اينجا       ٢٨.  همراه با فرشتگان می آيد و به هرکس بر طبق کارهايش پاداش می دهد            

 » .ايستاده اند تا آمدن پسر انسان را به صورت يک پادشاه نبينند، نخواهند مرد

١٧  
  تبديل هيئت عيسی

 ) ٣٦-٢٨:٩؛ لوقا ١٣-٢:٩مرقس (
و يعقوب و يوحنا برادر يعقوب را برداشته به باالی آوهی بلند برد تا در آنجا                     بعد از شش روز عيسی، پطرس      ١

در ٣.  در حضور آنها هيئت او تغيير آرد، چهره اش مانند آفتاب درخشيد و لباسش مثل نور سفيد گشت                     ٢.  تنها باشند 
:  به عيسی گفت      آنگاه پطرس  ٤.  همين موقع شاگردان، موسی و الياس را ديدند آه با عيسی گفت وگو می آردند                         

يكی برای تو، يكی برای     :  اگر بخواهی من سه سايبان در اينجا می سازم       .  خداوندا چه خوب است آه ما اينجا هستيم       «
هنوز سخن او تمام نشده بود آه ابری درخشان بر آنان سايه افکند و از آن ابر                         ٥»  .موسی و يکی هم برای الياس       
وقتی شاگردان اين   ٦»  .به او گوش دهيد   .  عزيز من آه از او خشنودم      اين است پسر    «:  صدايی شنيده شد آه می گفت     

آنگاه عيسی پيش آنان آمده و بر آنان دست گذاشته              ٧.  صدا را شنيدند، بسيار ترسيدند و با صورت به خاک افتادند               
  .وقتی شاگردان چشمان خود را باز آردند جز عيسی، کسی ديگر را نديدند٨» .برخيزيد، ديگر نترسيد«: گفت
درحالی که از آوه پايين می آمدند، عيسی به آنان دستور داد تا روزی آه پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است                 ٩

 » پس چرا علما می گويند بايد اول الياس بيايد؟«: شاگردان پرسيدند١٠. دربارٔه آن رؤيا به کسی چيزی نگويند
اّما من به شما      ١٢.  مه چيز را اصالح خواهد آرد       درست است، اول الياس خواهد آمد و ه             «:  عيسی پاسخ داد   ١١

پسر انسان نيز بايد همين طور از        .  می گويم آه الياس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او آردند                      
 . در اين وقت شاگردان فهميدند آه مقصود او يحيی تعميد دهنده است١٣» .دست ايشان رنج ببيند

  شفای مصروع
 )  الف٤٣-٣٧:٩؛ لوقا ٢٩-١٤:٩ مرقس(

ای آقا،  «:  گفت١٥  همين که عيسی و شاگردان پيش مردم برگشتند، مردی نزد عيسی آمد و در برابر او زانو زده                 ١٤
او مصروع است و دچار حمله های سختی می شود به طوری که بارها خود را در آب و آتش                     .  بر پسر من رحم آن    

 » .تو آوردم، اّما نتوانستند او را شفا دهند او را پيش شاگردان١٦. انداخته است
تا آی بايد با شما باشم؟ و تا به آی            !  مردم اين زمانه چقدر بی ايمان و منحرف هستند         «:  عيسی در جواب گفت    ١٧

ديو او را   .  پس عيسی با تندی به ديو دستور داد از او خارج شود            ١٨»  .بايد شما را تحّمل آنم؟ او را پيش من بياوريد          
 . د و آن پسر در همان لحظه شفا يافتترک آر

٢٠»  چرا ما نتوانستيم آن ديو را بيرون آنيم؟        «:  بعد از اين واقعه شاگردان عيسی آمده در خلوت از او پرسيدند             ١٩

بدانيد آه اگر به اندازٔه يک دانٔه َخرَدل ايمان داشته باشيد، می توانيد به              !  چون ايمان شما آم است    «:  عيسی جواب داد  
ليکن [٢١.   بگوييد آه از اينجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هيچ چيز برای شما محال نخواهد بود                       اين آوه 

 » .]اين جنس جز به دعا و روزه بيرون نمی رود

  دومين پيشگويی مرگ و قيام
 ) ٤٥-٤٣:٩؛ لوقا ٣٢-٣٠:٩مرقس (

پسر انسان بزودی به دست مردم تسليم «: ن گفتدر موقعی که آنها هنوز در جليل دور هم بودند، عيسی به ايشا           ٢٢



 مّتی
 

 . شاگردان بسيار غمگين شدند» .و آنان او را خواهند آشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد٢٣می گردد 

  پرداخت ماليات معبد بزرگ
ند پيش  در موقع ورود عيسی و شاگردان به آفرناحوم، کسانی که مأمور دريافت ماليات برای معبد بزرگ بود                    ٢٤

وقتی »  !البّته«:  پطرس گفت  ٢٥»  آيا استاد تو ماليات معبد بزرگ را نمی پردازد؟              «:  پطرس آمده از او پرسيدند        
ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه           «:  پطرس به خانه رفت قبل از اينكه چيزی بگويد عيسی به او گفت                

در «:  ، عيسی فرمود  »از بيگانگان «:  پطرس گفت ٢٦»  ؟کسانی باج و خراج می گيرند از مّلت خود يا از بيگانگان               
اّما برای اينكه اين اشخاص لغزش نخورند، برو و قالبی به دريا بينداز، وقتی              ٢٧اين صورت خود مّلت معاف است،       

آن را بردار و بابت ماليات من و خودت به             .  دهان اولين ماهی صيد شده را باز آنی، سّکه ای در آن خواهی يافت                
 » .هآنها بد

١٨  
  چه کسی بزرگتر است

 ) ٤٨-٤٦:٩؛ لوقا ٣٧-٣٣:٩مرقس (
٢»  چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است؟           «:  در آن وقت شاگردان نزد عيسی آمده از او پرسيدند             ١

در حقيقت به شما می گويم «:  و سپس به آنان گفت    ٣  عيسی آودآی را صدا آرد و از او خواست در برابر آنان بايستد            
در پادشاهی آسمان، ٤.  اگر شما عوض نشويد و مانند آودآان نگرديد، هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهيد شد     آه

و کسی که چنين آودآی را به نام        ٥.  آن کسی از همه بزرگتر است آه خود را فروتن سازد و مانند اين آودک بشود                   
 . من بپذيرد، مرا پذيرفته است

  وسوسه های گناه
 ) ٢-١:١٧؛ لوقا ٤٨-٤٢:٩مرقس (

برای او بهتر است آه       .  وای به حال کسی که باعث لغزش يکی از اين آوچكان آه به من ايمان دارند بشود                         «٦
! وای بر دنيا آه باعث چنين لغزشهايی می شود       ٧.  سنگ آسيابی به گردنش آويخته شود و در اعماق دريا غرق گردد            

 .  کسی که باعث اين لغزشها شودمسّلمًا لغزشهايی پيش خواهد آمد، اّما وای بر
بنابراين اگر دست يا پای تو، تو را به گناه بكشاند آن را قطع آن و دور بينداز، زيرا برای تو بهتر است آه                                 «٨

و اگر چشم تو، تو را به       ٩.  بدون دست يا پا وارد حيات گردی، تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افكنده شوی                     
را در آور و دور بينداز، زيرا بهتر است آه با يک چشم وارد حيات شوی، تا با دو چشم به آتش                           گناه می کشاند، آن  
 . دوزخ افكنده شوی

  َمَثل گوسفند ُگمشده
 ) ٧-٣:١٥لوقا (

بدانيد آه آنان در عالم باال فرشتگانی دارند آه پيوسته در پيشگاه پدر                  .  هرگز اين آوچكان را حقير نشماريد       «١٠
 .] زيرا پسر انسان آمده است تا ُگمشده را نجات بخشد١١. [ ر هستندآسمانی من حاض

عقيدٔه شما چيست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و يکی از آنها ُگم شود، آيا او نود و نه گوسفند ديگر را                         «١٢
 يک گوسفند    و هرگاه آن را پيدا آند برای آن           ١٣  در آوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند ُگمشده نمی رود؟              

به همين طور پدر آسمانی شما نمی خواهد آه        ١٤.  بيشتر شاد می شود تا برای آن نود و نه گوسفند ديگر آه ُگم نشده اند               
 . حّتی يکی از اين آوچكان از دست برود

  وقتی برادری مرتكب خطا می شود
اگر به سخن تو گوش       .  بت آن اگر برادرت به تو بدی آند، برو و با او در تنهايی دربارٔه آن موضوع صح                      «١٥

و اگر به سخن تو گوش ندهد، يک يا دو نفر ديگر را با خود ببر تا از زبان دو يا                          ١٦دهد برادر خود را بازيافته ای       
اگر حاضر نيست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اّطالع آليسا برسان و                   ١٧.  سه شاهد اين موضوع تأييد شود       
 . دهد، با او مثل يک بيگانه يا باجگير رفتار آناگر حاضر نشود به آليسا گوش 



 مّتی
 

  حرام و حالل
بدانيد آه هرچه شما در زمين حرام آنيد در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمين حالل نماييد                             «١٨

و نيز بدانيد آه هرگاه دو نفر از شما در روی زمين دربارٔه آنچه آه از خدا                                     ١٩.  در آسمان حالل خواهد شد         
زيرا هرجا آه دو يا سه نفر به نام من جمع             ٢٠خواهند يكدل باشند پدر آسمانی من آن را به ايشان خواهد بخشيد،               می 

 » .شوند، من آنجا در ميان آنان هستم

  کسی که ديگران را نمی بخشد
چند بار    خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بكند، تا          «:  در اين وقت پطرس پيش عيسی آمده از او پرسيد          ٢١

 » بايد او را ببخشم؟ تا هفت بار؟
چون پادشاهی آسمان مانند پادشاهی      ٢٣.  نمی گويم هفت بار، بلكه هفتاد مرتبه هفت بار        «:  عيسی در جواب گفت   ٢٢

وقتی اين آار را شروع آرد شخصی را نزد او آوردند آه            ٢٤.  است آه تصميم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد        
اّما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و                             ٢٥ بدهكار بود       ميليونها تومان به او      

ای آقا،  ':  آن شخص پيش پای ارباب خود افتاده گفت        ٢٦.  فرزندان و تمام هستی اش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد           
به طوری که   .  رباب به حال او سوخت    دل ا ٢٧'  .به من مهلت بده و من تمام آن را تا ريال آخر به تو خواهم پرداخت                  

 . از دريافت طلب خود صرف نظر آرد و به او اجازه داد برود
اّما او وقتی از آنجا رفت در راه با يکی از همكاران خود روبه رو شد آه در حدود صد و پنجاه تومان به او                              «٢٨

آن شخص به پای همكار خود       ٢٩'  .دازبدهی خود را به من بپر      ':  بدهكار بود، او را گرفت و گلويش را فشرده گفت            
اّما او قبول نكرد و آن مرد را به زندان           ٣٠'  .به من مهلت بده، پول تو را می پردازم        ':  افتاد و به او التماس آرده گفت       

خادمان ديگری آه اين ماجرا را ديدند بسيار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود                ٣١.  انداخت تا بدهی خود را بپردازد     
ای غالم شرير، به خاطر      ':  او آن مرد را احضار آرده به او گفت              ٣٢.  م جريان را به اّطالع او رسانيدند          رفته تما 

آيا نمی بايد همين طور آه من دلم برای تو سوخت،           ٣٣.  خواهشی آه از من آردی من همٔه بدهی تو را به تو بخشيدم               
آه آن غالم را به زندان انداخت و دستور داد             ارباب آن قدر خشمگين شد      ٣٤'  تو هم به همكار خود ترّحم می کردی؟        

 . تنبيه شود و تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود
 » .پدر آسمانی من هم با شما همين طور رفتار خواهد آرد، اگر همٔه شما برادر خود را از دل نبخشيد«٣٥

١٩  
  تعليم عيسی دربارٔه طالق

 ) ١٢-١:١٠مرقس (
. اين سخنان را به پايان رسانيد، جليل را ترک آرد و به نواحی يهوديه در آن طرف رود اردن رفت       وقتی عيسی ١
بعضی از فريسيان هم پيش او آمده از روی            ٣.  جمعّيت زيادی به دنبال او رفتند و عيسی آنها را در آنجا شفا داد                   ٢

عيسی در جواب   ٤»  زن خود را طالق دهد؟      آيا جايز است آه مرد به هر عّلتی آه بخواهد           «:  امتحان از او پرسيدند   
به اين سبب است آه       ٥  آيا تا به حال نخوانده ايد آه پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفريد؟                     «:  از آنها پرسيد   

از اين رو آنها ديگر دو تن        ٦.  مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پيوندد و آن دو يکی می شوند                    
پس چرا  «:  آنها پرسيدند ٧»  .ه يکی هستند، پس آنچه را آه خدا به هم پيوسته است انسان نبايد جدا سازد                      نيستند بلك 

 » موسی اجازه داد آه مرد با دادن يک طالق نامه به زن خود از او جدا شود؟
ای به خاطر سنگدلی شما بود آه موسی اجازه داد از زن خود جدا شويد، ولی از ابتد                       «:  عيسی در جواب گفت    ٨

اّما من به شما می گويم هرکس زن خود را به هر عّلتی به جز عّلت زنا طالق دهد و با زن                                   ٩.  خلقت چنين نبود   
اگر شوهر در مقابل زنش بايد چنين وضعی          «:  شاگردان به او گفتند    ١٠»  .ديگری ازدواج نمايد مرتكب زنا می شود       

همه نمی توانند اين تعليم را قبول آنند،       «:  ه آنها گفت  عيسی ب ١١»  .داشته باشد، بهتر است آه ديگر آسی ازدواج نكند         
بعضی ها طوری به دنيا آمده اند آه اصًال نمی توانند ازدواج آنند،                    ١٢.  مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند            

. می کنندعّده ای هم به دست انسان مقطوع الّنسل شده اند و عّده ای نيز به خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج خودداری                       
 » .بنابراين هرکس قدرت اجرای اين تعليم را دارد، آن را بپذيرد

  عيسی بّچه های کوچک را برآت می دهد
 ) ١٧-١٥:١٨؛ لوقا ١٦-١٣:١٠مرقس (



 مّتی
 

در اين وقت عّده ای از مردم، بّچه های کوچک را پيش عيسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و                            ١٣
بگذاريد «:  اّما عيسی به آنان فرمود       ١٤.  ّما شاگردان آنها را به خاطر اين آار سرزنش آردند              ا.  برای آنها دعا آند     

عيسی دست  ١٥»  .بّچه های کوچک نزد من بيايند و مانع آنان نشويد، زيرا پادشاهی آسمان به چنين آسانی تعّلق دارد                  
 . خود را بر سر آودآان گذاشت و سپس از آنجا رفت

  جوان دولتمند
 ) ٣٠-١٨:١٨؛ لوقا ٣١-١٧:١٠مرقس (

ای استاد چه آار نيكی بايد بكنم تا بتوانم حيات جاودانی را               «:  در اين هنگام مردی جلو آمد و از عيسی پرسيد           ١٦
اّما اگر تو مايل    .  چرا دربارٔه نيكی از من سؤال می کنی؟ فقط يکی نيكوست           «:  عيسی به او گفت   ١٧»  به دست آورم؟  

قتل «:  عيسی در جواب فرمود   »  آدام احكام؟ «:  او پرسيد ١٨»  .ام شريعت را نگاه دار   هستی به حيات وارد شوی، احك     
احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسايه  ات را مانند جان خود ١٩مكن، زنا مكن، دزدی نكن، شهادت دروغ نده،         

عيسی به او    ٢١»  ی آم دارم؟   من همٔه اينها را نگاه داشته ام، ديگر چه چيز             «:  آن جوان پاسخ داد     ٢٠»  .دوست بدار 
اگر می خواهی آامل باشی برو، دارايی خود را بفروش و به بيچارگان بده تا برای تو در عالم باال ثروتی                       «:  فرمود

وقتی آن جوان اين را شنيد با دلی افسرده از آنجا رفت زيرا                    ٢٢»  .آن وقت بيا و از من پيروی آن           .  اندوخته شود 
 . ثروت بسيار داشت

باز هم  ٢٤بدانيد آه ورود دولتمندان به پادشاهی آسمان بسيار دشوار است،                 «:  ه شاگردان خود فرمود    عيسی ب ٢٣
شاگردان ٢٥»  .می گويم آه گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود يک شخص دولتمند به پادشاهی خدا                      

عيسی به آنان نگاه آرد و      ٢٦»  د؟پس چه آسی می تواند نجات بياب     «:  از شنيدن اين سخن سخت ناراحت شده پرسيدند        
ما «:  پطرس در جواب به او گفت      ٢٧»  .برای انسان اين محال است ولی برای خدا همه چيز ممكن می باشد             «:  فرمود

 » آه همه چيز را ترک آرده و به دنبال تو آمده ايم، پاداش ما چه خواهد بود؟
نده، در آن هنگام آه پسر انسان با شكوه و جالل              در حقيقت به شما می گويم آه در دنيای آي           «:  عيسی پاسخ داد  ٢٨

آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما آه از من پيروی کرده ايد بر دوازده تخت خواهيد نشست و بر                            
و هرکس آه به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و     ٢٩.  دوازده طايفٔه اسرائيل داوری خواهيد نمود     

زمين و ملک خود را ترک آرده باشد، چندين برابر پاداش خواهد گرفت و حيات جاودانی به دست                                آودآان و    
اّما بسياری از کسانی که اآنون اول هستند، آخر خواهند شد و بسياری از آنها آه اآنون آخر هستند                      ٣٠.  خواهد آورد 

 . اول خواهند بود

٢٠  
  آارگران تاآستان

آستانی است آه يک روز صبح زود بيرون رفت تا برای تاآستان خود                            پادشاهی آسمان مانند صاحب تا         «١
ساعت نه  ٣.  و بعد از آنكه آنها دربارٔه مزد روزانه موافقت آردند، آنان را به سر آار فرستاد                         ٢کارگرانی بگيرد    

 در تاآستان   برويد و ':  به آنها گفت  ٤.  صبح باز بيرون رفت و افراد ديگری را ديد آه بيكار در بازار ايستاده بودند                   
در وقت ظهر و همچنين ساعت سه بعد از ظهر          ٥.  و آنها هم رفتند   '  من آار آنيد و من حق شما را به شما خواهم داد            

او يک ساعت پيش از غروب آفتاب باز بيرون رفت و              ٦.  باز بيرون رفت و مانند دفعات قبل عّده ای را اجير نمود             
چونكه ':  آنها جواب دادند  ٧'  چرا تمام روز اينجا بيكار ايستاده ايد؟     ':  ن گفت دستٔه ديگری را در آنجا ايستاده ديد، به آنا         

 ' .برويد و در تاآستان من آار آنيد': پس او به آنان گفت' هيچ کس به ما آاری نداده است
آارگران را صدا آن و مزد همه را بده، از کسانی که              ':  وقتی غروب شد صاحب تاآستان به مباشر خود گفت          «٨

آنانی آه يک ساعت قبل از غروب شروع به آار آرده              ٩'  .دند شروع آن و آخر همه به کسانی که اول آمدند           آخر آم 
وقتی نوبت به آسانی رسيد آه اول آمده بودند آنها انتظار       ١٠.  بودند پيش آمدند و هريک مزد يک روز تمام را گرفت          

وقتی آارگران مزد خود را گرفتند            ١١.  ن داده شد    داشتند از ديگران بيشتر بگيرند اّما به آنان به اندازٔه ديگرا                       
اين کسانی که آخر همه آمده اند فقط يک ساعت آار کرده اند و تو آنان را با                 '١٢:  شكايت آنان به صاحب تاآستان گفتند    

آن مالک رو به     ١٣'  .ما آه تمام روز در آفتاب سوزان آارهای سنگين را تحّمل کرده ايم در يک سطح قرار داده ای                     
پس ١٤مگر تو قبول نكردی آه با اين مزد آار آنی؟        .  ای رفيق، من آه به تو ظلمی نکرده ام       ':  ی از آنها آرده گفت    يک

آيا حق ندارم آه با پول خود مطابق          ١٥.  من ميل دارم به نفر آخر به اندازٔه تو مزد بدهم             .  مزد خود را بردار و برو       
  'ميل خود عمل آنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می کنی؟



 مّتی
 

 » .به اين ترتيب، آخرين، اولين و اولين، آخرين خواهند شد«١٦

  سومين پيشگويی مرگ و قيام عيسی
 ) ٣٤-٣١:١٨؛ لوقا ٣٤-٣٢:١٠مرقس (

اآنون «١٨:  وقتی عيسی به طرف اورشليم می رفت، در راه دوازده شاگرد خود را به آناری برد و به آنان گفت                   ١٧
ر انسان به دست سران آاهنان و علما تسليم خواهد شد و آنان او را به مرگ                       ما به اورشليم می رويم و در آنجا پس         

تحويل بيگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازيانه بزنند و مصلوب آنند و او در روز                           ١٩محكوم آرده   
 » .سوم بار ديگر زنده خواهد شد

  خواهش يک مادر
 ) ٤٥-٣٥:١٠مرقس ( 

ِزبدی به اّتفاق فرزندان خود پيش عيسی آمده، تعظيم آرد و تقاضا نمود آه عيسی به او                               آنگاه مادر پسران   ٢٠
قول بده آه در پادشاهی تو اين دو پسر من يکی در دست                «:  گفت»  چه می خواهی؟ «:  عيسی پرسيد ٢١.  لطفی بنمايد 

نمی دانيد آه چه      شما«:  عيسی به آن دو برادر رو آرده گفت             ٢٢»  .راست تو و ديگری در دست چپ تو بنشيند               
عيسی به آنان    ٢٣»  بلی، می توانيم «:  آنها جواب دادند   »  آيا می توانيد جامی را آه من می نوشم بنوشيد؟            .  می خواهيد

درست است، شما از جام من خواهيد نوشيد، اّما انتخاب کسانی که بايد در دست راست و دست چپ من                                «:  گفت
ت يا چپ من خواهند نشست آه پدر من قبًال برايشان آماده آرده                    بنشينند با من نيست، زيرا آسانی در دست راس             

 » .است
پس عيسی آنان را پيش       ٢٥.  وقتی ده شاگرد ديگر از اين موضوع باخبر شدند از آن دو برادر سخت رنجيدند                     ٢٤

ن به آنان   شما می دانيد آه در اين دنيا حكمرانان بر زيردستان خود آقايی می کنند و رهبرانشا                 «:  خود خوانده فرمود  
اّما در ميان شما نبايد چنين باشد، بلكه هرکه می خواهد در بين شما بزرگ باشد، بايد خادم همه                           ٢٦.  زور می گويند 

پسر انسان نيز نيامد تا خدمت شود، بلكه تا                ٢٨.  و هرکه بخواهد باالتر از همه شود بايد غالم همه باشد                  ٢٧گردد  
 » . سازدخدمت آند و جان خود را در راه بسياری فدا

  شفای دو آور
 ) ٤٣-٣٥:١٨؛ لوقا ٥٢-٤٦:١٠مرقس (

در آنار راه دو     ٣٠.  وقتی عيسی و شاگردانش شهر اريحا را ترک می کردند جمعّيت بزرگی به دنبال او رفت                     ٢٩
 ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم«: نفر آور نشسته بودند و چون شنيدند آه عيسی از آنجا می گذرد فرياد زده گفتند    

: اّما آن دو نفر بيشتر فرياد آرده می گفتند          .  مردم آنان را سرزنش آرده و به آنها می گفتند آه ساآت شوند                ٣١»  .آن
 » .ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم آن«

ای آقا، ما   «:  آنها گفتند ٣٣»  چه می خواهيد برايتان انجام دهم؟    «:  عيسی ايستاد و آن دو مرد را صدا آرده پرسيد          ٣٢
 » .اهيم آه چشمان ما باز شودمی خو
 . عيسی متأثر شده چشمان آنان را لمس آرد و آنها فورًا بينايی خود را بازيافتند و به دنبال او رفتند٣٤

٢١  
  ورود مظّفرانٔه عيسی به اورشليم

 ) ١٩-١٢:١٢؛ يوحنا ٤٠-٢٨:١٩؛ لوقا ١١-١:١١مرقس (
دٔه بيت فاجی واقع در آوه زيتون رسيدند عيسی دو نفر از              وقتی عيسی و شاگردان به نزديكی اورشليم و به دهك            ١

نزديک دروازٔه آن، االغی را با آّره اش بسته            .  به دهكدٔه مقابل برويد     «:  و به آنها گفت     ٢شاگردان خود را فرستاد       
حتياج دارد  اگر آسی به شما حرفی زد بگوييد آه خداوند به آنها ا           ٣.  آنها را باز آنيد و پيش من بياوريد       .  خواهيد يافت 

 » .و او به شما اجازه خواهد داد آه آنها را فورًا بياوريد
 : به اين وسيله پيشگويی نبی تحّقق يافت آه می فرمايد٤

 : به دختر صهيون بگوييد٥
  اين پادشاه توست آه بر االغی نشسته«



 مّتی
 

  و بر آره چهارپايی سوار است
 » .و با فروتنی نزد تو می آيد

و آن االغ و آرّ ه  اش را آوردند و آنگاه رداهای خود           ٧ آنچه به آنها گفته شده بود، انجام دادند          آن دو شاگرد رفتند و    ٦
جمعّيت زيادی جاده را با رداهای خود فرش آردند و بعضی،                       ٨.  را بر پشت آنها انداختند و عيسی سوار شد                 

 از جلو می رفتند و آنها آه از عقب               آنگاه جمعّيتی آه   ٩.  شاخه های درختان را می بريدند و در راه می گسترانيدند             
خدای !  مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آيد           !  سپاس باد بر پسر داوود      «:  می آمدند فرياد می زدند و می گفتند      

همين که عيسی وارد اورشليم شد تمام مردم شهر به هيجان آمدند و عّده ای                                 ١٠»  !متعال او را مبارک سازد          
 » .اين عيسی نبی است آه از ناصرٔه جليل آمده است«: جمعّيت پاسخ می دادند١١» آيست؟اين شخص «: می پرسيدند

  عيسی در معبد بزرگ اورشليم
 ) ٢٢-١٣:٢؛ يوحنا ٤٨-٤٥:١٩؛ لوقا ١٩-١٥:١١مرقس (

آنگاه عيسی به داخل معبد بزرگ رفت و همٔه آسانی را آه در صحن معبد بزرگ به خريد و فروش اشتغال                             ١٢
: و به آنان گفت       ١٣او ميزهای صّرافان و جايگاههای آبوتر فروشان را واژگون ساخت                        .  رون راند  داشتند، بي  

 » '.معبد بزرگ من نمازخانه خوانده  خواهد شد، اّما شما آن را کمينگاه دزدان ساخته ايد': کتاب مقّدس می فرمايد«
سران آاهنان و علما وقتی عجايب       ١٥.  شفا داد   نابينايان و مفلوجان در معبد بزرگ به نزد او آمدند و او آنها را                ١٤

١٦.  خشمگين شدند »  سپاس باد بر پسر داوود     «عيسی را ديدند و شنيدند آه آودآان در معبد بزرگ فرياد می زدند                  

مگر نخوانده ايد آه    !  بلی می شنوم «:  عيسی جواب داد   »  آيا می شنوی اينها چه می گويند؟      «:  آنها از عيسی پرسيدند     
آنگاه آنان را ترک آرد و از          ١٧»  وارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازند؟                 آودآان و شيرخ   

 . شهر خارج شد و به بيت عنيا رفت و شب را در آنجا گذرانيد

  عيسی درخت انجير را نفرين می کند
 ) ٢٤-٢٠ و ١٤-١٢:١١مرقس (

 آنار جاده درخت انجيری ديده به طرف آن             و در ١٩  صبح روز بعد، وقتی عيسی به شهر برگشت گرسنه شد             ١٨
» تو ديگر هرگز ثمر نخواهی آورد      «:  رفت اّما جز برگ چيزی در آن نيافت پس آن درخت را خطاب آرده فرمود                 

 . و آن درخت در همان لحظه خشک شد
به   عيسی در پاسخ  ٢١»  چرا اين درخت به اين زودی خشک شد؟         «:  شاگردان از ديدن آن تعّجب آرده پرسيدند        ٢٠

يقين بدانيد آه اگر ايمان داشته باشيد و شک نكنيد، نه تنها قادر خواهيد بود آنچه را آه نسبت به اين                               «:  آنان گفت 
 درخت انجام شد انجام دهيد، بلكه اگر به اين آوه بگوييد آه از جای خود آنده و به دريا پرتاب شود چنين خواهد شد                        

 » . يافتو هرچه با ايمان در دعا طلب آنيد خواهيد٢٢

  اختيار و اقتدار عيسی
 ) ٨-١:٢٠؛ لوقا ٣٣-٢٧:١١مرقس (

با چه  «:  سران آاهنان و مشايخ نزد او آمده پرسيدند           .  عيسی وارد معبد بزرگ شد و به تعليم مردم پرداخت               ٢٣
 عيسی در جواب به آنها      ٢٤»  اجازه ای دست به چنين آارهايی می زنی و چه کسی اين اختيار را به تو داده است؟                        

من از شما سؤالی می کنم، اگر به آن جواب بدهيد من هم به شما خواهم گفت آه با چه اجازه ای اين آارها را                        «:  گفت
 » آيا تعميد يحيی از جانب خدا بود و يا از جانب انسان؟٢٥. می کنم

گفت چرا به     اگر بگوييم از جانب خداست او خواهد      «:  بر سر اين موضوع در ميان آنها بحثی درگرفت، می گفتند          
» .و اگر بگوييم از جانب انسان است، از مردم می ترسيم، زيرا همه يحيی را يک نبی می دانند                 ٢٦  او ايمان نياورديد؟  

پس من هم به شما نخواهم گفت آه به چه                 «:  عيسی فرمود »  ما نمی دانيم «:  از اين رو در جواب عيسی گفتند           ٢٧
 » .اجازه ای اين آارها را می کنم

 ر َمَثل دو پس
: او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت               .  عقيدٔه شما در اين خصوص چيست؟ شخصی دو پسر داشت               «٢٨

٣٠. اّما بعد پشيمان شد و رفت   '  من نمی روم ':  آن پسر جواب داد   ٢٩'  .پسرم، امروز به تاآستان برو و در آنجا آار آن         '

کدام يک از  ٣١.  اّما هرگز نرفت  '  ای آقا .  اعت می کنم اط':  آنگاه پدر نزد دومی آمد و همين را به او گفت او پاسخ داد                
بدانيد آه باجگيران و فاحشه ها       «:  پس عيسی جواب داد    »  اولی«:  گفتند»  اين دو نفر بر طبق ميل پدر رفتار آرد؟            



 مّتی
 

زيرا يحيی آمد و راه صحيح زندگی را به شما نشان داد و شما                       ٣٢قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد                
و را باور نكرديد ولی باجگيران و فاحشه ها باور آردند و شما حّتی بعد از ديدن آن هم توبه نكرديد و به او                         سخنان ا 

 » .ايمان نياورديد

  َمَثل باغبانان شرير
 ) ١٩-٩:٢٠؛ لوقا ١٢-١:١٢مرقس (

آن َچرُخشتی آند     مالكی بود آه تاآستانی احداث آرد و دور آن ديواری آشيد و در            :  به َمَثل ديگری گوش دهيد    «٣٣
هنگامی آه موسم  ٣٤.  و يک ُبرج ديده بانی هم برای آن ساخت، آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت                    

اّما باغبانان، خادمان او را      ٣٥.  چيدن انگور رسيد، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحويل بگيرند                  
صاحب باغ بار ديگر عّدٔه بيشتری از       ٣٦.  ی را آشتند و سومی را سنگسار آردند       گرفته، يکی را آتک زدند و ديگر      

: سرانجام پسر خود را پيش باغبانان فرستاده گفت        ٣٧.  با آنان نيز به همان طور رفتار آردند       .  خادمان خود را فرستاد   
بياييد . اين وارث است': ديگر گفتنداّما وقتی باغبانان پسر را ديدند به يك ٣٨'  .آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت      '

٤٠.  پس او را گرفته و از تاآستان بيرون انداخته، به قتل رسانيدند                    ٣٩'  .او را بكشيم و ميراثش را تصاحب آنيم             

 » هنگامی که صاحب تاآستان بيايد با باغبانان چه خواهد آرد؟
 و تاآستان را به دست باغبانان ديگری         آن مردان شرير را به عقوبت شديدی خواهد رسانيد         «:  آنها جواب دادند  ٤١

 » .می سپارد تا هروقت موسم ميوه برسد، سهم او را بدهند
 : آيا تا آنون در آالم خدا نخوانده ايد«: آنگاه عيسی به آنان فرمود٤٢

  آن سنگی آه بّنايان رد آردند'
 . اکنون مهمترين سنگ بنا شده است

  اين آار خداوند است؛
 ' .است و به نظر ما عجيب

بنابراين به شما می گويم آه پادشاهی خدا از شما گرفته و به اّمتی داده خواهد شد آه ثمراتی شايسته به بار                              «٤٣
اگر آسی بر روی اين سنگ بيفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی آسی بيفتد او را به غبار                              ٤٤.  [  آورد

 » .]مبّدل خواهد ساخت
آنها خواستند او   ٤٦.  ان مثلهای او را شنيدند فهميدند آه عيسی به آنها اشاره می کند               وقتی سران آاهنان و فريسي     ٤٥

 . را دستگير آنند اّما از مردم آه عيسی را نبی می دانستند، می ترسيدند

٢٢  
  َمَثل جشن عروسی

 ) ٢٤-١٥:١٤لوقا (
است آه برای عروسی پسر خود،        پادشاهی آسمان مانند پادشاهی   «٢:  عيسی باز هم برای مردم َمَثلی آورده گفت        ١

او نوآران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگويند که در جشن حاضر شوند، اّما آنها                                   ٣.  جشنی ترتيب داد    
به جشن عروسی   ':  پادشاه بار ديگر عّده ای را فرستاده به آنها فرمود آه به دعوت شدگان بگويند                  ٤.  نخواستند بيايند 

' . داده ام آماده است، گاوها و پرواريهای خود را سر بريده و همه چيز را آماده کرده ام                بياييد، چون ضيافتی آه ترتيب    
يكی به مزرعٔه خود رفت و ديگری به           .  اّما دعوت شدگان به دعوت او اعتنايی نكردند و مشغول آار خود شدند                  ٥

وقتی پادشاه اين را    ٧.   را آشتند  درحالی که ديگران، نوآران پادشاه را گرفته، زدند و آنها        ٦آسب و آار خود پرداخت      
آنگاه پادشاه به    ٨.  شنيد، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتالن را آشتند و شهرشان را آتش زدند                           

پس به کوچه ها و      ٩.  جشن عروسی آماده است، اّما کسانی که دعوت آرده بودم، اليق نبودند                  ':  نوآران خود گفت   
 با  - چه نيک و چه بد     -آنان رفته و هرکه را پيدا آردند          ١٠'  .يافتيد به عروسی دعوت آنيد     خيابانها برويد و هرکه را       

 . خود آوردند و به اين ترتيب تاالر از مهمانان پر شد
پادشاه از او   ١٢.  هنگامی که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببيند مردی را ديد آه لباس عروسی بر تن نداشت                       «١١
پس پادشاه به مالزمان خود        ١٣.  او ساآت ماند   '   بدون لباس عروسی به اينجا آمده ای؟           ای دوست، چطور   ':  پرسيد
دست و پای او را ببنديد و او را بيرون در تاريكی بيندازيد در جايی که گريه و دندان بر دندان ساييدن وجود                         ':  گفت
 ' .دارد
 » .زيرا دعوت شدگان بسيارند اّما برگزيدگان آم هستند«١٤



 مّتی
 

 يات مسئلٔه مال
 ) ٢٦-٢٠:٢٠؛ لوقا ١٧-١٣:١٢مرقس (

آنها چند نفر از پيروان خود      ١٦.  آنگاه فريسيان نقشه آشيدند آه چطور عيسی را با سخنان خودش به دام بيندازند             ١٥
ای استاد، ما می دانيم آه تو مرد راستگويی «: را به اّتفاق عّده ای از هواداران هيروديس به نزد عيسی فرستاده گفتند        

١٧،  چون به ظاهر انسان توّجهی نداری و راه خدا را بدون بيم و هراس از انسان، با راستی تعليم می دهی                           .هستی

عيسی به نيرنگ   ١٨»  پس به ما بگو عقيدٔه تو در اين باره چيست؟ آيا دادن ماليات به امپراتور روم جايز است يا نه؟                     
سّکه ای را آه با آن ماليات خود        ١٩يد مرا امتحان آنيد؟      ای رياآاران، چرا می خواه   «:  آنان پی برد و به آنان فرمود        

 » .را می پردازيد به من نشان دهيد
مال «:  آنها جواب دادند  ٢١»  اين تصوير و عنوان مال آيست؟       «:  عيسی پرسيد ٢٠.  آنها يک سّکٔه نقره به او دادند         

را آه مال خداست به خدا            پس آنچه را آه مال قيصر است به قيصر و آنچه                   «:  عيسی به آنان فرمود      »  .قيصر
 » .بدهيد
 . آنها آه از اين پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از آنجا بلند شده رفتند و عيسی را تنها گذاشتند٢٢

  مسئلٔه رستاخيز مردگان
 ) ٤٠-٢٧:٢٠؛ لوقا ٢٧-١٨:١٢مرقس (

ای استاد،  «٢٤:  نمودند  همان روز صدوقيان آه منكر رستاخيز مردگان هستند پيش او آمدند و از او سؤال                            ٢٣
موسی گفته است آه هرگاه شخصی بدون فرزند بميرد برادرش بايد با زن او ازدواج آند و برای او فرزندانی به                             

باری، در بين ما هفت برادر بودند، اولی ازدواج آرد و قبل از آنكه دارای فرزندی شود، ُمرد و                             ٢٥.  وجود آورد 
 طور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج آردند و بدون فرزند                        همين٢٦.  همسر او به برادرش واگذار شد         

پس در روز قيامت آن زن همسر کدام يک از آنها خواهد بود زيرا همٔه آنان                ٢٨.  آن زن هم بعد از همه مرد      ٢٧.  ُمردند
 » با او ازدواج آرده بودند؟

در روز رستاخيز    ٣٠!   و نه از قدرت او       نه از آالم خدا چيزی می دانيد       !  شما در اشتباهيد   «:  عيسی جواب داد   ٢٩
اّما در خصوص    ٣١.  کسی نه زن می گيرد و نه شوهر می کند، بلكه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند                         

من خدای ابراهيم، خدای    ':  او فرموده است  ٣٢رستاخيز مردگان، آيا نخوانده ايد آه خود خدا به شما چه فرموده است؟              
 » .خدا خدای مردگان نيست، بلكه خدای زندگان است' .ب هستماسحاق و خدای يعقو

 . مردم آه اين را شنيدند، از تعاليم او مات و مبهوت شدند٣٣

  حكم اعظم
 ) ٢٨-٢٥:١٠؛ لوقا ٣٤-٢٨:١٢مرقس (

 و يک نفر از آنها آه معّلم      ٣٥  وقتی فريسيان شنيدند آه عيسی صدوقيان را ُمجاب آرده است، دور او را گرفتند               ٣٤
ای استاد، کدام يک از احكام شريعت از همه بزرگتر          «٣٦:  شريعت بود از روی امتحان از عيسی سؤالی نموده گفت          

 » است؟
اين اولين و   ٣٨.  خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار                   «:  عيسی جواب داد  ٣٧

دازه مهم است شبيه اولی است، يعنی همسايه ات را              دومين حكمی آه به همان ان        ٣٩.  بزرگترين حكم شريعت است     
 » .در اين دو حكم تمام تورات و نوشته های انبيا  خالصه شده است٤٠. مانند جان خود دوست بدار

  مسيح آيست؟
 ) ٤٤-٤١:٢٠؛ لوقا ٣٧-٣٥:١٢مرقس (

سيح چيست؟ او فرزند       عقيدٔه شما دربارٔه م      «٤٢:  عيسی از آن فريسيانی آه اطراف او ايستاده بودند پرسيد                   ٤١
پس چطور است آه داوود با الهام از        «:  عيسی از آنها پرسيد   ٤٣»  .او فرزند داوود است   «:  آنها جواب دادند  »  آيست؟

 : جانب خدا او را خداوند می خواند؟ زيرا داوود می گويد
 : خداوند به خداوند من گفت'٤٤

  بر دست راست من بنشين
 ' .تا دشمنانت را زير پای تو اندازم

 » او چطور می تواند فرزند داوود باشد درصورتی آه خود داوود او را خداوند می خواند؟٤٥



 مّتی
 

 . هيچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگويد و از آن روز به بعد ديگر کسی جرأت نكرد از او سؤالی بپرسد٤٦

٢٣  
  آارهای غلط فريسيان و علما

 ) ٤٦-٤٥:٢٠؛ ٤٦؛ ٤٣:١١؛ لوقا ٣٩-٣٨:١٢مرقس (
شما بايد به    ٣،  چون علما و فريسيان بر آرسی موسی نشسته اند          «٢:  آنگاه عيسی به مردم و شاگردان خود گفت          ١

هرچه آنها می گويند گوش دهيد و مطابق آن عمل نماييد اّما از کارهای آنان پيروی نكنيد، زيرا خود آنها آنچه                                     
دوش مردم می گذارند درحالی که خودشان حاضر نيستند           آنها بارهای سنگين را می بندند و بر        ٤.  می گويند، نمی کنند 

دعاهای .  هرچه می کنند برای تظاهر و خودنمايی است         ٥.  برای بلند آردن آن بار حّتی انگشت خود را تكان دهند                
آنها دوست دارند در صدر     ٦.  بسته شده به بازو و پيشانی خود را قطورتر و دامن ردای خويش را پهن تر می سازند                   

' استاد'و مردم در کوچه ها به آنها سالم نمايند و آنها را                 ٧شينند و در کنيسه ها بهترين جا را داشته باشند              مجالس بن 
هيچ کس را بر   ٩.  خوانده شويد، زيرا شما يک استاد داريد و همٔه شما برادر هستيد            '  استاد'اّما شما نبايد    ٨.  خطاب آنند 

خوانده شويد زيرا شما    '  پيشوا'و نبايد   ١٠.   يعنی همان پدر آسمانی    روی زمين پدر نخوانيد، زيرا شما يک پدر داريد،         
زيرا هرکه خود   ١٢.  کسی در ميان شما از همه بزرگتر است آه خادم همه باشد              ١١.  يک پيشوا داريد آه مسيح است       

 . را بزرگ سازد حقير خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسيد

 حكوم می کند عيسی رياآاری آنان را م
 ) ٤٧:٢٠؛ ٥٢ و ٤٤ و ٤٢-٣٩:١١؛ لوقا ٤٠:١٢مرقس (

شما درهای پادشاهی آسمان را بر روی مردم می بنديد، خودتان وارد ! وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار«١٣
ياآار، شما وای بر شما ای علما و فريسيان ر١٤. [ نمی شويد و ديگران را هم آه می خواهند وارد شوند، باز می داريد 

مال بيوه زنها را می بلعيد و حال آنكه محض خودنمايی نماز خود را طول می دهيد، به اين جهت شما شديد ترين                                 
 .] آيفرها را خواهيد ديد

وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار، شما دريا و خشكی را طی می آنيد تا کسی را پيدا آنيد آه دين شما                             «١٥
 .  موّفق شديد، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهّنم می سازيدو وقتی که. را بپذيرد

اگر کسی به معبد بزرگ سوگند بخورد چيزی نيست، اّما اگر            :  وای بر شما ای راهنمايان آور، شما می گوييد        «١٦
دام مهمتر  ای احمقان و ای آوران، آ     ١٧.  به طالهای معبد بزرگ سوگند بخورد، موّظف است به سوگند خود وفا آند             

هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چيزی       :  شما می گوييد ١٨است، طال، يا معبد بزرگ آه طال را تقديس می آند؟            
آدام !  ای آوران ١٩.  نيست اّما اگر به هدايايی آه در قربانگاه قرار دارد، سوگند بخورد موّظف است به آن عمل آند                   

کسی که به قربانگاه سوگند ياد می آند به آن و به                ٢٠ را تقديس می آند؟       مهمتر است، هدايا، يا قربانگاهی آه هدايا          
و کسی که به معبد بزرگ سوگند می خورد به آن و به خدايی آه در آن                  ٢١هرچه بر روی آن است، سوگند می خورد         

می نشيند و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد، به تخت خدا و آن کس آه بر آن                 ٢٢.  ساآن است، سوگند خورده است    
 . سوگند خورده است

وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار، شما از نعناع و شويد و زيره ده يک می دهيد، اّما مهمترين احكام                               «٢٣
شما بايد اينها را انجام دهيد و در عين حال از                 .  شريعت را آه عدالت و رحمت و صداقت است، ناديده گرفته ايد                

 . ای راهنمايان آور آه پشه را صافی می کنيد و شتر را می بلعيد٢٤. كنيدانجام ساير احكام نيز غفلت ن
وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار، شما بيرون پياله و بشقاب را پاک می کنيد درحالی که درون آن از                             «٢٥

م پاک  ای فريسی آور، اول درون پياله را پاک آن آه در آن صورت بيرون آن ه                          ٢٦  ظلم و ناپرهيزی ُپر است       
 . خواهد بود

وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار، شما مثل مقبره های سفيد شده ای هستيد آه ظاهری زيبا دارند، اّما                            «٢٧
شما هم همين طور ظاهرًا مردمانی درستكار ولی در         ٢٨!  داخل آنها پر از استخوانهای مردگان و انواع آثافات است           

 . باطن پر از رياآاری و شرارت هستيد

  پيشگويی عقوبت آنان
 ) ٥١-٤٧:١١لوقا (

وای بر شما ای علما و فريسيان رياآار، شما مقبره های انبيا را می سازيد و بناهايی را آه به يادبود مقّدسين                           «٢٩



 مّتی
 

اگر ما در زمان نياکان خود زنده بوديم، هرگز با آنان در قتل انبيا شرآت                ':  و می گوييد ٣٠  ساخته شده، تزئين می کنيد   
پس برويد و   ٣٢.  به اين ترتيب تصديق می کنيد آه فرزندان کسانی هستيد آه انبيا را به قتل رسانيده اند                 ٣١'  . کرديمنمی

ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ             ٣٣.  آنچه را آه نياکانتان شروع آردند به اتمام رسانيد             
ا برای شما می فرستم، اّما شما بعضی را می کشيد و مصلوب              به اين جهت من انبيا و حكما و علما ر           ٣٤می گريزيد؟  

و از اين جهت خون همٔه           ٣٥می کنيد و بعضی را هم در آنيسه هايتان تازيانه می زنيد و شهر به شهر می رانيد                              
نيک مردان خدا آه بر زمين ريخته شده، برگردن شما خواهد بود، از هابيل معصوم گرفته تا زآريا فرزند برخيا آه                     

در حقيقت به شما می گويم گناه تمام اين آارها به گردن ٣٦. او را در بين اندرون مقّدس معبد بزرگ و قربانگاه آشتيد
 . اين نسل خواهد بود

  محّبت عيسی به اورشليم
 ) ٣٥-٣٤:١٤لوقا (

فرستاده شدند    ای اورشليم، ای اورشليم، ای شهری آه انبيا را به قتل رسانيدی و رسوالنی را آه به نزد تو                         «٣٧
چه بسيار اوقاتی آه آرزو آردم مانند مرغی آه جوجه های خود را زير پر و بال خود جمع می کند، ! سنگسار آردی

و ٣٩!  اآنون خانٔه شما متروک به شما واگذار خواهد شد           ٣٨.  فرزندان تو را به دور خود جمع آنم؛ اّما تو نخواستی              
 » .مبارک است کسی که به نام خدا می آيد: روزی آه بگوييد بدانيد آه ديگر هرگز مرا نخواهيد ديد تا

٢٤  
  پيشگويی خرابی معبد بزرگ اورشليم

 ) ٦-٥:٢١؛ لوقا ٢-١:١٣مرقس (
٢.  درحالی که عيسی از معبد بزرگ خارج می شد، شاگردانش توّجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند                         ١

نيد؟ يقين بدانيد آه هيچ سنگی از آن بر سنگ ديگر باقی نخواهد ماند،                   آيا اين بناها را نمی بي     «:  عيسی به آنها گفت    
 » .بلكه همه فرو خواهند ريخت

  سختی ها و زحمات
 ) ١٩-٧:٢١؛ لوقا ١٣-٣:١٣مرقس (

به ما  «:  وقتی عيسی در روی آوه زيتون نشسته بود، شاگردانش نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند                           ٣
عيسی جواب  ٤»  امور واقع خواهد شد؟ و نشانٔه آمدن تو و رسيدن آخر زمان چه خواهد بود؟                      بگو، چه زمانی اين    

من مسيح  ':  زيرا بسياری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت           ٥.  مواظب باشيد آه کسی شما را گمراه نسازد         «:  داد
 نزديک و اخبار مربوط به         زمانی می آيد آه شما صدای جنگها را از            ٦.  و بسياری را گمراه خواهند آرد         '  .هستم

. هراسان نشويد، چنين وقايعی بايد رخ دهد، اّما پايان آار هنوز نرسيده است  .  جنگ در جايهای دور را خواهيد شنيد      
زيرا مّلتی با مّلت ديگر و دولتی با دولت ديگر جنگ خواهد آرد و قحطی ها و زمين لرزه ها در همه جا پديد خواهد                ٧

 . غاز درد زايمان استاينها همه مثل آ٨. آمد
در آن وقت شما را برای شكنجه و آشتن تسليم خواهند نمود و تمام جهانيان به خاطر ايمانی آه به من داريد، از           «٩

و بسياری ايمان خود را از دست خواهند داد و يكديگر را تسليم دشمن نموده، از هم متنّفر                     ١٠  شما متنّفر خواهند بود   
و شرارت به قدری زياد     ١٢.  ين زيادی برخواهند خاست و بسياری را گمراه خواهند نمود         انبيای دروغ ١١.  خواهند شد 

و ١٤اّما هرکس تا آخر پايدار بماند نجات خواهد يافت           ١٣.  می شود آه محّبت آدميان نسبت به يكديگر سرد خواهد شد           
دتی باشد و آنگاه پايان آار فرا           اين مژدٔه پادشاهی الهی در سراسر عالم اعالم خواهد شد تا برای همٔه مّلتها شها                        

 . می رسد

  وحشت عظيم
 ) ٢٤-٢٠:٢١؛ لوقا ٢٣-١٤:١٣مرقس (

خواننده خوب  (پس هرگاه آن وحشت عظيمی را آه دانيال نبی از آن سخن گفت در مكان مقّدس ايستاده ببينيد                     «١٥
اگر کسی روی بام    ١٧.  ا بگريزند کسانی که در يهوديه هستند، بايد به کوهه      ١٦)  توّجه آند که منظور اين قسمت چيست      

و اگر کسی در مزرعه باشد، نبايد برای بردن لباس خود           ١٨خانه ای باشد، نبايد برای بردن اسباب خود به پايين بيايد            



 مّتی
 

دعا آنيد آه وقت فرار       ٢٠!  آن روزها برای زنهای آبستن و شيرده چقدر وحشتناک خواهد بود               ١٩.  به خانه برگردد   
زيرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد               ٢١ روز سبت نباشد،     شما در زمستان و يا در     

اگر خدا آن روزها را آوتاه نمی کرد،       ٢٢.  آه از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم ديگر نخواهد بود                 
 .  روزها را آوتاه خواهد ساختاّما خدا به خاطر برگزيدگان خود آن. هيچ جانداری جان سالم به در نمی برد

زيرا اشخاص  ٢٤.  آن را باور نكنيد     '  مسيح اينجا يا آنجاست     !  نگاه آن 'در آن زمان اگر کسی به شما بگويد               «٢٣
بسياری پيدا خواهند شد آه به دروغ اّدعا می کنند، مسيح يا نبی هستند و نشانه ها و عجايب بزرگی انجام خواهند داد                      

توّجه آنيد، من قبًال شما را آگاه             ٢٥.  ود، حّتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می کردند               به طوری آه اگر ممكن ب          
 . ساخته ام

٢٧.  اگر به شما بگويند آه او در بيابان است، به آنجا نرويد و اگر بگويند آه او درون خانه است، باور نكنيد                          «٢٦

 از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن            ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است آه وقتی                
 ! هرجا الشه ای باشد، الشخوران در آنجا جمع می شوند٢٨. می سازد

  ظهور پسر انسان
 ) ٢٨-٢٥:٢١؛ لوقا ٢٧-٢٤:١٣مرقس (

به محض آنكه مصيبت آن روزها به پايان برسد، خورشيد تاريک خواهد شد و ماه ديگر نور نخواهد داد،                              «٢٩
پس از آن، عالمت پسر انسان در        ٣٠.  خواهند ريخت و قدرتهای آسمانی متزلزل خواهند شد          ستارگان از آسمان فرو   

آسمان ظاهر می شود و همٔه ملل عالم سوگواری خواهند آرد و پسر انسان را خواهند ديد آه با قدرت و جالل عظيم                       
 فرستد تا برگزيدگان خدا را     شيپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می             ٣١.  بر ابرهای آسمان می آيد   

 . از چهار گوشٔه جهان و از کرانه های فلک جمع آنند

  درسی از درخت انجير
 ) ٣٣-٢٩:٢١؛ لوقا ٣١-٢٨:١٣مرقس (

هر وقت شاخه های آن جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانيد آه                   :  از درخت انجير درسی بياموزيد      «٣٢
يق وقتی تمام اين چيزها را می  بينيد بدانيد آه آخر آار نزديک، بلكه بسيار                       به همان طر   ٣٣.  تابستان نزديک است   

آسمان و زمين از بين خواهند ٣٥. بدانيد تا تمام اين چيزها واقع نشود، مردمان اين نسل نخواهند ُمرد          ٣٤.  نزديک است 
 . رفت، اّما سخنان من هرگز از بين نخواهد رفت

  هيچ کس از آن روز و ساعت خبر ندارد
 ) ٣٦-٣٤ و ٣٠-٢٦:١٧؛ لوقا ٣٧-٣٢:١٣مرقس (

٣٧.  هيچ کس غيراز پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حّتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند                             «٣٦

در روزهای قبل از توفان يعنی تا روزی آه نوح           ٣٨.  زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود           
و چيزی نمی فهميدند تا آنكه سيل آمد و          ٣٩م می خوردند و می نوشيدند و ازدواج می کردند          به داخل آشتی رفت، مرد     

از دو نفر آه در مزرعه هستند، يكی را می برند          ٤٠.  ظهور پسر انسان نيز همين طور خواهد بود      .  همه را از بين برد    
پس بيدار  ٤٢.  گری را می گذارند   و از دو زن آه دستاس می کنند يكی را می برند و دي                    ٤١و ديگری را می گذارند        

اگر صاحبخانه می دانست آه دزد در :  به خاطر داشته باشيد  ٤٣.  باشيد، زيرا نمی دانيد در چه روزی موالی شما می آيد        
پس شما بايد هميشه آماده باشيد،       ٤٤.  چه ساعت از شب می آيد، بيدار می ماند و نمی گذاشت دزد وارد خانه اش بشود                

 .  ساعتی آه انتظار نداريد خواهد آمدزيرا پسر انسان در

  غالم امين
 ) ٤٨-٤١:١٢لوقا (

آيست آن غالم امين و دانا آه اربابش او را به سرپرستی خادمان خانٔه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب                           «٤٥
٤٧.  فه ببيند خوشا به حال آن غالم، اگر وقتی اربابش بر می گردد او را در حال انجام وظي                        ٤٦.  جيرٔه آنان را بدهد    

اّما اگر غالم شرير باشد و بگويد آه،            ٤٨.  بدانيد آه اربابش ادارٔه تمام مايملک خود را به عهدٔه او خواهد گذاشت                   
و به اذّيت و آزار غالمان ديگر بپردازد و با ميگساران به خوردن و نوشيدن                   ٤٩آمدن ارباب من طول خواهد آشيد        

و او را تکه تکه      ٥١رد و در وقتی که او نمی داند، اربابش خواهد آمد                 در روزی آه او انتظار ندا         ٥٠مشغول شود،    
 . آرده، به سرنوشت رياآاران گرفتار خواهد ساخت در جايی که گريه و دندان بر دندان ساييدن وجود دارد



 مّتی
 

٢٥  
  َمَثل ده دختر جوان

داشته به استقبال داماد      در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بود آه چراغهای خود را بر                           «١
دختران نادان چراغهای خود را با خود برداشتند ولی با خود               ٣.  پنج نفر از آنان دانا و پنج نفر نادان بودند             ٢.  رفتند

چون داماد در آمدن تأخير     ٥.  اّما دختران دانا چراغهای خود را با ظرفهای پر از روغن بردند             ٤هيچ روغن نبردند،    
  .آرد، همگی خوابشان برد

وقتی دختران اين را شنيدند،     ٧'  داماد می آيد، به پيشواز او بياييد     ':  در نيمٔه شب فرياد کسی شنيده شد آه می گفت         «٦
چراغهای ما در حال خاموش       ':  دختران نادان به دختران دانا گفتند       ٨.  همه برخاسته چراغهايشان را حاضر آردند       

خير، برای همٔه ما کافی نيست، بهتر است شما           ':  آنها گفتند ٩  '.شدن است، مقداری از روغن خودتان را به ما بدهيد           
. وقتی آنها رفتند روغن بخرند، داماد وارد شد            ١٠'  .پيش فروشندگان برويد و مقداری روغن برای خودتان بخريد              

فرياد ،  بعد آه آن پنج دختر ديگر برگشتند      ١١.  کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد              
١٣'  . به شما می گويم آه اصًال شما را نمی شناسم       ':  اّما او جواب داد   ١٢'   ای آقا، ای آقا در را به روی ما باز آن           ':  زدند

 . پس بيدار باشيد زيرا شما از روز و ساعت اين واقعه خبر نداريد

  َمَثل سه غالم
 ) ٢٧-١١:١٩لوقا (

پس غالمان خود را خوانده، تمام ثروتش را به              .  ت سفر آند   پادشاهی آسمان مانند مردی است آه می  خواس          «١٤
و به هريک به نسبت توانايی اش چيزی داد به يکی پنج هزار سّکٔه طال، به ديگری دو هزار سّکٔه طال،   ١٥آنان سپرد   

ا مردی آه پنج هزار سّکٔه طال داشت زود رفت و با آنه              ١٦.  و به سومی هزار سّکٔه طال و پس از آن به سفر رفت                
همچنين آن مردی آه دو هزار سّکٔه طال داشت دو هزار سّکٔه ديگر              ١٧.  تجارت آرد و پنج هزار سّکٔه طال سود برد         

اّما آن مردی آه هزار سّکٔه طال به او داده شده بود رفت و زمين را َآند و پول ارباب خود را پنهان                             ١٨.  سود آورد 
 . آرد
کسی که پنج هزار سّکٔه طال به او         ٢٠.  ها به تصفيه حساب پرداخت     بعد از مّدت زيادی ارباب برگشت و با آن           «١٩

تو اين پنج هزار سّکه را به من         ':  داده شده بود آمد و پنج هزار سّکه ای را هم آه سود برده بود با خود آورد و گفت                     
ين، تو در امر    آفرين، ای غالم خوب و ام     ':  ارباب گفت ٢١'  .سپرده بودی، اين پنج هزار سّکٔه ديگر هم سود آن است           

بيا و در شادی ارباب     .  آوچكی امانت و درستی خود را نشان دادی، من حاال آارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد                   
تو دو هزار سّکٔه به من سپردی، اين دو         ':  آنگاه مردی آه دو هزار سّکٔه طال داشت آمد و گفت          ٢٢'  .خود شريک باش  

آفرين، ای غالم خوب و امين تو در آار آوچكی امانت و                     ':  گفتارباب  ٢٣'  .هزار سّکٔه ديگر هم سود آن است           
' .بيا و در شادی ارباب خود شريک باش        .  درستی خود را نشان دادی و حاال آارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد                

ای ارباب، من می دانستم آه تو مرد سختگيری هستی،         ':  سپس مردی آه هزار سّکه به او داده شده بود آمد و گفت            ٢٤
پس ترسيدم و رفتم سّکه های تو را در         ٢٥از جايی که نکاشته ای درو می کنی و از جايی که نپاشيده ای جمع می نمايی،              

ای غالم بدسرشت و تنبل، تو آه می دانستی من از                ':  ارباب گفت ٢٦'  .بفرما، پول تو اينجاست     .  زمين پنهان آردم   
پس به همين دليل می بايد پول مرا به صّرافان           ٢٧ ام جمع می کنم،    جايی آه نکاشته ام درو می کنم و از جايی که نپاشيده         

سّکه ها را از او بگيريد و به آن کسی آه ده            ٢٨.  می دادی تا وقتی من از سفر بر می گردم آن را با سودش پس بگيرم                
اشد و آن کس آه     زيرا آن کس آه دارد به او بيشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته ب                     ٢٩هزار سّکه دارد بدهيد،       

اين غالم بی فايده را به تاريكی بيندازيد جايی که گريه و                ٣٠.  ندارد، حّتی آنچه را هم آه دارد از دست خواهد داد                 
 ' .دندان بر دندان ساييدن وجود دارد

  روز داوری
و تمام  ٣٢  وقتی پسر انسان با جالل خود همراه با همٔه فرشتگان می آيد، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست                     «٣١

آنگاه او مانند شبانی آه گوسفندان را از ُبزها جدا می کند، آدميان را به . ملل روی زمين در حضور او جمع می شوند    
آنگاه ٣٤.  گوسفندان را در دست راست و ُبزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد                  ٣٣.  دو گروه تقسيم خواهد آرد     

بياييد و  !  ای کسانی که از جانب پدر من برآت يافته ايد          ':   خواهد گفت   پادشاه به آنانی آه در سمت راست او هستند            
چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک       ٣٥.  وارث سلطنتی شويد آه از ابتدای آفرينش عالم برای شما آماده شده است              

يان بودم مرا    وقتی عر ٣٦داديد، وقتی تشنه بودم به من آب داديد، هنگامی که غريب بودم مرا به خانٔه خود برديد،                          



 مّتی
 

آنگاه نيكان پاسخ    ٣٧'  پوشانيديد، وقتی بيمار بودم به عيادت من آمديد و وقتی که در زندان بودم از من ديدن آرديد                         
ای خداوند چه وقت تو را گرسنه ديديم آه به تو خوراک داده باشيم و يا چه موقع تو را تشنه ديديم آه                           ':  خواهند داد 

چه وقت  ٣٩ غريب بودی آه تو را به خانه برديم يا برهنه بودی آه تو را پوشانديم؟                  چه زمان ٣٨به تو آب داده باشيم؟      
بدانيد آنچه به يکی از آوچكترين       ':  پادشاه در جواب خواهد گفت     ٤٠'  تو را بيمار يا زندانی ديديم آه به ديدنت آمديم؟           

 ' .پيروان من آرديد، به من آرديد
ای ملعونان، از من دور شويد و به آتش ابدی آه برای            ':  خواهد گفت   آنگاه به آنانی آه در سمت چپ او هستند        «٤١

زيرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک نداديد، وقتی تشنه بودم به من              ٤٢،  ابليس و فرشتگان او آماده شده است برويد        
دانی بودم به ديدن    وقتی غريب بودم مرا نپذيرفتيد، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانيديد و وقتی بيمار و زن               ٤٣،  آب نداديد 

چه موقع تو را گرسنه يا تشنه يا غريب يا عريان يا بيمار يا زندانی ديديم ': آنان نيز جواب خواهند داد٤٤' .من نيامديد 
و آنان  ٤٦'  بدانيد آنچه به يکی از اين آوچكان نكرديد به من نكرديد            ':  او جواب خواهد داد   ٤٥'  و آاری برايت نكرديم؟   
 » . رسيد، ولی نيكان به حيات جاودانی وارد خواهند شدبه آيفر ابدی خواهند

٢٦  
  توطئه عليه عيسی

 ) ٥٣-٤٥:١١؛ يوحنا ٢-١:٢٢؛ لوقا ٢-١:١٤مرقس (
شما می دانيد آه دو روز ديگر عيد فصح است و پسر                  «٢:  در پايان اين سخنان عيسی به شاگردان خود گفت              ١

 » .صلوب می کنندانسان به دست دشمنان تسليم می شود و آنها او را م
و مشورت آردند آه چگونه       ٤  در همين وقت سران آاهنان و مشايخ قوم در کاخ قيافا آاهن اعظم جمع شدند                        ٣

اين آار نبايد در روزهای عيد انجام گردد، مبادا               «:  آنان گفتند ٥.  عيسی را با حيله دستگير آرده به قتل برسانند               
 » .آشوب و بلوايی در ميان مردم ايجاد شود

 ين عيسی در بيت عنيا تده
 ) ٨-١:١٢؛ يوحنا ٩-٣:١٤مرقس (

زنی با شيشه ای از عطر گرانبها پيش او آمد و                      ٧،   وقتی عيسی در بيت عنيا در منزل شمعون جذامی بود                   ٦
شاگردان از ديدن آن عصبانی شده        ٨.  درحالی که عيسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ريخت                   

 » !ما می توانستيم آن را به قيمت خوبی بفروشيم و پولش را به فقرا بدهيم٩ای چيست؟ اين اصراف بر«: گفتند
. چرا مزاحم اين زن می شويد؟ او آار بسيار خوبی برای من آرده است                «:  عيسی اين را فهميد و به آنان گفت         ١٠
ر بر بدن من، مرا برای تدفين        او با ريختن اين عط     ١٢.  فقرا هميشه با شما خواهند بود اّما من هميشه با شما نيستم              ١١

بدانيد آه در هر جای عالم آه اين انجيل بشارت داده شود آنچه او آرده است به ياد بود او نقل                        ١٣.  آماده ساخته است  
 » .خواهد شد

  موافقت آردن يهودا برای تسليم آردن عيسی
 ) ٦-٣:٢٢ و لوقا ١١-١٠:١٤مرقس (

اگر عيسی را   «:  و گفت ١٥وازده حواری بود پيش سران آاهنان رفت        آنگاه يهودای اسخريوطی آه يکی از آن د       ١٤
از آن وقت يهودا به دنبال        ١٦.  آنان سی سّكٔه نقره را شمرده به او دادند            »  به شما تسليم آنم به من چه خواهيد داد؟            

 . فرصت مناسبی بود تا عيسی را تسليم نمايد

  شام فصح
 ) ٣٠-٢١:١٣ا ؛ يوحن٢٣-٢١؛ ١٣-٧:٢٢؛ لوقا ٢١-١٢:١٤مرقس (

آجا ميل داری برای تو شام فصح را           «:  در نخستين روز عيد فطير، شاگردان نزد عيسی آمده از او پرسيدند                ١٧
 » آماده آنيم؟

استاد می گويد وقت من نزديک است و          :  در شهر نزد فالن شخص برويد و به او بگوييد              «:  عيسی جواب داد   ١٨
شاگردان طبق دستور عيسی عمل آرده شام فصح را               ١٩»  . داشت فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم               

 . حاضر ساختند



 مّتی
 

بدانيد آه يکی از     «:  در ضمن شام فرمود    ٢١.  وقتی شب شد عيسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست                 ٢٠
 » .شما مرا تسليم دشمن خواهد آرد

عيسی جواب  ٢٣»  ا من آن شخص هستم؟    خداوندا، آي «:  آنان بسيار ناراحت شدند و يکی پس از ديگری پرسيدند           ٢٢
پسر انسان به همان راهی خواهد       ٢٤.  کسی که دست خود را با من در آاسه فرو می کند، مرا تسليم خواهد آرد                «:  داد

برای آن  .  رفت آه در کتاب مقّدس برای او تعيين شده است، اّما وای بر آن کسی آه پسر انسان توسط او تسليم شود                        
ای استاد، آيا آن شخص من         «:  آنگاه يهودای خائن در پاسخ گفت        ٢٥»  . به دنيا نمی آمد     شخص بهتر بود آه هرگز       

 » .همان طور است آه می گويی«: عيسی جواب داد» هستم؟

  شام خداوند
 ) ٢٥-٢٣:١١؛ اول قرنتيان ٢٠-١٤:٢٢؛ لوقا ٢٦-٢٢:١٤مرقس (

 آن را پاره آرده به شاگردان داد و             شام هنوز تمام نشده بود آه عيسی نان را برداشت و پس از شكرگزاری                    ٢٦
آنگاه پياله را برداشت و پس از شكرگزاری آن را به شاگردان داد               ٢٧»  بگيريد و بخوريد، اين است بدن من       «:  گفت

زيرا اين خون من است آه اجرای پيمان تازه را تأييد می کند و برای آمرزش                    ٢٨همٔه شما از اين بنوشيد        «:  و گفت 
بدانيد آه من ديگر از ميؤه مو نخواهم نوشيد تا روزی آه آن را با شما در                                 ٢٩.   می شود  گناهان بسياری ريخته    

 . پس از آن، سرود فصح را خواندند و به طرف آوه زيتون رفتند٣٠» .پادشاهی پدرم تازه بنوشم

  پيشگويی انكار پطرس
 ) ٣٨-٣٦:١٣؛ يوحنا ٣٤-٣١:٢٢؛ لوقا ٣١-٢٧:١٤مرقس (

شبان را  ':  امشب همٔه شما مرا ترک خواهيد آرد، زيرا کتاب مقّدس می فرمايد                «:  رمودآنگاه عيسی به آنان ف       ٣١
 » .اّما پس از آنكه دوباره زنده شوم قبل از شما به جليل خواهم رفت٣٢' .می زنم و گوسفندان گّله پراآنده خواهند شد

عيسی به او    ٣٤»  .اهم آرد حّتی اگر همه تو را ترک نمايند، من هرگز چنين آاری نخو                   «:  پطرس جواب داد   ٣٣
٣٥»  .يقين بدان آه همين امشب پيش از آنكه خروس بخواند، تو سه بار خواهی گفت آه مرا نمی شناسی                             «:  گفت

بقّئه شاگردان نيز همين     »  .هرگز نخواهم گفت آه تو را نمی شناسم        .  حّتی اگر الزم شود با تو بميرم        «:  پطرس گفت 
 . را گفتند

 ی دعای عيسی در باغ جتسيمان
 ) ٤٦-٣٩:٢٢؛ لوقا ٤٢-٣٢:١٤مرقس (

در اينجا بنشينيد، من     «:  در اين وقت عيسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسيمانی رسيد و به آنان گفت                          ٣٦
و به آنان   ٣٨  غم و اندوه بر او مستولی شد       .  او پطرس و دو پسر ِزبدی را با خود برد           ٣٧»  .برای دعا به آنجا می روم    

عيسی آمی جلوتر   ٣٩»  .ّدت غم نزديک به مرگ است، شما در اينجا بمانيد و با من بيدار باشيد               جان من از ش   «:  گفت
ای پدر اگر ممكن است، اين پياله را از من دور آن، اّما نه به ارادٔه من                  «:  رفت، رو به زمين نهاد و دعا آرده گفت        

 » .بلكه به ارادٔه تو
آيا هيچ يک از شما نمی توانست      «:  ده اند، پس به پطرس فرمود     بعد پيش آن سه شاگرد برگشت و ديد آنان خوابي            ٤٠

» .بيدار باشيد و دعا آنيد تا دچار وسوسه نشويد، روح مايل است اّما جسم ناتوان                   ٤١يک ساعت با من بيدار بماند؟         
 ارادٔه ای پدر، اگر راه ديگری نيست جز اينکه من اين پياله را بنوشم پس         «:  عيسی بار ديگر رفت دعا نموده گفت      ٤٢

 . باز عيسی آمده آنان را در خواب ديد، زيرا آه چشمان ايشان از خواب سنگين شده بود٤٣» .تو انجام شود
: آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت٤٥. پس، از پيش آنان رفت و برای بار سوم به همان آلمات دعا آرد٤٤

سيده است آه پسر انسان به دست گناهكاران تسليم              باز هم خواب هستيد؟ هنوز استراحت می کنيد؟ ساعت آن ر               «
 » .برخيزيد، برويم، آن خائن اکنون می آيد٤٦. شود

  دستگيری عيسی
 ) ١٢-٣:١٨؛يوحنا ٥٣-٤٧:٢٢؛ لوقا ٥٠-٤٣:١٤مرقس (

عيسی هنوز صحبت خود را تمام نكرده بود آه يهودا، يکی از دوازده حواری، همراه گروه آثيری از                                         ٤٧
. اين گروه همه با شمشير و چماق مسّلح بودند           .  آاهنان و مشايخ قوم فرستاده بودند به آنجا رسيدند             کسانی که سران 

کسی را آه می بوسم همان شخص است، او را                «:  آن شاگرد خائن به همراهان خود عالمتی داده و گفته بود                   ٤٨
عيسی در جواب    ٥٠.  ا بوسيد و او ر   »  سالم ای استاد   «:  پس يهودا فورًا به طرف عيسی رفت و گفت              ٤٩»  .بگيريد



 مّتی
 

در همين موقع آن گروه جلو رفتند و عيسی را دستگير آرده،                  »  .ای رفيق، آار خود را زودتر انجام بده           «:  گفت
در اين لحظه يکی از کسانی که با عيسی بودند، دست به شمشير خود برد، آن را آشيد و به غالم                           ٥١.  محكم گرفتند 

هرکه شمشير آشد به     .  شمشير خود را غالف آن      «:  لی عيسی به او فرمود      و٥٢.  آاهن اعظم زده گوش او را بريد         
مگر نمی دانی آه من می توانم از پدر خود بخواهم آه بيش از دوازده لشکر از فرشتگان را                 ٥٣.  شمشير آشته می شود  
 » اّما در آن صورت پيشگويی های کتاب مقّدس چگونه تحّقق می بايد؟٥٤به ياری من بفرستد؟ 

مگر می خواهيد يک راهزن را بگيريد آه اين طور مسّلح با شمشير و              «:  عيسی رو به جمعّيت آرده گفت        آنگاه٥٥
چماق برای دستگيری من آمده ايد؟ من هر روز در معبد بزرگ می نشستم و تعليم می دادم و شما دست به سوی من                          

در اين وقت همٔه    »  .اب مقّدس نوشته اند به انجام رسد    اّما تمام اين چيزها اّتفاق افتاد تا آنچه انبيا در کت          ٥٦،  دراز نكرديد 
 . شاگردان او را ترک آرده، گريختند

  عيسی در مقابل شورای يهود
 ) ٢٤-١٩ و ١٤-١٣:١٨؛يوحنا ٧١-٦٣ و ٥٥-٥٤:٢٢؛ لوقا ٦٥-٥٣:١٤مرقس (

پطرس از  ٥٨.  بردند  ،آن گروه عيسی را به خانٔه قيافا آاهن اعظم، آه علما و مشايخ يهود در آنجا جمع بودند                         ٥٧
دور به دنبال عيسی آمد تا به حياط خانٔه آاهن اعظم رسيد و وارد شده در ميان خدمتكاران نشست تا پايان آار را                              

سران آاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دليلی عليه عيسی پيدا آنند تا بر اساس آن او را به قتل                           ٥٩.  ببيند
سرانجام دو  .   بسياری جلو رفتند و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست دليلی پيدا آند              اّما با وجود اينكه   ٦٠.  برسانند

من می توانم معبد بزرگ را خراب آرده و در ظرف سه روز                     :  اين مرد گفته است     «:  و گفتند ٦١نفر بر خاستند      
 » .دوباره بنا آنم

» دان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟       آيا به اّتهاماتی آه اين شاه      «:  آاهن اعظم برخاسته از عيسی پرسيد      ٦٢
تو را به خدای زنده سوگند می دهم به ما بگو آيا تو مسيح، پسر خدا   «:  پس آاهن اعظم گفت   .  اّما عيسی ساآت ماند   ٦٣

اّما همٔه شما بدانيد آه بعد از اين پسر انسان را خواهيد                .  همان است آه تو می گويی     «:  عيسی پاسخ داد  ٦٤»  هستی؟
 » .ر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آيدديد آه ب

آيا شهادتی باالتر از اين می خواهيد؟ شما حاال آفر او             !  او آفر گفت  «:  آاهن اعظم گريبان خود را دريده گفت        ٦٥
آنگاه آب دهان به     ٦٧»  .او مستوجب اعدام است    «:  آنها جواب دادند   »  نظر شما چيست؟   ٦٦.  را با گوش خود شنيديد      

حاال ای مسيح از غيب بگو چه        «:  می گفتند٦٨ورتش انداخته او را زدند و کسانی که بر رخسارش سيلی می زدند،              ص
 » .کسی تو را زده است

  انكار پطرس
 ) ٢٧-٢٥ و ١٨-١٥:١٨؛ يوحنا ٦٢-٥٦:٢٢؛ لوقا ٧٢-٦٦:١٤مرقس (

تو هم با عيسی جليلی     «:  مده گفت در اين وقت پطرس در بيرون، در حياط خانه نشسته بود آه کنيزی پيش او آ                 ٦٩
پطرس از آنجا به طرف در       ٧١»  .من نمی دانم تو چه می گويی     «:  پطرس در حضور همه منكر شده گفت        ٧٠»  .بودی

باز هم  ٧٢»  .اين شخص با عيسی ناصری بود     «:  حياط رفت و در آنجا کنيز ديگری او را ديده به اطرافيان خود گفت             
آمی بعد کسانی که آنجا ايستاده بودند، پيش       ٧٣»  .   خورم آه آن مرد را نمی شناسم     من قسم می     «:  پطرس منكر شده گفت   

: اّما پطرس سوگند خورده گفت    ٧٤»  .البّته تو يکی از آنها هستی زيرا از لهجه ات پيداست           «:  پطرس آمده به او گفتند     
ه ياد آورد آه عيسی به       و پطرس ب  ٧٥در همان لحظه خروس بانگ زد        »  .لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم          «

پس بيرون رفت و زار       »  .پيش از آنكه خروس بخواند، تو سه بار خواهی گفت آه مرا نمی شناسی                  «:  او گفته بود   
 . زار گريست

٢٧  
  عيسی در حضور پيالطس

 ) ٣٢-٢٨:١٨؛ يوحنا ٢-١:٢٣، لوقا ١:١٥مرقس (
پس ٢.  تند آه چگونه عيسی را به قتل برسانند       وقتی صبح شد، سران آاهنان و مشايخ قوم در جلسه ای تصميم گرف           ١

 . از آن او را دست بسته برده به پيالطس، فرماندار رومی، تحويل دادند

  مرگ يهودا



 مّتی
 

 ) ١٩-١٨:١کارهای رسوالن (
وقتی يهودای خائن ديد آه عيسی محكوم شده است، از آار خود پشيمان شد و سی سّکٔه نقره را به سران آاهنان                       ٣

 » .من گناه کرده ام آه به يک مرد بی گناه خيانت آرده، باعث مرگ او شده ام«: و گفت٤ردانيد و مشايخ باز گ
پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمين پرت             ٥»  !ديگر به ما مربوط نيست، خودت می دانی        «:  اّما آنها گفتند  

 . آرد و بيرون رفته خود را با طناب خفه نمود
» .نمی شود اين پول را به بيت المال معبد بزرگ ريخت، زيرا خونبهاست            «:  گفتند  سران آاهنان پول را برداشته     ٦
بنابراين پس از مشورت، با آن پول مزرعٔه کوزه گر را خريدند تا برای خارجی های مقيم اورشليم گورستانی                                ٧

 . خوانده می شود» مزرعٔه خون«به اين دليل آن زمين تا به امروز، ٨. داشته باشند
آنها آن سی سّکٔه نقره، يعنی قيمتی را آه قوم                 «:  يله پيشگويی ارميای نبی تحّقق يافت آه می گويد            به اين وس   ٩

چنانکه خداوند به من فرموده        .  و با آن مزرعٔه کوزه گر را خريدند           ١٠اسرائيل برای او تعيين آرده بود، گرفتند               
 » .است

  بازپرسی از عيسی
 ) ٣٨-٣٣:١٨؛يوحنا ٥-٣:٢٣؛ لوقا ٥-٢:١٥مرقس (

» آيا تو پادشاه يهوديان هستی؟      «:  فرماندار از او پرسيد    .  در اين هنگام عيسی را به حضور فرماندار آوردند             ١١
ولی عيسی به اّتهاماتی آه سران آاهنان و مشايخ به او وارد می  نمودند             ١٢»  .همان است آه می گويی   «:  عيسی فرمود 

اّما او حّتی   ١٤»  ن شهادتهايی را آه عليه تو می دهند نمی شنوی؟         آيا اي «:  آنگاه پيالطس به او گفت     ١٣.  جوابی نمی داد 
 . به طوری که فرماندار بسيار تعّجب آرد. يک آلمه هم جواب نداد

  حكم قتل عيسی
 ) ١٦:١٩-٣٩:١٨؛ يوحنا ٢٥-١٣:٢٣؛ لوقا ١٥-٦:١٥مرقس (

در آن زمان شخص     ١٦.  ساختدر زمان عيد، رسم فرماندار اين بود آه يک زندانی را به ميل مردم آزاد می                        ١٥
می خواهيد «:  وقتی مردم اجتماع آردند، پيالطس به آنان گفت              ١٧.  بسيار معروفی به نام باراباس در زندان بود              

زيرا او می دانست آه      ١٨»  کدام يک از اين دو نفر را برايتان آزاد آنم، باراباس يا عيسی معروف به مسيح را؟                            
 . سليم کرده انديهوديان از روی حسد عيسی را به او ت

با آن مرد بی گناه    «:  هنگامی که پيالطس در ديوانخانه نشسته بود، همسرش پيغامی به اين شرح برای او فرستاد              ١٩
ضمنًا سران آاهنان و      ٢٠»  .آاری نداشته باش، من ديشب به خاطر او در خوابهايی آه ديدم، بسيار ناراحت بودم                       

پس ٢١.  طس بخواهند آه باراباس را آزاد سازد و عيسی را اعدام آند                مشايخ، جمعّيت را تشويق نمودند آه از پيال          
» .باراباس را«: آنها گفتند» کدام يک از اين دو نفر را می خواهيد برايتان آزاد سازم؟ «:  وقتی فرماندار از آنها پرسيد    

پيالطس ٢٣»  .مصلوبش آن «:  و آنان يک صدا گفتند     »  پس با عيسی معروف به مسيح چه آنم؟         «:  پيالطس پرسيد ٢٢
 » .مصلوبش آن«: اّما آنان با فريادی بلندتر گفتند» چرا؟ چه گناهی آرده است؟«: سؤال آرده گفت

وقتی پيالطس ديد آه ديگر فايده ای ندارد و ممكن است شورشی ايجاد شود، آب خواست و پيش چشم مردم                               ٢٤
: مردم يک صدا فرياد آردند     ٢٥»  !يدشما مسئول !  من از خون اين مرد بری هستم        «:  دستهای خود را شست و گفت       

پس از آن باراباس را برای آنان آزاد آرد و دستور داد عيسی                ٢٦»  !خون اين مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد           «
 . را تازيانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد

  سربازان عيسی را مسخره می کنند
 ) ٣-٢:١٩؛يوحنا ٢٠-١٦:١٥مرقس (

اول لباس  ٢٨.  يسی را به حياط آاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند                     سربازان پيالطس ع   ٢٧
و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به               ٢٩عيسی را در آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشانيدند                 

آنها آب دهان بر او انداخته و        ٣٠  ».درود بر پادشاه يهود   «:  دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند              
سر انجام از مسخره آردن او دست برداشتند و آن ردا را در آورده               ٣١.  با چوبی آه در دستش بود بر سرش می زدند        

 . آنگاه او را بردند تا مصلوب آنند. لباس خودش را به او پوشانيدند

  عيسی را بر صليب ميخكوب می کنند
 ) ٢٧-١٧:١٩؛ يوحنا ٤٣-٢٦:٢٣؛ لوقا ٣٢-٢١:١٥مرقس (



 مّتی
 

. در سر راه با مردی قيروانی به نام شمعون روبه رو شدند و او را مجبور آردند آه صليب عيسی را حمل آند                        ٣٢
شراب آميخته به داروی بيهوش آننده به او دادند، اّما وقتی              ٣٤،  وقتی به محلی به نام جلجتا يعنی جمجمه رسيدند           ٣٣

آنگاه لباسهايش را به قيد قرعه ميان خود تقسيم         .   او را به صليب ميخكوب آردند      آنها٣٥.  آن را چشيد نخواست بنوشد    
اين است عيسی، پادشاه     «:  جرم او را بر لوحی به اين شرح نوشتند           ٣٧.  و برای پاسداری در آنجا نشستند       ٣٦نمودند  
است و ديگری   دو راهزن را نيز با او مصلوب آردند، يکی در سمت ر               ٣٨.  و بر باالی سرش نصب آردند       »  يهود

تو آه  «٤٠:  کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانيدند و با دشنام به او می گفتند                  ٣٩.  در سمت چپ او    
می خواستی معبد بزرگ را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعًا پسر خدا هستی از صليب                                   

٤٢:   آاهنان و علما و مشايخ يهود او را مسخره آرده، می گفتند               همچنين سران ٤١»  .پايين بيا و خودت را نجات بده        

اگر پادشاه اسرائيل است، حاال از صليب پايين            .  او ديگران را نجات می داد، اّما نمی تواند خودش را نجات دهد                «
را دوست  او به خدا توّکل داشت و می گفت آه فرزند خداست، پس اگر خدا                  ٤٣.  بيايد و ما به او ايمان خواهيم آورد         

حّتی راهزنانی هم آه با او مصلوب شده بودند، همين طور به او توهين                            ٤٤»  .داشته باشد او را آزاد می سازد           
 . می کردند

  مرگ عيسی
 ) ٣٠-٢٨:١٩؛ يوحنا ٤٩-٤٤:٢٣؛ لوقا ٤١-٣٣:١٥مرقس (

 با صدای بلند    نزديک ساعت سه عيسی   ٤٦.  از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاريكی تمام زمين را فرا گرفت                 ٤٥
بعضی از کسانی که   ٤٧»  خدای من، خدای من، چرا مرا ترک آردی؟        «يعنی  »  ايلی، ايلی، لما سبقتنی؟   «:  فرياد آرد 

يکی از آنان فورًا دويد و اسفنجی را آورده، در                ٤٨»  .الياس را می خواند   «:  آنجا ايستاده بودند اين را شنيده گفتند          
بگذاريد ببينيم آيا   «:  اّما ديگران گفتند  ٤٩.  ار داده، جلوی دهان عيسی برد     شراب ترشيده فرو برد و بر نوک چوبی قر        

 . عيسی بار ديگر فرياد بلندی آشيد و جان سپرد٥٠» !الياس می آيد او را نجات دهد يا نه
در آن لحظه پردٔه اندرون مقّدس معبد بزرگ از باال تا به پايين دوپاره شد و چنان زمين لرزه ای شد آه تخته                               ٥١
و از قبرهای خود بيرون آمده،       ٥٣و قبرها باز شدند و بسياری از مقّدسين آه خفته بودند برخاستند                ٥٢نگها شكافته   س

وقتی افسر رومی و افراد او       ٥٤.  بعد از رستاخيز عيسی به شهر مقّدس وارد شدند و بسياری از مردم آنان را ديدند                   
بدون شک اين   «:  ٔه ماجرا را ديدند بسيار ترسيدند و گفتند        آه به پاسداری از عيسی مشغول بودند، زمين لرزه و هم            

عّده ای از زنها آه عيسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جليل آمده بودند در آنجا                                ٥٥»  .مرد پسر خدا بود     
در ميان آنان مريم مجدليه، مريم مادر يعقوب و يوسف و مادر                     ٥٦.  حضور داشتند و از دور ناظر جريان بودند            

 . ان ِزبدی ديده می شدندپسر

  تدفين عيسی
 ) ٤٢-٣٨:١٩؛ يوحنا ٥٦-٥٠:٢٣؛ لوقا ٤٧-٤٢:١٥مرقس (

او به حضور   ٥٨.  در وقت غروب مردی ثروتمند به نام يوسف آه اهل رامه و يکی از پيروان عيسی بود رسيد                    ٥٧
يوسف جسد را   ٥٩.   او بدهند  پيالطس دستور داد آه آن را به      .  پيالطس رفت و تقاضا نمود جسد عيسی به او داده شود          

و در قبر خود آه تازه از سنگ تراشيده بود، قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در                    ٦٠برده در پارچٔه آتانی تازه پيچيد        
 . مريم مجدليه و آن مريم ديگر نيز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند٦١. جلوی آن غلطانيده رفت

  پاسداری از مقبره
: گفتند٦٣وز سبت، سران آاهنان و فريسيان به طور دسته جمعی پيش پيالطس رفته                      روز بعد، يعنی صبح ر      ٦٢

٦٤.  عاليجناب، ما به ياد داريم آه آن گمراه آننده وقتی زنده بود گفت آه من پس از سه روز از نو زنده خواهم شد                         «

 و جسد او را بدزدند و          پس دستور بفرما تا روز سوم، قبر تحت نظر باشد، وگرنه امكان دارد شاگردان او بيايند                        
آنگاه به مردم بگويند آه او پس از مرگ زنده شده است و به اين ترتيب در آخر آار مردم را بيشتر از اول فريب                               

برويد و تا آنجا آه ممكن است از آن محافظت            .  شما می توانيد نگهبانانی در آنجا بگماريد      «:  پيالطس گفت ٦٥»  .دهند
 .  ُمهر و ُموم آرده، پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی آنندپس آنها رفته قبر را٦٦» .آنيد

٢٨  
  رستاخيز عيسی



 مّتی
 

 ) ١٠-١:٢٠؛ يوحنا ١٢-١:٢٤؛ لوقا ١٠-١:١٦مرقس (
ناگاه زمين  ٢.  بعد از روز سبت، در سپيده َدم صبح روز يكشنبه، مريم مجدليه و آن مريم ديگر به ديدن قبر رفتند                     ١

زيرا فرشتٔه خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به آناری غلطانيده بر                            ،  لرزه شديدی رخ داد    
از ديدن اين منظره نگهبانان     ٤.  صورت او مثل برق می درخشيد و لباسهايش مانند برف سفيد بود            ٣.  روی آن نشست  

 . از ترس لرزيدند و مانند مرده به زمين افتادند
چنانکه خود  .  او اينجا نيست  ٦.  می دانم آه به دنبال عيسی مصلوب می گرديد      !  سيدنتر«:  آنگاه فرشته به زنها گفت    ٥

و زود برويد و به شاگردان       ٧بياييد و جايی را آه او خوابيده بود، ببينيد            .  او قبًال گفته بود، پس از مرگ زنده گشت          
آنچه .   او را آنجا خواهيد ديد      او بگوييد آه او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جليل خواهد رفت و شما                      

 » .را به شما گفتم به خاطر داشته باشيد
آنها با عجله و ترس و در عين حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا اين خبر را به                                       ٨

آمدند و بر     زنها جلو »  !سالم بر شما  «:  در ضمن راه، ناگهان عيسی با آنان روبه رو شده گفت            ٩.  شاگردان برسانند 
نترسيد، برويد و به برادران      «:  آنگاه عيسی به آنان فرمود     ١٠.  قدمهای او به خاک افتاده، در مقابل او سجده آردند             

 » .من بگوييد آه به جليل بروند و در آنجا مرا خواهند ديد

  گزارش نگهبانان
فاق افتاده بود، به سران آاهنان           وقتی زنها در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته، آنچه را آه اتّ                            ١١

تا اينكه آنها    ١٣سران آاهنان پس از مالقات و مشورت با مشايخ پول زيادی به سربازان دادند                          ١٢.  گزارش دادند 
اگر اين  «:  و نيز افزودند  ١٤»  .شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بوديم، جسد را دزديدند                «:  بگويند

پس ١٥»  .ار برسد، ما خودمان او را قانع می کنيم و نمی گذاريم آه شما به زحمت بيفتيد                        موضوع به گوش فرماند     
 . نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل آردند و اين موضوع تا به امروز در بين يهوديان شايع است

  ظهور عيسی به شاگردان
 ) ٨-٦:١الن ؛ کارهای رسو٢٣-١٩:٢٠؛ يوحنا ٤٩-٣٦:٢٤؛ لوقا ١٨-١٤:١٦مرقس (

وقتی آنها  ١٧.  يازده شاگرد عيسی به جليل، به آن آوهی آه عيسی گفته بود، آنان را در آنجا خواهد ديد، رفتند                        ١٦
آنگاه عيسی جلوتر آمده برای آنان           ١٨.  هرچند آه بعضی در شک بودند          .  عيسی را ديدند، او را پرستش آردند            

پس برويد و همٔه مّلتها را شاگرد       ١٩.  ن به من داده شده است     تمام قدرت در آسمان و بر زمي      «:  صحبت آرد و فرمود   
و تعليم دهيد آه همٔه چيزهايی را آه به شما گفته ام، ٢٠من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد          
 » .انجام دهند و بدانيد آه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم



 مرقس
 

  انجيل َمرُقس
  معّرفی کتاب

در انجيل مرقس عيسی به عنوان مرد       .  انجيل مرقس با پيام خبرخوش دربارٔه عيسی مسيح پسر خدا آغاز می شود            
 خبيث و در بخشش گناهان مردم           عمل و اختيار تصوير شده، اختيارات او در تعاليم، در تسّلط داشتن بر ارواح                       

سخن می گويد آه به زمين آمده تا جان خود را در               )  پسر انسان (عيسی، دربارٔه خودش به عنوان        .  مشاهده می شود 
 . راه نجات گناهكاران فدا سازد و آنها را آزاد و رستگار نمايد

ابل، بر گفتار و تعاليم وی زياد       مرقس خيلی آشکارا و صريح عيسی را از روی کارهايش معّرفی می آند و در مق               
پس از مقّدمه ای آوتاه دربارٔه يحيی تعميددهنده، تعميد يافتن عيسی و آزمايشهای او، فورًا به رسالت                      .  تكيه نمی آند 

هرچه زمان می گذرد، شاگردان او بيشتر او را درک می آنند و از             .  عيسی در شفای مريضان و تعاليم او می پردازد        
در فصلهای آخر شرح آارها و وقايع هفته آخر زندگی             .  از طرف مخالفان عيسی شديدتر می شود       طرفی دشمنی ها   

 . عيسی بر روی زمين به ويژه ماجرای مصلوب شدن او و سپس زنده شدنش را بيان می آند

  تقسيم بندی کتاب
  ١٣-١:١آغاز انجيل 

  ٥٠:٩-١٤:١خدمات عمومی عيسی در جليل 
  ٥٢-١:١٠از جليل تا اورشليم 

  ٤٧:١٥-١:١١هفته آخر در اورشليم و اطراف آن 
  ٨-١:١٦رستاخيز عيسی 

  ٢٠-٩:١٦ظهور و صعود عيسی بعد از زنده شدن 

١  
  يحيی تعميد دهنده

 ) ٢٨-١٩:١؛ يوحنا ١٨-١:٣؛ لوقا ١٢-١:٣مّتی (
 : در آتاب اشعيای نبی آمده است آه٢: ابتدای انجيل عيسی مسيح پسر خدا١

  پيشاپيش تو می فرستم، من قاصد خود را«
 . او راه تو را باز خواهد آرد

 : ندا کننده ای در بيابان فرياد می زند٣
  راه خداوند را آماده سازيد و
 » .مسير او را راست گردانيد

يحيی تعميد  دهنده در بيابان ظاهر شد و اعالم آرد آه مردم برای آمرزش گناهان، بايد توبه آنند و تعميد                                       ٤
ردم از تمام سرزمين يهوديه و شهر اورشليم پيش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود، در رود اردن         م٥.  بگيرند

لباس يحيی از پشم شتر بود و آمربندی چرمی به آمر می بست و خوراآش ملخ و                       ٦.  به وسيلٔه او تعميد می گرفتند     
ز من می آيد آه من اليق آن نيستم آه خم شوم           بعد از من مردی تواناتر ا     «:  او اعالم آرده گفت   ٧.  عسل صحرايی بود  

 » .من شما را با آب تعميد می دهم، اّما او شما را با روح القدس تعميد خواهد داد٨. و بند آفشهايش را باز آنم

  تعميد و آزمايش عيسی
 ) ١٣-١:٤؛ ٢٢-٢١:٣؛ لوقا ١١:٤-١٣:٣مّتی (

همين که عيسی از آب بيرون     ١٠.  دن از يحيی تعميد گرفت    در اين هنگام عيسی از ناصرٔه جليل آمد و در رود ار             ٩
و آوازی از آسمان شنيده      ١١.  آمد، ديد آه آسمان شكافته شد و روح القدس به صورت آبوتری به سوی او فرود آمد                     

او مّدت چهل   ١٣.  فورًا روح خدا او را به بيابان برد         ١٢»  .تو پسر عزيز من هستی، از تو خشنودم         «:  شد آه می گفت  
عيسی در بين حيوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت                .  در بيابان بود و شيطان او را وسوسه می کرد            روز  

 . می کردند
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  دعوت چهار ماهيگير
 ) ١١-١:٥؛ ١٥-١٤:٤؛ لوقا ٢٢-١٢:٤مّتی (

ده ساعت مقّرر رسي  «:  و گفت ١٥  پس از بازداشت يحيی، عيسی به استان جليل آمد و مژدٔه خدا را اعالم فرمود                 ١٤
وقتی عيسی در آنار درياچٔه جليل قدم            ١٦»  .توبه آنيد و به اين مژده ايمان آوريد             .  و پادشاهی خدا نزديک است       

: عيسی به آنها فرمود   ١٧.  می زد، شمعون و برادرش اندرياس را ديد آه تور به دريا می انداختند چون ماهيگير بودند                
آمی ١٩.  آن دو نفر فورًا تورهايشان را گذاشته، به دنبال او رفتند           ١٨»  .دنبال من بياييد تا شما را صّياد مردم گردانم         «

٢٠.  دورتر عيسی، يعقوب پسر زبدی و برادرش يوحنا را ديد آه در قايقی مشغول آماده آردن تورهای خود بودند                       

و به دنبال   آنها پدر خود ِزبدی را با آارگرانش در قايق ترک آردند             .  عيسی آن دو نفر را نيز فورًا پيش خود خواند          
 . او رفتند

  شفای مرد ديوانه
 ) ٣٧-٣١:٤لوقا (

عيسی و شاگردانش وارد آفرناحوم شدند و همين که روز سبت فرا رسيد، عيسی به آنيسه رفت و به تعليم                                 ٢١
مردم از طرز تعليم او حيران ماندند، زيرا برخالف علمای يهود، او با اقتدار و اختيار به آنها تعليم                               ٢٢.  پرداخت

ای عيسی ناصری با ما چه کار      «٢٤:  در همان موقع مردی آه روح پليد داشت، وارد آنيسه شد و فرياد زد              ٢٣.   دادمی
: اّما عيسی او را سرزنش آرده گفت   ٢٥»  .داری؟ آيا آمده ای تا ما را نابود آنی؟ من می دانم تو آيستی، ای قّدوس خدا              

همه ٢٧.  مرد را تكان سختی داد و با فرياد بلند از او خارج شد            روح پليد آن    ٢٦»  .ساآت شو و از اين مرد بيرون بيا       «
اين چيست؟ چه تعاليم تازه ای است و با چه قدرتی به ارواح پليد                   «:  چنان حيران شدند، آه از يكديگر می پرسيدند         

 » !فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند
 . بزودی شهرت او در سراسر جليل پيچيد٢٨

  شفای دردمندان
 ) ٤١-٣٨:٤؛ لوقا ١٧-١٤:٨ مّتی(

عيسی و شاگردانش از آنيسه بيرون آمدند و به اّتفاق يعقوب و يوحنا يک راست به خانٔه شمعون و اندرياس                              ٢٩
به محض اينكه عيسی به آنجا رسيد او را از حال آن زن باخبر               .  مادر زن شمعون تب داشت و خوابيده بود       ٣٠.  رفتند
 . را گرفت و او را برخيزانيد، تبش قطع شد و به پذيرايی آنها پرداخت عيسی پيش او رفت، دستش٣١. آردند
تمام مردم شهر در جلوی     ٣٣.  وقتی خورشيد غروب آرد و شب شد، همٔه بيماران و ديوانگان را پيش او آوردند               ٣٢

 بيرون  عيسی بيماران بسياری را آه امراض گوناگون داشتند، شفا داد و ديوهای زيادی را                   ٣٤.  آن خانه جمع شدند    
 . آرد و نگذاشت آنها حرفی بزنند، چون او را می شناختند

  موعظه در جليل
 ) ٤٤-٤٢:٤لوقا (

٣٦.  سحرگاه روز بعد، عيسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد                        ٣٥

 » .همه به دنبال تو می گردند«: فتندو وقتی او را پيدا آردند به او گ٣٧. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند
به جاهای ديگر و شهرهای اطراف برويم تا در آنجا هم پيام خود را برسانم، چون من                     «:  عيسی به آنها فرمود   ٣٨

 » .برای همين منظور آمده ام
 . عيسی در سراسر جليل می گشت و در کنيسه ها پيام خود را اعالم می کرد و ديوها را بيرون می  نمود٣٩

  شفای جذامی
 ) ١٦-١٢:٥؛ لوقا ٤-١:٨مّتی (

اگر بخواهی می توانی مرا پاک        «:  يک نفر جذامی پيش عيسی آمد، زانو زد و تقاضای آمک آرد و گفت                         ٤٠
 » .سازی
» .البّته می خواهم، پاک شو   «:  دل عيسی به حال او سوخت، دست خود را دراز آرد، او را لمس نمود و فرمود                  ٤١
به او  ٤٤  بعد عيسی درحالی که او را مرّخص می کرد با تأآيد فراوان              ٤٣.  شد و پاک گشت      فورًا جذامش برطرف   ٤٢

مواظب باش به آسی چيزی نگويی، بلكه برو خود را به آاهن نشان بده و به خاطر اينكه پاک شده ای                                 «:  فرمود
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 » .قربانی ای را آه موسی حكم آرده، تقديم آن تا برای شفای تو شهادتی باشد
به طوری که عيسی ديگر نمی توانست آشكارا وارد شهر         .  مرد رفت و اين خبر را در همه جا منتشر آرد           اّما آن ٤٥
 . بلكه در جاهای خلوت شهر می ماند و مردم از همه طرف پيش او می رفتند. بشود

٢  
  شفای مفلوج

 ) ٢٦-١٧:٥؛ لوقا ٨-١:٩مّتی (
عّدٔه زيادی در آنجا     ٢.  ر رسيد آه او در منزل است         بعد از چند روز عيسی به آفرناحوم برگشت و به همه خب                 ١

٣.  جمع شدند، به طوری که حّتی در جلوی در خانه هم جايی نبود و عيسی پيام خود را برای مردم بيان می کرد                               

اّما به عّلت زيادی جمعّيت، نتوانستند او       ٤.  عّده ای مرد مفلوجی را آه به وسيلٔه چهار نفر حمل می شد، نزد او آوردند             
پس سقف اتاقی را آه عيسی در آنجا بود، برداشتند و وقتی آنجا را باز آردند مرد مفلوج را                    .  را پيش عيسی بياورند   

ای «:  عيسی وقتی ايمان ايشان را ديد، به مرد مفلوج گفت          ٥.  درحالی که روی تشک خود خوابيده بود، پايين گذاشتند        
 » .فرزند، گناهان تو آمرزيده شد

چرا اين شخص چنين می گويد؟ اين آفر        «٧:   يهود آه آنجا نشسته بودند، پيش خود فكر آردند           چند نفر از علمای   ٦
پس به  .  عيسی فورًا فهميد آنها چه افكاری در دل خود دارند          ٨»  چه کسی جز خدا می تواند گناهان را بيامرزد؟       .  است

آسانتر '  گناهانت آمرزيده شد  'وج گفتن   آيا به اين مفل    ٩چرا چنين افكاری را در دل خود راه می دهيد؟              «:  آنها فرمود 
اّما تا شما بدانيد که پسر انسان در روی زمين حق آمرزيدن ١٠؟ 'برخيز تشک خود را بردار و راه برو   'است يا گفتن    

او ١٢»  .به تو می گويم برخيز، تشک خود را بردار و به خانه برو                      «١١:  به آن مفلوج فرمود      »  .گناهان را دارد    
همه بسيار تعّجب آردند و خدا را             .  ک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد                     برخاست و فورًا تش      

 » .ما تا به حال چنين چيزی نديده ايم«: حمدآنان می گفتند

  دعوت از الوی
 ) ٣٢-٢٧:٥؛ لوقا ١٣-٩:٩مّتی (

چنان که می رفت الوی   هم١٤.  بار ديگر عيسی به آنار دريا رفت، مردم پيش او آمدند و او به تعليم آنان پرداخت                 ١٣
الوی برخاست و   »  .به دنبال من بيا   «:  عيسی به او گفت   .  پسر َحلفی را ديد، آه در محل وصول عوارض نشسته بود          

وقتی عيسی در خانٔه الوی سر سفره نشسته بود، عّدٔه زيادی از باجگيران و خطاآاران با او و                     ١٥.  به دنبال او رفت   
وقتی عّده ای از علمای فريسی او را ديدند، آه با              ١٦.   از آنها پيرو او بودند       شاگردانش نشسته بودند، چون بسياری      

١٧»  چرا با باجگيران و خطاآاران غذا می خورد؟           «:  باجگيران و خطاآاران غذا می خورد، به شاگردانش گفتند             

م تا خطاآاران را      من آمده ا .  بيماران احتياج به طبيب دارند، نه تندرستان           «:  عيسی اين را شنيد و به آنها فرمود             
 » .دعوت نمايم، نه پرهيزآاران را

  دربارٔه روزه
 ) ٣٩-٣٣:٥؛ لوقا ١٧-١٤:٩مّتی (

چرا شاگردان  «:  هنگامی که شاگردان يحيی و فريسيان روزه دار بودند، عّده ای پيش عيسی آمدند و پرسيدند                       ١٨
 » يحيی و فريسيان روزه می گيرند، اّما شاگردان تو روزه نمی گيرند؟

آيا می توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگيرند؟ نه، تا               «:  عيسی به آنها فرمود   ١٩
اّما زمانی خواهد آمد آه داماد از ايشان گرفته می شود، در آن                   ٢٠.  زمانی آه داماد با آنهاست آنها روزه نمی گيرند          

اگر چنين آند آن وصله از لباس جدا . ا با پارچٔه نو وصله نمی کند   هيچ کس لباس آهنه ر   ٢١.  وقت روزه خواهند گرفت   
اگر چنين  .  همچنين هيچ کس شراب تازه را در مشکهای آهنه نمی ريزد            ٢٢.  می گردد و پارگی بدتری بجا می گذارد       

شراب تازه را در مشکهای نو بايد            .  آند شراب، مشک را می ترآاند و مشک و شراب هر دو از بين می روند                         
 » .ختري

  دربارٔه سبت
 ) ٥-١:٦؛ لوقا ٨-١:١٢مّتی (
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در يک روز سبت، عيسی از ميان مزارع گندم می گذشت و شاگردانش درحالی که راه می رفتند شروع به چيدن               ٢٣
نگاه آن، چرا شاگردان تو آاری می کنند آه در روز سبت جايز                 «:  فريسيان به او گفتند    ٢٤.  خوشه های گندم آردند   

در ٢٦مگر نخوانده ايد آه داوود وقتی خود و يارانش گرسنه و محتاج بودند چه آرد؟                        «:   فرمود عيسی٢٥»  نيست؟
زمانی آه ابياتار آاهن اعظم بود، به خانٔه خدا وارد شد و نان تقديس شده را آه جز آاهنان، آسی حق خوردن آنها                           

رای انسان به وجود آمد، نه انسان برای        سبت ب «:  و به آنها فرمود   ٢٧»  .را نداشت، خورد و به همراهان خود نيز داد         
 » .بنابراين پسر انسان صاحب اختيار روز سبت هم هست٢٨. سبت

٣  
  شفای مرد عليل

 ) ١٢-٦:٦؛ لوقا ١٤-٩:١٢مّتی (
فريسيان مراقب  ٢.  در آنجا مردی حضور داشت، آه دستش خشک شده بود                .  عيسی بار ديگر به آنيسه رفت         ١

: عيسی به آن مرد عليل فرمود      ٣.  ا در روز سبت شفا می دهد تا اّتهامی عليه او پيدا آنند              بودند ببينند، آيا عيسی او ر      
» آيا در روز سبت خوبی آردن رواست يا بدی آردن؟ نجات دادن يا آشتن؟               «:  بعد به آنها گفت   ٤»  .بيا جلو بايست  «

: ف بود و سپس به آن مرد فرمود         عيسی با خشم به آنها نگاه آرد، زيرا از سنگدلی آنها متأس               ٥.  آنها خاموش ماندند  
فريسيان فورًا از آنجا خارج شدند تا با               ٦.  او دستش را دراز آرد و مانند اول سالم شد                  »  .دستت را دراز آن      «

 . طرفداران هيروديس برای از بين بردن عيسی توطئه بچينند

  جمعّيتی در آنار دريا
و ٨اين اشخاص از جليل و يهوديه           .  نبال او می رفتند   عّدٔه زيادی به د     .  عيسی با شاگردانش به آنار دريا رفت          ٧

اين جمعّيت انبوه، شرح     .  اورشليم و ادوميه و از آن طرف رود اردن و از قسمت های صور و صيدون آمده بودند                      
پس او به شاگردانش گفت، آه قايقی برايش حاضر آنند تا از ازدحام مردم                ٩.  آارهای او را شنيده و به نزدش آمدند        

١١.  چون آن قدر بيماران را شفا داده بود، آه همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس آنند                                ١٠.  ددور باش 

تو «:  همين طور ارواح پليد وقتی او را می ديدند، در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فرياد می کردند                             
 . را به آسی نگويندعيسی با تأآيد به آنها امر می کرد آه اين ١٢» !پسر خدا هستی

  انتخاب دوازده رسول
 ) ١٦-١٢:٦؛ لوقا ٤-١:١٠مّتی (

او ١٤.  بعد از آن عيسی به باالی آوهی رفت و اشخاصی را آه می  خواست پيش خود خواند و آنها پيش او رفتند                     ١٣
 بيرون آردن ديوها را     و قدرت ١٥  دوازده نفر را تعيين آرد تا پيش او باشند و تا آنها را برای اعالم پيام خود بفرستد                  

يعقوب ١٧شمعون آه عيسی به او لقب پطرس داد،            :  دوازده نفری آه انتخاب آرد عبارتند بودند از          ١٦.  داشته باشند 
و اندرياس و فيليُپس و برتولما و       ١٨.  داد»  رعدآسا«يعنی  »  بوانرجس«فرزند ِزبدی و برادرش يوحنا آه به آنها لقب           

 . و يهودای اسخريوطی آه بعدها عيسی را تسليم آرد١٩ و تدی و شمعون فدايی مّتی و توما و يعقوب پسر َحلفی

  عيسی و بعلزبول
 ) ١٠:١٢؛ ٢٣-١٤:١١؛ لوقا ٣٢-٢٢:١٢مّتی (

باز هم جمعّيت زيادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا                             .  عيسی به منزل رفت     ٢٠
ا شنيدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند آه او                      وقتی خويشاوندان او اين ر      ٢١.  خوردن نداشتند 

او تحت فرمان بعلزبول است و ديوها را به            «:  علمايی هم آه از اورشليم آمده بودند، می گفتند          ٢٢.  ديوانه شده است   
 » .ياری رئيس ديوها بيرون می کند

شيطان چطور می تواند شيطان     «:   آورد و گفت    پس عيسی از مردم خواست آه جلو بيايند و برای آنها مثلهايی               ٢٣
و اگر در خانواده ای تفرقه بيفتد،       ٢٥.  اگر در مملكتی تفرقه باشد، آن مملكت نمی تواند دوام بياورد            ٢٤را بيرون آند؟     

د دوام اگر شيطان نيز عليه شيطان قيام آند و در او تفرقه پيدا شود ديگر نمی توان ٢٦.  آن خانواده نمی تواند پايدار بماند    
 . بياورد و سلطنتش به پايان خواهد رسيد

همچنين هيچ کس نمی تواند به خانٔه مرد زورآوری وارد شود و اثاثئه او را غارت آند، مگر اينکه اول آن                              «٢٧
بدانيد هر نوع گناه و آفری آه انسان مرتكب شده باشد،               ٢٨.  زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نمايد              
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اّما هرکه به روح القدس آفر بگويد تا ابد آمرزيده نخواهد شد، نه در اين دنيا و نه در دنيای                           ٢٩.  زش است قابل آمر 
 » .او روح پليد دارد«: عيسی اين َمَثل را آورد چون عّده ای می گفتند٣٠» .آينده

  مادر و برادران عيسی
 ) ٢١-١٩:٨؛ لوقا ٥٠-٤٦:١٢مّتی (

جمعّيت زيادی دور   ٣٢.  بيرون ايستاده، پيغام فرستادند آه عيسی پيش آنها برود            مادر و برادران عيسی آمدند و      ٣١
عيسی جواب  ٣٣»  .مادر و برادران تو بيرون ايستاده اند و تو را می خواهند           «:  او نشسته بودند و به او خبر دادند آه          

:  بودند نگاه آرده، گفت    و به کسانی که اطراف او نشسته      ٣٤»  مادر من آيست؟ برادران من چه آسانی هستند؟        «:  داد
 » .چون هرکس ارادٔه خدا را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است٣٥. اينها مادر و برادران من هستند«

٤  
  َمَثل برزگر

 ) ٩-٤:٨؛ لوقا ٩-١:١٣مّتی (
ری که  جمعّيت زيادی دور او جمع شدند، به طو           .  عيسی باز هم در آنار درياچٔه جليل به تعليم مردم پرداخت                ١

و او با َمَثل     ٢مردم در آنار ساحل ايستاده بودند         .  مجبور شد به قايقی آه روی آب بود، سوار شود و در آن بنشيند                  
٤.  برزگری برای آاشتن بذر به صحرا رفت        :  گوش آنيد «٣:  در ضمن تعليم به آنها گفت       .  تعاليم زيادی به آنها داد     

بعضی از بذرها    ٥.   راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند             وقتی مشغول پاشيدن بذر بود، مقداری از بذرها در             
اّما وقتی خورشيد بر آنها       ٦.  روی سنگالخ، جايی آه خاک آم بود افتاد و چون زمين عمقی نداشت، زود سبز شد                       

 مقداری از بذرها در ميان خارها افتادند و خارها رشد            ٧.  تابيد، همه سوختند و چون ريشه ای نداشتند، خشک شدند           
و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده،               ٨.  آرده آنها را خفه آردند و جوانه ها حاصلی نياوردند          

: و بعد عيسی اضافه آرد      ٩»  .رشد آردند و ثمر آوردند و حاصل آنها سی برابر، شصت برابر و صد برابر بود                        
 » .هرکه گوش شنوا دارد، بشنود«

  مقصود َمَثلها
 ) ١٠-٩:٨؛ لوقا ١٧-١٠:١٣مّتی (

قدرت «:  او جواب داد  ١١.  وقتی عيسی تنها بود، همراهانش با آن دوازده نفر دربارٔه اين َمَثلها از او سؤال آردند               ١٠
 : تا١٢ درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است اّما برای ديگران همه چيز به صورت َمَثل بيان می شود

 ، دايمًا نگاه آنند و چيزی نبينند'
 ، پيوسته بشنوند و چيزی نفهمند

 » '.مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزيده شوند

  توضيح َمَثل برزگر
 ) ١٥-١١:٨؛ لوقا ٢٣-١٨:١٣مّتی (

برزگر، آالم ١٤ شما اين َمَثل را نمی فهميد؟ پس چگونه ساير مثلها را خواهيد فهميد؟    «:  سپس عيسی به آنها گفت    ١٣
ايی آه در آنار راه می افتند آسانی هستند آه به محض اينکه آالم خدا را می شنوند،                      دانه ه١٥.  خدا را پخش می کند    

دانه هايی آه در زمين سنگالخ می افتد، مانند       ١٦.  شيطان می آيد و آالمی را آه در دلهايشان آاشته شده است می ربايد           
اّما آالم در آنها ريشه نمی گيرد و         ١٧.  آسانی هستند آه به محض شنيدن آالم خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند                  

دانه هايی ١٨.  دوامی ندارد و وقتی به خاطر آالم، زحمت و يا گرفتاری برای آنها پيش می آيد، فورًا دلسرد می شوند                      
اّما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنيا و         ١٩آه در ميان خارها می افتند، مانند آسانی هستند آه آالم را می شنوند             

و بذرهايی آه در ٢٠. وس و چيزهای ديگر، داخل می شوند و آالم را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند        هوی و ه  
خاک خوب می افتند مانند آسانی هستند آه آالم را می شنوند و از آن استقبال می کنند و سی برابر و شصت برابر و                        

 » .صد برابر ثمر می آورند

  چراغ زير تشت
 ) ١٨-١٦:٨لوقا (
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آيا آسی چراغ را می آورد تا آن را زير تشت يا تخت بگذارد؟ البّته نه، آن را می آورد تا     «:  عيسی به آنها فرمود   ٢١
هيچ چيز پنهانی نيست آه آشكار نگردد و هيچ چيز پوشيده ای نيست آه پرده از رويش               ٢٢.  روی چراغ پايه ای بگذارد  

 » .اگر گوش شنوا داريد، بشنويد٢٣. برداشته نشود
با هر پيمانه ای آه بدهيد، با همان پيمانه هم می گيريد و چيزی            .  در آنچه می شنويد دّقت آنيد    «:  باز به آنها فرمود   ٢٤

هرکه دارد به او بيشتر داده خواهد شد و آنکه ندارد آنچه را هم دارد، از دست                  ٢٥.  هم عالوه بر آن دريافت می داريد     
 » .خواهد داد

  َمَثل روييدن دانه
دانه سبز می شود و رشد      ٢٧.  پادشاهی خدا، مانند مردی است آه در مزرعٔه خود بذر می پاشد              «:  فرمود  عيسی٢٦

زمين به خودی خود سبب می شود      ٢٨،  شب و روز، چه او در خواب باشد و چه بيدار          .  می کند اّما چطور؟ او نمی داند    
اّما به محض اينکه       ٢٩.  ه در داخل خوشه      آه گياه برويد و ثمر بياورد؛ اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانٔه رسيد                           

 » .محصول می رسد، او با داس خود به آار مشغول می شود، چون موسم درو رسيده است

  َمَثل دانٔه َخرَدل
 ) ١٩-١٨:١٣؛ لوقا ٣٢-٣١:١٣مّتی (

دانٔه َخرَدلی    مانند٣١  پادشاهی خدا را به چه چيزی تشبيه آنم و يا با چه َمَثلی آن را شرح بدهم؟                  «:  عيسی فرمود ٣٠
اّما وقتی که آاشته شود، رشد        ٣٢،  خردل آوچكترين دانه های روی زمين است         .  است آه در زمين آاشته می شود         

می کند و از هر بوتٔه ديگری بلندتر می گردد و شاخه های آن به  اندازه ای بزرگ می شود آه پرندگان می توانند در                            
 » .ميان شاخه های آن النه بسازند

ا مثلهای زيادی از اين قبيل، پيام خود را تا آنجا آه آنها قادر به فهم آن بودند، برای مردم بيان می کرد                          عيسی ب ٣٣
 . اّما وقتی تنها بودند، همه چيز را برای شاگردان خود شرح می داد. و برای آنها بدون َمَثل چيزی نمی گفت٣٤

  آرامش توفان
 ) ٢٥-٢٢:٨؛ لوقا ٢٧-٢٣:٨مّتی (

پس آنها جمعّيت را ترک آردند و        ٣٦»  .به آن طرف دريا برويم     «:  روز عيسی به شاگردان فرمود       عصر همان ٣٥
توفان شديدی برخاست و     ٣٧.  او را با همان قايقی آه در آن نشسته بود، بردند و قايقهای ديگری هم همراه آنها بود                       

 عيسی در عقب قايق، سر خود را         در اين موقع  ٣٨.  امواج به قايق می زد به طوری که نزديک بود، قايق غرق شود              
ای استاد، مگر در فكر ما نيستی؟        «:  شاگردانش او را بيدار آردند و به او گفتند         .  روی بالشی گذارده و خوابيده بود      

 » !نزديک است غرق شويم
باد ايستاد و آرامش آامل        »  .ساآت و آرام شو     «:  او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دريا گفت                     ٣٩
 » چرا اين قدر ترسيده ايد؟ آيا هنوز ايمان نداريد؟«: بعد عيسی به ايشان فرمود٤٠. قرار شدبر

 » اين آيست آه حّتی باد و دريا هم از او اطاعت می کنند؟«: آنها وحشت زده به يكديگر می گفتند٤١

٥  
  اخراج سپاه ارواح پليد

 ) ٣٩-٢٦:٨؛ لوقا ٣٤-٢٨:٨مّتی (
همين که عيسی قدم به       ٢.  گردانش به طرف ديگر دريا، به سرزمين َجَدريان رفتند                به اين ترتيب عيسی و شا          ١

او در گورستان زندگی     ٣.  خشكی گذاشت، مردی آه گرفتار روح پليد بود، از گورستان بيرون آمده، پيش او رفت                    
 زنجير بسته بودند، اّما     بارها او را با ُآنده و      ٤.  می کرد و هيچ کس نمی توانست او را حّتی با زنجير در بند نگه دارد              

او شب و روز در گورستان      ٥.  زنجيرها را پاره آرده و ُکنده ها را شكسته بود و هيچ کس نمی توانست او را آرام آند                 
 . و روی تّپه ها آواره بود و دايمًا فرياد می کشيد و خود را با سنگ مجروح می ساخت

ای عيسی، پسر خدای    «:  و با صدای بلند فرياد زد      ٧ه آرد   وقتی عيسی را از دور ديد، دويد و در برابر او سجد              ٦
ای روح پليد از اين مرد       «:  زيرا عيسی به او گفته بود      ٨»  .متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده              

 » .بيرون بيا
و بسيار  ١٠»  .اسم من سپاه است، چون ما عّدٔه زيادی هستيم            «:  او گفت »  اسم تو چيست؟   «:  عيسی از او پرسيد    ٩
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 . التماس آرد، آه عيسی آنها را از آن سرزمين بيرون نكند
: ارواح به او التماس آرده گفتند      ١٢.  در اين موقع يک گّلٔه بزرگ خوک در آنجا بود آه روی تّپه ها می چريدند                  ١١

يرون آمدند و در     عيسی به آنها اجازه داد و ارواح پليد ب            ١٣»  .ما را به ميان خوکها بفرست تا به آنها وارد شويم               «
خوکها وارد شدند و گّله ای آه تقريبًا دو هزار خوک بود با سرعت از سراشيبی به طرف دريا دويدند و در دريا                                 

 . غرق شدند
مردم از شهر بيرون رفتند تا       .  خوک بانان فرار آردند و اين خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش آردند                ١٤

وقتی آنها پيش عيسی آمدند و آن ديوانه را آه گرفتار گروهی از ارواح پليد                    ١٥.  ببينند،  آنچه را آه اّتفاق افتاده بود       
کسانی که شاهد ماجرا بودند،    ١٦.  بود ديدند، آه لباس پوشيده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسيار هراسان شدند                

 .  آردندآنچه را آه برای مرد ديوانه و خوکها اّتفاق افتاده بود، برای مردم تعريف
 . پس مردم از عيسی خواهش آردند از سرزمين آنها بيرون برود١٧
وقتی عيسی می  خواست سوار قايق بشود، مردی آه قبًال ديوانه بود، از عيسی خواهش آرد آه به وی اجازه                           ١٨

 . دهد همراه او برود
 و آنها را از آنچه خداوند از راه             به منزل خود پيش خانواده ات برو       «:  اّما عيسی به او اجازه نداد بلكه فرمود          ١٩

 » .لطف خود برای تو آرده است، آگاه آن
آن مرد رفت و آنچه را عيسی برايش انجام داده بود، در سرزمين دآاپولس منتشر آرد و همٔه مردم تعّجب                                ٢٠

 . می کردند

  دختر يائيروس و زن بيماری که ردای مسيح را لمس کرد
 ) ٥٦-٤٠:٨؛ لوقا ٢٦-١٨:٩مّتی (

يائيروس ٢٢.  وقتی عيسی دوباره به طرف ديگر دريا رفت، جمعّيت فراوانی در آنار دريا دور او جمع شدند                        ٢١
دخترم در  «:  و با التماس زياد به او گفت       ٢٣  سرپرست آنيسٔه آن محل آمد و وقتی او را ديد، در مقابل او سجده آرد                 

 » . تا خوب شود و زنده بماندخواهش می کنم بيا و دست خود را روی او بگذار. حال مرگ است
 . مردم از همه طرف به او هجوم می آوردند. عيسی با او رفت، جمعّيت فراوانی نيز به دنبال او رفتند٢٤
او متحّمل رنجهای زيادی از دست          ٢٦.  در ميان آنها زنی بود، آه مّدت دوازده سال مبتال به خونريزی بود                      ٢٥

 دارايی خود را در اين راه صرف آرده بود، نه تنها هيچ نتيجه ای نگرفته                   طبيبان بسياری شده و با وجودی آه تمام       
او دربارٔه عيسی چيزهايی شنيده بود و به همين دليل از ميان جمعّيت گذشت و                     ٢٧.  بود، بلكه هر روز بدتر می شد       

 » .م شدحّتی اگر دست خود را به لباسهای او بزنم، خوب خواه«: او با خود گفت٢٨. پشت سر عيسی ايستاد
پس لباس او را لمس آرد و خونريزی او فورًا قطع شد و در وجود خود احساس آرد، آه دردش درمان يافته                            ٢٩
چه کسی  «:  به جمعّيت نگاهی آرد و پرسيد     .  در همان وقت عيسی پی برد آه، قّوتی از او صادر شده است             ٣٠.  است

 » لباس مرا لمس آرد؟
 جمعّيت زيادی به تو فشار می آورند پس چرا می پرسی چه کسی لباس مرا               می بينی آه «:  شاگردانش به او گفتند   ٣١

 » لمس آرد؟
اّما آن زن آه درک آرده بود شفا            ٣٣.  عيسی به اطراف نگاه می کرد تا ببيند چه کسی اين آار را آرده است                     ٣٢

دخترم، «: ی به او فرمودعيس٣٤. يافته است، با ترس و لرز در برابر عيسی به خاک افتاد و تمام حقيقت را بيان آرد
 » .ايمانت تو را شفا داده است، بسالمت برو و برای هميشه از اين بال خالص شو

. دخترت مرده است  «:  هنوز صحبت عيسی تمام نشده بود، آه قاصدانی از خانٔه سرپرست آنيسه آمدند و گفتند                 ٣٥
 » ديگر چرا استاد را زحمت می دهی؟

او به  ٣٧»  .نترس، فقط ايمان داشته باش     «:  هی نكرد و به سرپرست آنيسه فرمود        اّما عيسی به سخنان آنها توجّ       ٣٦
وقتی آنان به خانٔه سرپرست آنيسه       ٣٨.  آسی جز پطرس و يعقوب و برادرش يوحنا اجازه نداد آه به دنبال او برود                  

زل شد و به آنها        عيسی وارد من   ٣٩.  رسيدند، جمعّيت آشفته ای را ديدند آه با صدای بلند گريه و شيون می کردند                      
 » .چرا شلوغ کرده ايد؟ برای چه گريه می کنيد؟ دختر نمرده است بلكه در خواب است«: فرمود
عيسی همه را از خانه بيرون آرد و پدر و مادر و سه شاگرد خود را به جايی که دختر                        .  اّما آنها به او خنديدند     ٤٠

 » .ای دختر، به تو می گويم برخيز«يعنی » .طليتا قومی«: و دست دختر را گرفت و فرمود٤١. بود، برد
٤٣  آنها از اين آار مات و مبهوت ماندند       .)  او دوازده ساله بود   .  (فورًا آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد        ٤٢

 . اّما عيسی با تأآيد به آنها امر آرد آه اين موضوع را به آسی نگويند و از آنها خواست آه به دختر خوراک بدهند
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٦  
  ناصره عيسی را رد می کنند مردم

 ) ٣٠-١٦:٤؛ لوقا ٥٨-٥٣:١٣مّتی (
در روز سبت، عيسی در آنيسه      ٢.  عيسی آنجا را ترک آرد و به شهر خود آمد، شاگردانش نيز به دنبال او آمدند                 ١

ا ياد  اين چيزها را از آج     «:  جمعّيت زيادی آه صحبتهای او را شنيدند با تعّجب می گفتند           .  شروع به تعليم دادن آرد     
اين مگر آن نّجار،    ٣گرفته است؟ اين چه حكمتی است آه به او داده شده آه می تواند چنين معجزاتی را انجام دهد؟                        

به اين سبب آنها » پسر مريم و برادر يعقوب و يوسف و يهودا و شمعون نيست؟ مگر خواهران او در بين ما نيستند؟             
 . از او رويگردان شدند

 » .يک نبی در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در ميان خانوادٔه خويش«: عيسی به آنها فرمود٤
و از  ٦  فقط دست خود را روی چند بيمار گذاشت و آنها را شفا داد             .  او نتوانست در آنجا هيچ معجزه ای انجام دهد       ٥

 . بی ايمانی آنها در حيرت بود

  مأموريت دوازده حواری
 ) ٦-١:٩؛ لوقا ١٥-٥:١٠مّتی (

بعد دوازده شاگرد خود را احضار آرد و آنها را دو           ٧.  عيسی برای تعليم مردم به تمام دهکده های آن اطراف رفت         
: همچنين به آنها دستور داده گفت       ٨.  به دو، به مأموريت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح پليد پيروز شوند                       

فقط نعلين به پا    ٩ کوله بار و نه پول در آمربندهای خود،          نه نان و نه   .  برای سفر به جز يک عصا چيزی برنداريد        «
هرگاه شما را در خانه ای قبول آنند تا وقتی که         «:  عيسی همچنين به آنها گفت    ١٠»  .آنيد و بيش از يک پيراهن نپوشيد      

يد و گرد   و هرجا آه شما را قبول نكنند و يا به شما گوش ندهند، از آنجا برو                     ١١در آن شهر هستيد، در آنجا بمانيد           
 » .پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتكانيد

آنها ديوهای زيادی را بيرون       ١٣.  پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعالم می کردند آه مردم بايد توبه آنند                        ١٢
 . آردند و بيماران بسياری را با روغن تدهين آرده، شفا دادند

  درگذشت يحيای تعميد دهنده
 ) ٩-٧:٩وقا ؛ ل١٢-١:١٤مّتی (

يحيی «:  هيروديس پادشاه از اين جريان باخبر شد، چون شهرت عيسی در همه جا پيچيده بود، بعضی می گفتند                   ١٤
 » .تعميد دهنده زنده شده است و به همين جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد

 » .د ساير انبياستاو نبی ای مانن«: عّده ای هم می گفتند» .او الياس است«: ديگران می گفتند١٥
اين همان يحيی است آه من سرش را از تن جدا آردم، او زنده شده                      «:  اّما وقتی هيروديس اين را شنيد گفت         ١٦
هيروديس به درخواست زن خود هيروديا، دستور داد يحيی تعميد دهنده را دستگير آنند و او را در بند                           ١٧»  .است

تو نبايد با   «:  يحيی به هيروديس گفته بود     ١٨.   فيليُپس برادر هيروديس بود     هيروديا قبًال زن  .  نهاده به زندان بيندازند    
 » .زن برادر خود ازدواج آنی

هيروديس از يحيی    ٢٠.  هيروديا اين آينه را در دل داشت و می  خواست او را به قتل برساند اّما نمی توانست                          ١٩
 رعايت حال او را می  نمود و دوست داشت به     می ترسيد؛ زيرا می دانست او مرد خوب و مقّدسی است و به اين سبب            

 . اگرچه هروقت سخنان او را می شنيد ناراحت می شد. سخنان او گوش دهد
هيروديس در روز توّلد خود جشنی ترتيب داد و وقتی تمام                .  سرانجام هيروديا فرصت مناسبی به دست آورد         ٢١

هيروديس و مهمانانش   .  وارد مجلس شد و رقصيد       دختر هيروديا ٢٢،  بزرگان و امرا و اشراف جليل حضور داشتند         
و برايش  ٢٣»  .هرچه بخواهی به تو خواهم داد      «:  از رقص او بسيار لّذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت               

 » .هرچه از من بخواهی، حّتی نصف مملكتم را به تو خواهم داد«: سوگند ياد آرده گفت
 » .سر يحيی تعميد دهنده را«: مادرش جواب داد» چه بخواهم؟«: دختر بيرون رفت و به مادر خود گفت٢٤
از تو می خواهم آه در همين ساعت سر يحيی تعميد دهنده را در داخل             «:  دختر فورًا پيش پادشاه برگشت و گفت      ٢٥

 » .يک سينی به من بدهی
ت آه خواهش او را رد        پادشاه بسيار متأسف شد، اّما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صالح ندانس                  ٢٦
و آن  ٢٨جّلاد رفت و در زندان سر او را بريد           .  پس فورًا جّلاد را فرستاد و دستور داد آه سر يحيی را بياورد              ٢٧.  آند
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وقتی اين خبر به شاگردان يحيی         ٢٩.  را در داخل يک سينی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد                             
 . را برداشتند و در مقبره ای دفن آردندرسيد، آنها آمدند و جنازٔه او 

  غذا دادن به پنج هزار نفر
 ) ١٤-١:٦؛ يوحنا ١٧-١٠:٩؛ لوقا ٢١-١٣:١٤مّتی (

چون آمد و رفِت    ٣١.  رسوالن پيش عيسی برگشتند و گزارش همٔه آارها و تعاليم خود را به عرض او رسانيدند                 ٣٠
:  غذا خوردن هم نداشتند، عيسی به ايشان فرمود                   مردم آن قدر زياد بود آه عيسی و شاگردانش حّتی فرصت                     

پس آنها به تنهايی با قايق به طرف جای            ٣٢»  .خودتان تنها بياييد آه به جای خلوتی برويم تا آمی استراحت آنيد                «
ز مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها ا          .  اّما عّدٔه زيادی آنها را ديدند آه آنجا را ترک می کردند             ٣٣خلوتی رفتند،   

وقتی عيسی به خشكی رسيد، جمعّيت زيادی را ٣٤. راه خشكی به طرف آن محل دويدند و قبل از آنها به آنجا رسيدند            
پس به تعليم آنان پرداخت و مطالب زيادی بيان            .  ديد و دلش برای آنها سوخت چون مانند گوسفندان بی شبان بودند              

. اينجا بيابان است و روز هم به پايان رسيده است          «:  تندچون نزديک غروب بود، شاگردانش نزد او آمده گف         ٣٥.  آرد
 » .مردم را مرّخص بفرما تا به مزرعه ها و دهکده های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند٣٦

آيا می خواهی برويم و در حدود دويست سّکٔه          «:  آنها گفتند »  .خودتان به آنها خوراک بدهيد     «:  اّما او جواب داد   ٣٧
 » خريم تا غذايی به آنها بدهيم؟نقره نان ب

 » .پنج نان و دو ماهی«: شاگردان تحقيق آردند و گفتند» .چند نان داريد؟ برويد ببينيد«: عيسی از آنها پرسيد٣٨
مردم در دسته های صد نفری و         ٤٠.  عيسی دستور داد آه، شاگردانش مردم را دسته دسته روی علفها بنشانند                 ٣٩

بعد عيسی پنج نان و دو ماهی را گرفت، به آسمان نگاه آرد و خدا را شكر نموده                  ٤١.  دپنجاه نفری روی زمين نشستن    
٤٢.  او همچنين آن دو ماهی را ميان آنها تقسيم آرد            .  و نانها را پاره آرد و به شاگردان داد تا بين مردم تقسيم آنند                  

در ميان  ٤٤.  دٔه نان و ماهی جمع آردند     و شاگردان، دوازده سبد پر از ُخرده های باقی مان        ٤٣همه خوردند و سير شدند      
 . کسانی که از نانها خوردند، پنج هزار مرد بودند

  راه رفتن بر روی دريا
 ) ٢١-١٥:٦؛ يوحنا ٢٣-٢٢:١٤مّتی (

بعد از اين آار، عيسی فورًا شاگردان خود را سوار قايق آرد تا پيش از او به بيت صيدا در آن طرف دريا                                    ٤٥
پس از آنكه عيسی با مردم خداحافظی آرد، برای دعا به باالی آوهی                     ٤٦.   مرّخص آند   بروند تا خودش مردم را      

بين ساعت سه و شش صبح بود آه         ٤٨.  وقتی شب شد، قايق به وسط دريا رسيد و عيسی در ساحل تنها بود                ٤٧.  رفت
به طرف آنها رفت    پس قدم زنان در روی آب       .  ديد شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زياد پارو می زنند            

وقتی شاگردان او را ديدند آه روی دريا راه می رود، خيال آردند آه يک                     ٤٩.  و می  خواست از آنار آنها رد شود         
جرأت «:  اّما عيسی فورًا صحبت کرده فرمود      .  چون همه او را ديده و ترسيده بودند         ٥٠شبح است و فرياد می زدند،       

ذهن آنها ُآند شده    ٥٢.  ار قايق شد و باد ايستاد و آنها بی اندازه تعّجب آردند          بعد سو ٥١»  !داشته باشيد، من هستم نترسيد    
 . بود و از موضوع نانها هم چيزی نفهميده بودند

  شفای بيماران در جنيسارت
 ) ٣٦-٣٤:١٤مّتی (

آمدند،   وقتی از قايق بيرون     ٥٤.  آنها از دريا گذشتند و به سرزمين ِجنيسارت رسيده و در آنجا لنگر انداختند                       ٥٣
و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مريضان را بر روی بسترهايشان به جايی که                       ٥٥  مردم فورًا عيسی را شناختند      
به هر شهر و ده و مزرعه ای آه عيسی می رفت، مردم بيماران خود را به آنجا                           ٥٦.  می شنيدند عيسی بود، بردند     

س می کردند آه به بيماران اجازه دهد، دامن قبای او را لمس آنند              می بردند و در سر راه او می گذاشتند و از او التما           
 . و هرکس آه لمس می کرد، شفا می يافت

٧  
  تعاليم نياآان

 ) ٩-١:١٥مّتی (
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آنها ديدند آه بعضی از شاگردان       ٢.  فريسيان و بعضی از علما آه از اورشليم آمده بودند، دور عيسی جمع شدند                ١
 . غذا می خورند» ناپاک«طالح او با دستهای نشسته و به اص

يهوديان و مخصوصًا فريسيان تا طبق سّنتهای گذشته، دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی شستند، غذا                           ٣
وقتی از بازار می آمدند تا خود را نمی شستند، چيزی نمی خوردند و بسياری از رسوم ديگر مانند                            ٤.  نمی خوردند

 . سی را رعايت می کردندشستن پياله  ها و ديگها و آاسه های م
چرا شاگردان تو سّنتهای گذشته را رعايت نمی کنند، بلكه با دستهای ناپاک            «:  پس فريسيان و علما از او پرسيدند      ٥

 » غذا می خورند؟
 : اشعيا دربارٔه شما رياآاران، چقدر درست پيشگويی نمود وقتی گفت«: عيسی به ايشان فرمود٦

  می کنند اين مردم مرا با زبان عبادت'
 . اّما دلهايشان از من دور است

 ، عبادت آنها بيهوده است٧
 ' .چون راه و رسوم انسانی را به جای احکام الهی تعليم می دهند

 » .شما احكام خدا را آنار گذاشته و به سّنتهای بشری چسبيده ايد«٨
١٠.  د تا رسوم خود را بجا آوريد        شما احكام خدا را با زرنگی آنار می گذاري          «:  عيسی همچنين به ايشان فرمود     ٩

. پدر و مادر خود را احترام آن و هرکه به پدر و يا مادر خود، نا سزا بگويد سزاوار مرگ است                    :  مثًال موسی فرمود  
اگر آسی به پدر و يا مادر خود بگويد آه هرچه بايد برای آمک به شما بدهم وقف آار خدا                             :  اّما شما می گوييد   ١١

به اين ترتيب با انجام رسوم و سّنتهايی آه ١٣. ه نمی دهيد آه برای پدر و يا مادر خود آاری آندديگر اجاز١٢کرده ام، 
 » .شما از اين قبيل آارها زياد می کنيد. به شما رسيده است، آالم خدا را خنثی می نماييد

    چيزهايی که انسان را ناپاک می کند
 ) ٢٠-١٠:١٥مّتی (

چيزی ١٥:  همه به من گوش بدهيد و اين را بفهميد         «:  ود خواند و به آنها فرمود      عيسی بار ديگر مردم را پيش خ       ١٤
آنچه آدمی را ناپاک می کند چيزهايی است آه از            .  نيست آه از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد                 

 » .]هرکس گوش شنوا دارد، بشنود١٦. [ وجود او صادر می شود
آيا «:  به ايشان فرمود  ١٨ه رفت، شاگردان دربارٔه اين َمَثل از او سؤال آردند              وقتی عيسی از پيش مردم به خان        ١٧

شما هم مثل ديگران آودن هستيد؟ آيا نمی دانيد هرچيزی آه از خارج وارد وجود انسان شود، نمی تواند او را ناپاک                      
به اين ترتيب    »  .ه می ريزد چون به قلب او وارد نمی شود، بلكه داخل معده اش می شود و از آنجا به مزبل                      ١٩سازد؟  

 . عيسی تمام غذاها را پاک اعالم آرد
آنچه آه آدمی را ناپاک می سازد، چيزی است آه از وجود او صادر                    «:  عيسی به سخن خود ادامه داده گفت         ٢٠

زنا، طمع، خباثت، فريب، هرزگی،      ٢٢،  چون افكار بد، از دل بيرون می آيد يعنی فسق، دزدی، آدمكشی             ٢١.  می شود
 » .اينها همه از درون بيرون می آيند و انسان را ناپاک می سازند٢٣دت، تهمت خودبينی و حماقت، حسا

  ايمان يک زن
 ) ٢٨-٢١:١٥مّتی (

بعد از آن عيسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمين صور رفته، به خانه ای وارد شد و نمی خواست آسی بفهمد                           ٢٤
فورًا زنی آه دخترش گرفتار روح پليد بود، از بودن او در آنجا                     ٢٥.  بماند  آه او در آنجاست، اّما نتوانست پنهان          

او آه زنی يونانی و از اهالی فينيقيه سوريه بود، از عيسی                    ٢٦.  اّطالع يافت و آمده جلوی پای عيسی سجده آرد              
درست   ،بگذار اول فرزندان سير شوند       «:  عيسی به او فرمود     ٢٧.  خواهش آرد آه ديو را از دخترش بيرون آند              
 » .نيست نان فرزندان را گرفته و پيش سگها بيندازيم

 » .ای آقا درست است، اّما سگهای خانه نيز از خورده ريزه های خوراک فرزندان می خورند«: زن جواب داد٢٨
 » .برو، به خاطر اين جواب، ديو از دخترت بيرون رفته است«: عيسی به او فرمود٢٩
 . آه دخترش روی تخت خوابيده و ديو او را رها آرده است وقتی زن به خانه برگشت، ديد٣٠

  شفای مرد آر و الل
در آنجا مردی را پيش او      ٣٢.  عيسی از سرزمين صور برگشت و از راه صيدون و دآاپولس به دريای جليل آمد              ٣١

عيسی آن ٣٣. از او درخواست آردند آه دست خود را روی آن مرد بگذارد        .  آوردند آه آر بود و زبانش لكنت داشت       
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مرد را دور از جمعّيت، به آناری برد و انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته، زبانش را                                
 » .باز شو«يعنی » افتح«: بعد به آسمان نگاه آرده آهی آشيد و گفت٣٤. لمس نمود

يسی به آنان دستور داد آه      ع٣٦.  فورًا گوشهای آن مرد باز شد و لكنت زبانش از بين رفت و خوب حرف می زد                ٣٥
٣٧.  اّما هرچه او بيشتر ايشان را از اين آار باز می داشت آنها بيشتر آن را پخش می کردند                     .  به آسی چيزی نگويند    

او همٔه آارها را به خوبی انجام داده است، آرها را شنوا و اللها را                «:  مردم آه بی اندازه متحّير شده بودند، می گفتند      
 » .گويا می کند

٨  
  خوراک دادن به چهار هزار نفر

 ) ٣٩-٣٢:١٥مّتی (
در آن روزها بار ديگر جمعّيت زيادی دور عيسی جمع شدند و چون غذايی نداشتند عيسی شاگردان را خواند و                      ١

سه روز است آه آنها با من هستند و چيزی برای خوردن             .  دل من به حال اين جمعّيت می سوزد      «٢:  به ايشان فرمود  
گر آنها را گرسنه به منزل بفرستيم، در بين راه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آنها از راه دور                                ا٣.  ندارند
 » .آمده اند

 » چگونه می توان در اين بيابان، برای آنها غذا تهّيه آرد؟«: شاگردان در جواب گفتند٤
. ستور داد روی زمين بنشينند      پس به مردم د    ٦»  .هفت نان «:  آنها جواب دادند   »  چند نان داريد؟   «:  عيسی پرسيد ٥

آنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شكرگزاری به درگاه خدا، نانها را پاره آرد و به شاگردان داد تا بين مردم تقسيم                           
عيسی، خدا را برای آنها شكر        .  همچنين چند ماهی آوچک داشتند     ٧.  آنند، شاگردان نانها را بين مردم تقسيم آردند          

همه خوردند و سير شدند و هفت زنبيل پر از ُخرده های باقيمانده،             ٨.   را بين مردم تقسيم نمايند     آرد و دستور داد آنها    
پس از آن فورًا با شاگردان        ١٠.  عيسی ايشان را مرّخص فرمود     .  آنها در حدود چهار هزار نفر بودند        ٩.  جمع آردند 

 . خود در قايق نشست و به منطقٔه دلمانوته رفت

 شانه درخواست فريسيان برای ن
 ) ٤-١:١٦مّتی (

عيسی ١٢.  فريسيان پيش عيسی آمده و با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از او نشانه ای آسمانی خواستند                     ١١
چرا مردمان اين زمانه به دنبال نشانه ای هستند؟ يقين بدانيد هيچ نشانه ای به آنان داده                    «:  از دل آهی آشيد و فرمود      

 » .نخواهد شد
 . عيسی آنان را ترک آرد و دوباره در قايق نشست و به طرف ديگر دريا رفت پس از آن١٣

  خميرمائه فريسيان و خميرمائه هيروديس
 ) ١٢-٥:١٦مّتی (

عيسی به ايشان    ١٥.  شاگردان فراموش آرده بودند آه با خود نان ببرند و در قايق بيش از يک نان نداشتند                              ١٤
 » .ائه هيروديس برحذر باشيد و احتياط آنيداز خميرمائه فريسيان و خميرم«: فرمود
 » .چون ما نان نياورده ايم، او اين را می گويد«: شاگردان در بين خود بحث آرده گفتند١٦
چرا دربارٔه نداشتن نان با هم بحث می کنيد؟           «:  پس به ايشان فرمود    .  عيسی می دانست آنها به هم چه می گويند        ١٧

شما آه هم چشم داريد و هم گوش آيا          ١٨هميد؟ آيا هنوز دل و ذهن شما آور است؟            مگر هنوز درک نمی کنيد و نمی ف      
آه چگونه آن پنج نان را بين پنج هزار مرد تقسيم آردم؟ آن موقع چند                ١٩نمی بينيد و نمی شنويد؟ آيا فراموش کرده ايد       

ان را بين چهار هزار نفر تقسيم       وقتی ن «:  عيسی پرسيد ٢٠»  .دوازده سبد «:  گفتند»  سبد از ُخرده های نان جمع آرديد؟     
آيا باز هم    «:  پس عيسی به ايشان فرمود      ٢١»  .هفت سبد «:  گفتند»  آردم، چند سبد از خرده های نانها جمع آرديد؟            

 » نمی فهميد؟

  شفای يک نابينا در بيت صيدا
دند آه دست   در آنجا آوری را پيش عيسی آوردند و از او خواهش آر             .  عيسی و شاگردان به بيت صيدا رسيدند      ٢٢

بعد به چشمهايش آب دهان      .  او دست آور را گرفت و او را از دهكده بيرون برد               ٢٣.  خود را روی آن آور بگذارد       
 » آيا چيزی می بينی؟«: ماليد و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسيد
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ی دوباره دستهای خود عيس٢٥» .مردم را مثل درختهايی می بينم آه حرآت می کنند    «:  او به باال نگاه آرد و گفت      ٢٤
عيسی او  ٢٦.  آن مرد با دّقت نگاه آرد و شفا يافت و ديگر همه چيز را به خوبی می ديد                .  را روی چشمهای او گذاشت    

 . را به منزل فرستاد و به او فرمود آه به آن ده برنگردد

  اظهارات پطرس دربارٔه عيسی
 ) ٢١-١٨:٩؛ لوقا ٢٠-١٣:١٦مّتی (

مردم «:  در بين راه عيسی از شاگردان پرسيد        .  هکده های اطراف قيصرئه فيليُپس رفتند     عيسی و شاگردان به د     ٢٧
 » مرا چه آسی می دانند؟

عّده ای می گويند تو الياس و عّده ای هم               .  بعضی می گويند تو يحيای تعميد دهنده هستی            «:  آنها جواب دادند     ٢٨
 » .می گويند آه يكی از انبيا هستی

بعد عيسی به آنان دستور ٣٠» .تو مسيح هستی«: پطرس جواب داد» عقيده شما من آيستم؟ به«:  از ايشان پرسيد  ٢٩
 . داد آه دربارٔه او به هيچ کس چيزی نگويند

  سخنان عيسی دربارٔه رنجها و مرگ خود
 ) ٢٧-٢٢:٩؛ لوقا ٢٨-٢١:١٦مّتی (

 رنجهای زيادی شده و به وسيلٔه        الزم است پسر انسان متحّمل    «:  آنگاه عيسی به تعليم شاگردان پرداخت و گفت        ٣١
عيسی اين موضوع را بسيار      ٣٢»  .رهبران و سران آاهنان و علما طرد و آشته شود و پس از سه روز زنده گردد                     

اّما عيسی برگشت و به شاگردان نگاهی ٣٣. به طوری که پطرس او را به گوشه ای برده، سرزنش آرد    .  صريح گفت 
 » .ن دور شو، ای شيطان، افكار تو افكار انسانی است، نه خدايیاز م«: آرد و با پرخاش به پطرس گفت

اگر آسی بخواهد از من پيروی      «:  پس عيسی مردم و همچنين شاگردانش را پيش خود خواند و به ايشان فرمود              ٣٤
فظ زيرا هرکه بخواهد جان خود را ح      ٣٥.  آند، بايد خود را فراموش آرده، صليب خود را بردارد و به دنبال من بيايد              

چه ٣٦.  آند، آن را از دست خواهد داد، اّما هرکه به خاطر من و انجيل جان خود را فدا آند، آن را نجات خواهد داد                            
٣٨و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز يابد؟             ٣٧سود دارد آه آدم تمام جهان را ببرد اّما جان خود را ببازد؟               

ن زمانٔه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در                      بنابراين، هرکه از من و تعاليم من در اي             
 » .جالل پدر خود با فرشتگان مقّدس می آيد، از او عار خواهد داشت

٩  
يقين بدانيد آه بعضی از کسانی که در اينجا ايستاده اند، تا پادشاهی خدا را آه با قدرت می آيد                 «:  او همچنين فرمود  ١

 » .ند مردنبينند، نخواه

  تبديل هيئت عيسی
 ) ٣٦-٢٨:٩؛ لوقا ١٣-١:١٧مّتی (

او در آنجا با اين     .  شش روز بعد، عيسی پطرس و يعقوب و يوحنا را برداشت و آنها را با خود به آوه بلندی برد                    ٢
وی و لباسهايش چنان سفيد و درخشان شد آه هيچ کس ر           ٣.  شاگردان تنها بود و در حضور آنها هيئت او تغيير يافت            

. آنگاه آنها الياس و موسی را ديدند آه با عيسی مشغول گفت وگو بودند            ٤.  زمين نمی تواند لباسی را آن قدر تميز بشويد      
سه سايبان خواهيم ساخت، يكی برای       .  ای استاد، چقدر خوب است آه ما در اينجا هستيم           «:  پطرس به عيسی گفت   ٥

 . ست نمی دانست چه می گويد، چون بسيار ترسيده بودنداو در٦» .تو و يكی برای موسی و يكی هم برای الياس
اين پسر عزيز من است به       «:  از آن ابر ندايی آمد آه می گفت       .  در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سايه افكند             ٧

 . آنها فورًا به اطراف نگاه آردند، اّما هيچ کس را نديدند، فقط عيسی با آنان بود٨» .او گوش بدهيد
از آوه پايين می آمدند، عيسی به ايشان دستور داد آه دربارٔه آنچه ديده اند تا زمانی آه پسر انسان پس                          وقتی آنها ٩

 . از مرگ زنده نشود، به آسی چيزی نگويند
. به بحث پرداختند  »  زنده شدن پس از مرگ    «آنان از اين دستور اطاعت آردند ولی در بين خود دربارٔه معنی                ١٠
 » چرا علما می گويند آه بايد اول الياس بيايد؟«: آنها از او پرسيدند١١

بلی، الياس اول می آيد تا همه چيز را آماده سازد، اّما چرا کتاب مقّدس می گويد آه پسر انسان    «:  عيسی جواب داد  ١٢
، به شما می گويم همان طور آه دربارٔه الياس نوشته شده         ١٣  بايد متحّمل رنجهای بسياری شده و خوار و خفيف شود؟           

 » .او آمد و مردم هرچه خواستند با او آردند
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  شفای پسر بّچٔه ديوانه
 )  الف٤٣-٣٧:٩؛ لوقا ٢١-١٤:١٧مّتی (

وقتی آنها نزد ساير شاگردان رسيدند، جمعّيت بزرگی را ديدند آه دور آنها ايستاده اند و علما با ايشان مباحثه                           ١٤
١٦.  فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سالم آردند              همين که جمعّيت، عيسی را ديدند با تعّجب       ١٥.  می کنند

 » دربارٔه چه چيز با آنها بحث می کنيد؟«: عيسی از شاگردان پرسيد
او گرفتار روح پليدی شده و نمی تواند          .  ای استاد، من پسرم را پيش تو آوردم          «:  مردی از ميان جمعّيت گفت      ١٧

ه می کند، او را به زمين می اندازد، دهانش آف می کند، دندان به هم                     در هرجا آه روح به او حمل          ١٨.  حرف بزند 
 » .از شاگردان تو درخواست آردم آن را بيرون آنند اّما نتوانستند. می سايد و تمام بدنش خشک می شود

 او را   تا آی بايد با شما باشم و تا آی بايد متحّمل شما گردم؟                !  شما چقدر بی ايمان هستيد    «:  عيسی به آنها گفت    ١٩
روح به محض اينکه عيسی را ديد، پسر را دچار حملٔه سختی             .  آنها آن پسر را پيش او آوردند      ٢٠»  .پيش من بياوريد  

چند وقت است آه    «:  عيسی از پدر او پرسيد     ٢١.  پسر بر زمين افتاد و دهانش آف آرده و دست و پا می زد               .  ساخت
اغلب اوقات اين روح او را در آب و آتش می انداخت            ٢٢.  گیاز بچّ «:  پدر جواب داد  »  اين حالت برای او پيش آمده؟     

 » .اّما اگر برايت مقدور است به ما ترّحم نموده، آمک آن. به طوری که نزديک بود او را تلف سازد
آن پدر فورًا با     ٢٤»  .اگر بتوانی ايمان بياوری، برای کسی که ايمان دارد، همه چيز ممكن است              «:  عيسی فرمود ٢٣

 » .آن را زياد گردان. من ايمان دارم، ولی ايمانم آم است«: فتصدای بلند گ
ای روح آر و الل، به تو فرمان             «:  وقتی عيسی ديد آه مردم جمع می شوند، با پرخاش به روح پليد فرمود                    ٢٥

 » .می دهم آه از او بيرون بيايی و هيچ وقت به او داخل نشوی
و از او بيرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به                      آن روح نعره ای زد و پسر را به تشّنج انداخت              ٢٦

٢٨.  اّما عيسی دستش را گرفت و او را بلند آرد و او سرپا ايستاد                  ٢٧»  .او مرده است  «:  طوری که عّده ای می گفتند    

عيسی ٢٩»  چرا ما نتوانستيم آن روح را بيرون آنيم؟         «:  عيسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسيدند             
 » .برای بيرون آردن اين گونه ارواح، وسيله ای جز دعا وجود ندارد«: رمودف

  عيسی بار ديگر دربارٔه مرگ خود سخن می گويد
 ) ٤٥-٤٣:٩؛ لوقا ٢٣-٢٢:١٧مّتی (

عيسی نمی خواست  .  عيسی و شاگردان آن ناحيه را ترک آردند و از راه استان جليل به سفر خود ادامه دادند                        ٣٠
زيرا به شاگردان خود تعليم داده می گفت آه پسر انسان به دست آدميان تسليم می شود و                         ٣١است  آسی بداند او آج    

اّما آنها نمی فهميدند چه می گويد و می ترسيدند       ٣٢.  آنان او را خواهند آشت ولی سه روز بعد، دوباره زنده خواهد شد              
 . از او چيزی بپرسند

  بزرگترين شخص
 ) ٤٨-٤٦:٩؛ لوقا ٥-١:١٨مّتی (

بين راه دربارٔه چه چيزی مباحثه        «:  آنها به آفرناحوم آمدند و وقتی در منزل بودند عيسی از شاگردان پرسيد                 ٣٣
 » می کرديد؟

٣٥.  آنها ساآت ماندند، چون در بين راه، صحبت ايشان بر سر اين بود آه در ميان آنها چه آسی بزرگتر است                        ٣٤

اگر آسی می خواهد اول شود، بايد خود را            «:   ايشان فرمود   او نشست و دوازده حواری را پيش خود خواند و به                
سپس آودآی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته                       ٣٦»  .آخرين و غالم همه سازد    

كه هرکه يكی از اين آودآان را به نام من بپذيرد، مرا پذيرفته است و هرکه مرا بپذيرد، نه تنها مرا بل                           «٣٧:  فرمود
 » .فرستنده مرا پذيرفته است

  هرکه ضد ما نيست با ماست
 ) ٥٠-٤٩:٩لوقا (

ای استاد، ما مردی را ديديم آه ديوها را با ذآر نام تو بيرون می کرد، اّما چون از ما                              «:  يوحنا عرض آرد   ٣٨
 » .نبود، سعی آرديم مانع او شويم

م من معجزه ای بكند، نمی تواند در همان  َدم از من بد             مانع آار او نشويد، زيرا هرکه با ذآر نا          «:  عيسی فرمود ٣٩
يقين بدانيد هرکه به شما به خاطر اينکه پيروان مسيح هستيد،                  ٤١.  چون هرکه برضد ما نباشد با ماست           ٤٠.  بگويد
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 . جرعه ای آب بدهد، به هيچ وجه بی اجر نخواهد ماند

  مسّببين گناه
 ) ٢-١:١٧؛ لوقا ٩-٦:١٨مّتی (

ی يكی از اين آوچكان را آه به من ايمان دارند گمراه سازد، برای او بهتر است آه با سنگ                                    اّما هر کس   «٤٢
پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود، آن را ببر، زيرا بهتر             ٤٣.  آسيايی به دور گردن خود، به دريا انداخته شود         

٤٤.  [  تشی آه خاموشی نمی پذيرد    است بدون دست وارد حيات شوی از اينکه با دو دست به جهنم بيافتی يعنی به آ                      

و اگر پايت تو را گمراه آند، آن را ببر، زيرا بهتر است آه لنگ ٤٥.] جايی که آرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود    
و ٤٧.]  جايی که آرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود        ٤٦.  [  وارد حيات شوی از اينکه با دو پا به جهنم انداخته شوی            

رف سازد آن را در آور، زيرا بهتر است آه با يک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اينکه با                      اگر چشمت تو را منح    
 . جايی که آرم ايشان نميرد و آتش خاموش نشود٤٨. دو چشم به جهنم بيافتی

نمک چيز خوبی است، اّما اگر مّزٔه خود را از دست بدهد، ديگر به چه                   ٥٠.  چون همه با آتش نمكين می شوند      «٤٩
ی تواند مّزٔه خود را باز يابد؟ پس شما نيز در خود نمک داشته باشيد و با يكديگر در صلح و صفا زندگی                               وسيله م 

 » .آنيد

١٠  
  تعليم عيسی دربارٔه طالق

 ) ١٨:١٦؛ لوقا ١٢-١:١٩مّتی (
ر او  باز هم جمعّيتی به دو     .  عيسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمين يهوديه و به جانب شرقی رود اردن رفت                      ١

 . جمع شد و او بر حسب عادت هميشگی خود به تعليم آنان پرداخت
آيا مرد مجاز است آه زن خود را طالق               «:  عّده ای از فريسيان پيش او آمدند و برای امتحان از او پرسيدند                   ٢

موسی «:  آنها جواب دادند  ٤»  موسی در اين باره چه دستوری داده است؟       «:  عيسی در جواب، از آنها پرسيد     ٣»  بدهد؟
به خاطر «:  عيسی به ايشان فرمود      ٥»  .اجازه داده است آه مرد با دادن طالق نامه به زن خود، از او جدا شود                             

وگرنه خدا از اول خلقت، انسان را به صورت مرد و زن                 ٦.  سنگدلی شما بود آه موسی اين اجازه را به شما داد               
. و اين دو يک تن واحد می شوند      ٨ به زن خود می پيوندد      به اين دليل مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و            ٧.  آفريد

در ١٠» .آنچه را خدا به هم پيوسته است، انسان نبايد جدا سازد٩. يعنی ديگر آنها دو نفر نيستند، بلكه يک تن می باشند  
 هرکه زن خود را     «:  او به ايشان فرمود     ١١.  منزل، شاگردان باز هم دربارٔه اين موضوع از عيسی سؤال آردند                  

همين طور اگر زنی از شوهر      ١٢.  طالق دهد و با زنی ديگر ازدواج آند، نسبت به زن خود مرتكب زنا شده است                      
 » .خود جدا شود و با مرد ديگری ازدواج آند، مرتكب زنا شده است

  عيسی آودآان را برکت می دهد
 ) ١٧-١٥:١٨؛ لوقا ١٥-١٣:١٩مّتی (

وقتی ١٤.  آنها دست بگذارد ولی شاگردان، آنها را سرزنش می کردند                 بّچه  ها را پيش عيسی می آوردند تا بر           ١٣
بگذاريد بّچه  ها پيش من بيايند، مانع آنها نشويد چون پادشاهی             «:  عيسی اين را ديد ناراحت شده به شاگردان فرمود           

يچ وقت وارد آن   يقين بدانيد آه اگر آسی پادشاهی خدا را مانند آودک نپذيرد، ه                ١٥.  خدا به چنين آسانی تعّلق دارد       
 . سپس عيسی آودآان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته، برای ايشان دعای خير آرد١٦» .نخواهد شد

  جوان ثروتمند
 ) ٣٠-١٨:١٨؛ لوقا ٣٠-١٦:١٩مّتی (

ای استاد نيكو، من    «:  وقتی عيسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض آرد                    ١٧
 » ه دست آوردن حيات جاودانی چه بايد بكنم؟برای ب
 قتل نكن، زنا   -احكام را می دانی    ١٩.  چرا مرا نيكو می خوانی؟ هيچ کس جز خدا نيكو نيست        «:  عيسی به او فرمود   ١٨

 » .نكن، دزدی نكن، شهادت نادرست نده، آالهبرداری نكن، پدر و مادر خود را احترام آن
 » .من از جوانی همٔه اينها را رعايت کرده ام ،ای استاد«: آن شخص در جواب گفت٢٠
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يک چيز آم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده آه در عالم                 «:  عيسی با محّبت به او خيره شده فرمود        ٢١
آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قيافه ای           ٢٢»  .باال گنجی خواهی داشت و بعد بيا و از من پيروی آن              

 . احتی از آنجا رفتمحزون، و با نار
 » !چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا«: عيسی به اطراف نگاه آرد و به شاگردان فرمود٢٣
ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی        «:  شاگردان از سخنان او تعّجب آردند، اّما عيسی باز هم به آنان فرمود                  ٢٤

، آسانتر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی              رد شدن شتر از سوراخ سوزن       ٢٥!  خدا چقدر دشوار است    
 » .خدا

 » پس چه آسی می تواند نجات يابد؟«: شاگردان بی اندازه تعّجب آرده و به يكديگر می گفتند٢٦
برای انسان غيرممكن است، اّما نه برای خدا، زيرا برای خدا همه چيز                «:  عيسی به آنان نگاهی آرد و فرمود        ٢٧

 » .امكان دارد
ببين، ما از همه چيز خود دست آشيده و پيرو تو                  «:  طرس در جواب عيسی شروع به صحبت آرده گفت               پ٢٨
 » .شده ايم
يقين بدانيد آه هرکس به خاطر من و انجيل، خانه و يا برادران يا خواهران يا مادر يا پدر يا                            «:  عيسی فرمود ٢٩

ر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و                 در اين دنيا صد براب       ٣٠،  فرزندان و يا امالک خود را ترک نمايد             
اّما بسياری از آنان آه اآنون اولين         ٣١.   و در آخرت حيات جاودان نصيب او خواهد شد            - و همچنين رنجها  -امالک  

 » .هستند، آخرين خواهند شد و بسياری هم آه آخرين هستند، اولين خواهند شد

 ويد عيسی برای سومين بار دربارٔه مرگ خود سخن می گ
 ) ٣٤-٣١:١٨؛ لوقا ١٩-١٧:٢٠مّتی (

شاگردان متحّير بودند و     .  عيسی و شاگردان در راه اورشليم بودند و عيسی پيشاپيش شاگردان حرآت می کرد                 ٣٢
عيسی دوازده شاگرد خود را به آناری برد و دربارٔه آنچه آه                .  کسانی که از عقب آنها می آمدند، بسيار می ترسيدند        

ما اآنون به اورشليم می رويم و پسر         «:  و به آنها فرمود    ٣٣فاق افتد، با آنها شروع به صحبت آرد            می بايد برايش اتّ  
آنها او را محكوم به مرگ خواهند آرد و به دست بيگانگان              .  انسان به دست سران آاهنان و علما سپرده خواهد شد           

ند انداخت، او را تازيانه خواهند زد و          آنها او را مسخره خواهند نمود و به رويش آب دهان خواه               ٣٤.  خواهند سپرد 
 » .خواهند آشت، اّما پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد

  درخواست يعقوب و يوحنا
 ) ٢٨-٢٠:٢٠مّتی (

ای استاد، ما می خواهيم آه آنچه آه از تو درخواست             «:   پيش عيسی آمده گفتند     -  پسران ِزبدی -يعقوب و يوحنا     ٣٥
به ما اجازه بده    «:  آنها جواب دادند  ٣٧»  چه می خواهيد برايتان بكنم؟   «:  به ايشان گفت  ٣٦»  .هیمی کنيم برای ما انجام د    

شما نمی فهميد  «:  عيسی به ايشان فرمود   ٣٨»  .تا در جالل تو يكی در دست راست و ديگری در دست چپ تو بنشينيم               
آنها ٣٩»  ی را آه من می گيرم بگيريد؟         آيا می توانيد از پياله ای آه من می نوشم بنوشيد و يا تعميد                  .  چه می خواهيد 

از پياله ای آه من می نوشم، خواهيد نوشيد و تعميدی را آه من می گيرم،               «:  عيسی فرمود »  .می توانيم«:  جواب دادند 
اين به آسانی تعّلق دارد آه از پيش        .  اّما نشستن در دست راست و يا چپ من با من نيست            ٤٠.  شما هم خواهيد گرفت   

عيسی ايشان را   ٤٢.  وقتی ده شاگرد ديگر اين را شنيدند از يعقوب و يوحنا دلگير شدند             ٤١»  .شده است برايشان تعيين   
می دانيد آه در بين ملل، کسانی که فرمانروا محسوب می شوند، بر زيردستان خود                       «:  پيش خود خواند و فرمود        

ين شما نبايد چنين باشد؛ بلكه هرکه            ولی در ب   ٤٣فرمانروايی می کنند و رهبرانشان نيز بر آنها رياست می نمايند                  
چون ٤٥.  و هرکه می خواهد اول شود، بايد غالم همه باشد        ٤٤می خواهد در ميان شما بزرگ شود، بايد خادم شما باشد            

 » .پسر انسان نيامده است تا خدمت کرده شود، بلكه تا به ديگران خدمت آند و جان خود را در راه بسياری فدا سازد

  نابينا شفای بارتيماؤس
 ) ٤٣-٣٥:١٨؛ لوقا ٣٤-٢٩:٢٠مّتی (

آنها به شهر اريحا رسيدند و وقتی عيسی به اّتفاق شاگردان خود و جمعّيت بزرگی از شهر بيرون می رفت،                             ٤٦
وقتی شنيد آه عيسی ناصری است،        ٤٧.   در آنار راه نشسته بود       -  پسر تيمائوس -يک گدای نابينا به نام بارتيماؤس          

عّدٔه زيادی او را سرزنش آردند و از او         ٤٨»  .ای عيسی، پسر داوود، بر من رحم آن       «:  د و گفت  شروع به فرياد آر   
عيسی ايستاد و   ٤٩.  »ای پسر داوود، بر من رحم آن        «:  ولی او هرچه بلندتر فرياد می کرد       .  خواستند تا ساآت شود    
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خوشحال باش، بلند شو، تو را          «:  ندآنها آن آور را صدا آردند و به او گفت                »  .به او بگوييد اينجا بيايد       «:  فرمود
عيسی ٥١.  بارتيماؤس فورًا ردای خود را به آناری انداخت و از جای خود بلند شد و پيش عيسی آمد                    ٥٠»  .می خواهد

٥٢.  »ای استاد می خواهم بار ديگر بينا شوم          «:  آن آور عرض آرد     »  چه می خواهی برايت بكنم؟     «:  به او فرمود   

او فورًا بينايی خود را بازيافت و به دنبال عيسی به راه               »  .انت تو را شفا داده است       برو، ايم «:  عيسی به او فرمود    
 . افتاد

١١  
  ورود پيروزمندانٔه مسيح به اورشليم

 ) ١٩-١٢:١٢؛ يوحنا ٤٠-٢٨:١٩؛ لوقا ١١-١:٢١مّتی (
از شاگردان خود     وقتی به بيت فاجی و بيت عنيا در آوه زيتون آه نزديک اورشليم است رسيدند، عيسی دو نفر                     ١

همين که وارد آن شديد آّره االغی را در آنجا بسته          .  به دهكدٔه روبه رو برويد   «:  و به آنها چنين دستور داد     ٢  را فرستاد 
چرا آن را   :  اگر آسی پرسيد  ٣.  خواهيد ديد، آه هنوز آسی بر آن سوار نشده است، آن را باز آنيد و به اينجا بياوريد                   

آن دو نفر رفتند و     ٤»  .و او بدون تأخير، آن را به اينجا خواهد فرستاد          .  وند آن را الزم دارد    خدا:  باز می کنيد؟ بگوييد  
بعضی از کسانی که در آنجا        ٥.  در کوچه ای آّره االغی را ديدند آه جلوی دری بسته شده بود، آن را باز آردند                           

ها همان طور آه عيسی به ايشان فرموده بود،          آن٦»  چرا اين آّره االغ را باز می کنيد؟        «:  ايستاده بودند، به آنها گفتند     
آّره االغ را پيش عيسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او                       ٧.  جواب دادند و آسی مانع ايشان نشد          

عّدٔه زيادی از مردم، لباسهای خود را جلوی راه عيسی انداختند و عّده ای هم از مزارع اطراف، شاخ و                     ٨.  سوار شد 
کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند، با فرياد                       ٩.   را بريده جلوی راه او می گسترانيدند             برگ درختان  

فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود آه در        ١٠.  مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آيد       !  خدا را سپاس باد   «:  می گفتند
در آنجا همه چيز را از نظر       .   به معبد بزرگ رفت    عيسی وارد اورشليم شد و    ١١»  .حال آمدن است،خدا را سپاس باد      

 . اّما چون دير وقت بود با آن دوازده حواری به بيت عنيا رفت. گذرانيد

  درخت انجير بی ميوه
 ) ١٩-١٨:٢١مّتی (

از دور درخت انجير ُپربرگی ديد      ١٣.  روز بعد وقتی آنها از بيت عنيا بيرون آمدند، در بين راه عيسی گرسنه شد              ١٢
وقتی به آن رسيد جز برگ چيزی نديد، چون هنوز فصل انجير                .  ت تا ببيند آيا می تواند چيزی در آن پيدا آند            و رف 
 . و شاگردانش اين را شنيدند» .ديگر آسی از ميؤه تو نخواهد خورد«: پس به درخت فرمود١٤. نبود

  ورود عيسی به معبد بزرگ
  )٢٢-١٣:٢؛ يوحنا ٤٨-٤٥:١٩؛ لوقا ١٧-١٢:٢١مّتی (

آنها به اورشليم آمدند و عيسی وارد معبد بزرگ شد و به بيرون راندن بازرگانان معبد بزرگ و مشتريان آنها                         ١٥
و به آسی اجازه نمی داد آه برای          ١٦  ميزهای صّرافان و چهار پايه های آبوتر فروشان را به هم ريخت                .  پرداخت

خانٔه : آيا آتاب خدا نمی فرمايد«: يم می داد و می گفتاو به مردم تعل١٧. حمل اجناس، از صحن معبد بزرگ عبور آند
سران آاهنان و علما آه اين ١٨» .من نمازخانه ای برای همٔه مّلتها خواهد بود؟ اّما شما آن را آمينگاه دزدان ساخته ايد           

 مردم از تعاليم    آنها از او می ترسيدند، چون همهٔ      .  را شنيدند، در صدد برآمدند راهی برای از بين بردن او پيدا آنند               
 . در غروب آن روز عيسی و شاگردان از شهر بيرون رفتند١٩. او حيران بودند

  درسی از درخت انجير
 ) ٢٢-٢٠:٢١مّتی (

پطرس موضوع را به    ٢١.  صبح روز بعد در ضمن راه آنها ديدند آه آن درخت انجير از ريشه خشک شده است                 ٢٠
عيسی در جواب   ٢٢»  . انجيری را آه نفرين آردی خشک شده است           ای استاد، نگاه آن، درخت     «:  ياد آورد و گفت    

حرآت آن و به دريا پرتاب شو و        :  و يقين بدانيد اگر آسی به اين آوه بگويد        ٢٣به خدا ايمان داشته باشيد      «:  آنها گفت 
بنابراين ٢٤.  شک و شبهه ای به دل راه ندهد بلكه ايمان داشته باشد آه هرچه بگويد می شود، برای او چنان خواهد شد                    

وقتی برای  ٢٥.  يقين بدانيد، آنچه را آه در دعا طلب می کنيد، خواهيد يافت و به شما داده خواهد شد                  :  به شما می گويم  
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اّما اگر  ٢٦.  [  دعا می ايستيد اگر از آسی شكايتی داريد، او را ببخشيد تا پدر آسمانی شما هم خطايای شما را ببخشد                        
 » .]نی شما هم خطايای شما را نخواهد بخشيدشما ديگران را نبخشيد، پدر آسما

  اقتدار و اختيار عيسی
 ) ٨-١:٢٠؛ لوقا ٢٧-٢٣:٢١مّتی (

وقتی عيسی در معبد بزرگ قدم می زد، سران آاهنان و علما و مشايخ پيش او                 .  آنها بار ديگر به اورشليم آمدند      ٢٧
چه کسی به تو اختيار انجام چنين آارهايی را داده            به چه اختياری اين آارها را می کنی؟      «:  و از او پرسيدند   ٢٨  آمدند
من هم از شما سؤالی دارم اگر جواب داديد، به شما خواهم گفت آه به چه                            «:  عيسی به ايشان فرمود     ٢٩»  است؟

آنها بين ٣١» .آيا تعميد يحيی از جانب خدا بود، يا از جانب بشر؟ به من جواب بدهيد٣٠. اختياری اين آارها را می کنم
اّما اگر  ٣٢'  پس چرا به او ايمان نياورديد؟       'اگر بگوييم از جانب خدا بود، او خواهد گفت،              »:  بحث آرده گفتند     خود

از اين رو در جواب     ٣٣.)  آنها از مردم می ترسيدند، چون همه يحيی را نبی می دانستند         («  ...بگوييم از جانب بشر بود    
 » .س من هم نمی گويم به چه اختياری اين آارها را می کنمپ«: عيسی به ايشان گفت» .ما نمی دانيم«: عيسی گفتند

١٢  
  َمَثل تاآستان و باغبان

 ) ١٩-٩:٢٠؛ لوقا ٤٦-٣٣:٢١مّتی (
مردی تاآستانی احداث آرد و ديواری دور آن          «:  عيسی به سخن خود ادامه داده و در قالب َمَثل به ايشان گفت                ١
آند و يک ُبرج هم برای آن ساخت، بعد آن را به باغبانان                       در داخل آن چرخشتی برای گرفتن آب انگور            .  آشيد

در موسم انگور، غالمی را پيش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول                        ٢.  اجاره داد و خود به سفر رفت           
صاحب تاآستان، غالم ديگری    ٤.  اّما آنها آن غالم را گرفته آتک زدند و دست خالی بازگردانيدند              ٣.  تاآستان بگيرد 

باز غالم ديگری    ٥.  او را هم سنگسار آردند و سرش را شكستند و با بی احترامی برگردانيدند                   .  ايشان فرستاد   نزد
صاحب ٦.  بسياری از آسان ديگر را نيز همين طور، بعضی را زدند و بعضی را آشتند                   .  فرستاد، او را هم آشتند      

: سرانجام او را فرستاد و پيش خود گفت          .باغ، فقط يک نفر ديگر داشت آه بفرستد و آن هم پسر عزيز خودش بود                 
اين وارث است، بياييد او را بكشيم تا ِملک        ':  اّما باغبانان به يكديگر گفتند    ٧'  .آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت      '

صاحب تاآستان چه    ٩.  پس پسر را گرفتند و او را آشتند و از تاآستان بيرون انداختند                       ٨'  .او مال خودمان بشود     
مگر در آالم خدا        ١٠.  آرد؟ او می آيد اين باغبانان را می کشد و تاآستان را به ديگران واگذار می کند                                 خواهد

 : نخوانده ايد
 ، آن سنگی آه معماران رد آردند'

 ، به صورت سنگ اصلی بنا درآمده است
  اين آار خداوند است١١

 » '!و به چشم ما عجيب می نمايد
سی را دستگير آنند، چون فهميدند روی سخن او با آنها بود، اّما از مردم                       رهبران يهود در صدد برآمدند عي        ١٢

 . پس او را ترک آردند و رفتند. می ترسيدند

  سؤال دربارٔه پرداخت ماليات
 ) ٢٦-٢٠:٢٠؛ لوقا ٢٢-١٥:٢٢مّتی (

آنها ١٤.  بيندازند  عّده ای از فريسيان و طرفداران هيروديس، فرستاده شدند تا عيسی را با سؤاالت خويش به دام                  ١٣
ای استاد می دانيم آه تو شخص درستی هستی و از آسی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر                         «:  نزد او آمده گفتند    

آيا دادن ماليات به امپراتور روم جايز است يا خير؟         .  اشخاص نگاه نمی کنی بلكه با راستی، راه خدا را تعليم می دهی          
چرا مرا امتحان می کنيد؟ يک سّکٔه نقره        «:  سی به نيرنگ ايشان پی برد و فرمود        عي١٥»  آيا بايد ماليات بدهيم يا نه؟      

: جواب دادند »  نقش و عنوان چه آسی روی آن است؟        «:  او به ايشان فرمود   .  آنها برايش آوردند  ١٦»  .بياوريد تا ببينم  
چه مال خداست،   بسيار خوب، آنچه مال قيصر است به قيصر و آن            «:  پس عيسی فرمود  ١٧»  .نقش و عنوان قيصر    «

 . و آنان از سخنان او تعّجب آردند» .به خدا بدهيد

  سؤال دربارٔه رستاخيز مردگان
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 ) ٤٠-٢٧:٢٠؛ لوقا ٣٣-٢٣:٢٢مّتی (
آنها از عيسی   .)  اين فرقه معتقد بودند آه پس از مرگ، رستاخيزی وجود ندارد              .  (بعد صدوقيان پيش او آمدند     ١٨

 نوشته است اگر مردی بميرد و زنش بدون فرزند باشد، برادرش موّظف                    ای استاد، موسی برای ما      «١٩:  پرسيدند
٢١.  هفت برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد           ٢٠.  است، آن زن را بگيرد تا برای او فرزندانی بياورد           

 هيچ  تا باالخره هر هفت نفر مردند و         ٢٢.  همين طور سومی .  بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بدون فرزند مرد                 
در روز رستاخيز وقتی آنها دوباره زنده می شوند او زن                ٢٣.  بعد از همه، آن زن هم مرد          .  فرزندی بجا نگذاشتند   

آيا گمراهی شما   «:  عيسی به ايشان فرمود    ٢٤»  .کدام يک از آنها خواهد بود؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج آردند                
وقتی مردگان قيام کنند، ديگر نه زن           ٢٥نه از قدرت خدا؟        به اين عّلت نيست آه نه از کتاب مقّدس خبر داريد و                     

و اّما دربارٔه قيامت مردگان، مگر تا به           ٢٦.  می گيرند و نه شوهر می کنند، بلكه مانند فرشتگان آسمانی خواهند بود               
من خدای  ':  حال در آتاب موسی در داستان بوتٔه سوزان نخوانده ايد آه خدا چطور با او صحبت آرد و فرمود                                 

شما سخت  .  خدا، خدای مردگان نيست، بلكه خدای زندگان است          ٢٧'  .براهيم و خدای اسحاق و خدای يعقوب هستم          ا
 » .گمراه هستيد

  فرمان بزرگ
 ) ٢٨-٢٥:١٠؛ لوقا ٤٠-٣٤:٢٢مّتی (

: يكی از علما آه بحث آنان را شنيد و پی برد آه عيسی جوابی عالی به آنها داده است، جلو آمد و پرسيد                                         ٢٨
ای اسرائيل بشنو، خداوند خدای ما،          :  اول اين است   «:  عيسی جواب داد   ٢٩»  رين حكم شريعت آدام است؟       مهمت«

و دوم ٣١. خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار                 ٣٠.  خداوند يكتاست 
آن شخص به   ٣٢»  .تر از اين دو، وجود ندارد     هيچ فرمانی بزرگ  .  همسايه ات را مانند جان خود دوست بدار      :  اين است 
و دوست داشتن او    ٣٣حقيقت را فرمودی خدا يكی است و به جز او خدايی نيست               .  ای استاد، درست است   «:  او گفت 

با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسايه مثل خود از همٔه هدايای سوختنی و قربانی ها باالتر                           
بعد از آن   »  .تو از پادشاهی خدا دور نيستی      «:  ی ديد آه جوابی عاقالنه داده است، به او فرمود           وقتی عيس ٣٤»  .است

 . ديگر آسی جرأت نمی کرد از عيسی سؤالی بكند

  داوود و مسيح
 ) ٤٤-٤١:٢٠؛ لوقا ٤٦-٤١:٢٢مّتی (

، پسر داوود است؟   علما چطور می توانند بگويند آه مسيح     «:  عيسی ضمن تعاليم خود در معبد بزرگ چنين گفت        ٣٥
 : درحالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت٣٦

 : خداوند به خداوند من گفت'
  در دست راست من بنشين

 ' .تا دشمنانت را زير پای تو اندازم
 » پس وقتی خود داوود، او را خداوند می خواند، چطور او می تواند پسر داوود باشد؟٣٧

  هشدار عيسی عليه معّلمين شريعت
 ) ٤٧-٤٥:٢٠؛ لوقا ٣٦-١:٢٣مّتی (

از علمايی آه   «:  عيسی در ضمن تعاليم خود به آنها فرمود       ٣٨.  جمعّيت آثيری با عالقه به سخنان او گوش می دادند        
دوست دارند با قباهای بلند بيايند و بروند و عالقٔه شديدی به سالمهای احترام آميز ديگران در بازارها دارند، برحذر          

مال بيوه زنها را      ٤٠.  ها بهترين جاها را در کنيسه ها و صدر مجالس را در مهمانی  ها اشغال می کنند                         آن٣٩.  باشيد
 » .آيفر آنها سخت تر خواهد بود. می بلعند و محض خودنمايی، نماز را طول می دهند

  هدئه يک بيوه زن
 ) ٤-١:٢١لوقا (

می ديد آه چگونه اشخاص به آن صندوق پول               عيسی در برابر صندوق بيت المال معبد بزرگ نشسته بود و                ٤١
بيوه زن فقيری هم آمد و دو سّکه آه تقريبًا دو ريال می شد             ٤٢.  بسياری از دولتمندان، پولهای زيادی دادند     .  می ريختند

يقين بدانيد آه اين بيوه زن فقير بيش از         «:  عيسی شاگردان خود را پيش خود خواند و فرمود          ٤٣.  در صندوق انداخت  
چون آنها از آنچه آه زياد داشتند دادند، اّما او با وجود                  ٤٤.  سانی که در صندوق پول ريختند، پول داده است           همٔه ک 
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 » .تنگدستی، هرچه داشت يعنی تمام معاش خود را داد

١٣  
  پيشگويی ويرانی معبد بزرگ

 ) ٦-٥:٢١؛ لوقا ٢-١:٢٤مّتی (
ای استاد، به اين سنگها و ساختمانهای        «:  به او گفت    وقتی عيسی از معبد بزرگ خارج می شد يکی از شاگردان          ١

اين ساختمانهای بزرگ را می بينی؟ هيچ يک از سنگهای آن روی سنگ               «:  عيسی به او فرمود    ٢»  .بزرگ نگاه آن  
 » .ديگر باقی نخواهد ماند، بلكه همه زير و رو خواهد شد

  جور و جفا
 ) ١٩-٧:٢١؛ لوقا ١٤-٣:٢٤مّتی (

يتون، روبه روی معبد بزرگ نشسته بود، پطرس و يعقوب و يوحنا و اندرياس به طور                      وقتی عيسی در آوه ز      ٣
به ما بگو اين در چه وقت اّتفاق خواهد افتاد؟ عالمت نزديک بودن وقوع اين امور چه                        «٤:  خصوصی به او گفتند    

ی به نام من آمده      بسيار٦.  مواظب باشيد آه آسی شما را گمراه نكند          «:  عيسی در جواب آنها فرمود     ٥»  خواهد بود؟ 
وقتی صدای جنگ را از نزديک بشنويد و يا         ٧.  و افراد بسياری را گمراه خواهند ساخت      '  من او هستم  ':  خواهند گفت 

. اّما هنوز آخر آار نيست    .  اين چيزها بايد اّتفاق بيفتد    .  اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشويد          
 مملكتی ديگر جنگ خواهند آرد و در جاهای بسيار، زمين لرزه ها روی می دهد و                 مّلتی با مّلتی ديگر و مملكتی با       ٨

اّما مواظب خودتان باشيد، شما را        ٩.  اين چيزها عاليم شروع دردی مانند درد زايمان است            .  خشکسالی خواهد شد   
 به حضور حكمرانان    به خاطر من، شما را   .  برای محاآمه به شوراها خواهند آشانيد و در کنيسه ها شّالق خواهند زد            

پس وقتی شما را      ١١.  اول بايد انجيل به تمام مّلتها برسد          ١٠.  و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهيد               
دستگير می کنند و تسليم می نمايند، ناراحت نشويد آه چه بگوييد بلكه آنچه در آن ساعت به وسيلٔه روح القدس به شما                     

برادر، برادر را تسليم مرگ خواهد آرد و        ١٢.  چون اوست آه سخن می گويد، نه شما      .  ييدگفته می شود ،همان را بگو    
همٔه مردم به خاطر   ١٣.  فرزندان عليه والدين خود طغيان خواهند آرد و آنان را به آشتن خواهند داد                .  پدر، فرزند را  

 . ايدار بماند، نجات خواهد يافتاّما هرکه تا به آخر پ. اينکه نام من بر شماست، از شما روی گردان خواهند شد

  مكروه ويرانی
 ) ٢٤-٢٠:٢١؛ لوقا ٢٨-١٥:٢٤مّتی (

کسانی که .)  خواننده بداند مقصود چيست   (اّما هرگاه آن مكروه ويرانی را در جايی که نبايد باشد، مستقر ببينيد                «١٤
 برای بردن چيزی پايين بيايد و          اگر آسی در پشت بام خانه است، نبايد          ١٥.  در يهوديه هستند، به کوهها فرار آنند         

آن روزها برای زنهای آبستن و يا        ١٧.  و اگر در مزرعه است، نبايد برای برداشتن لباس برگردد           ١٦.  وارد خانه شود  
زيرا در آن روزها چنان       ١٩.  دعا آنيد آه اين چيزها در زمستان پيش نيايد             ١٨!  شيرده چقدر وحشتناک خواهد بود      

 از زمانی که خدا دنيا را آفريد تا به حال، مثل آن ديده نشده و ديگر هم ديده نخواهد                        مصيبتی روی خواهد نمود، آه     
اّما به خاطر برگزيدگان خود    .  اگر خداوند آن روزها را آوتاه نمی کرد، هيچ جانداری، جان سالم بدر نمی برد               ٢٠.  شد

٢٢.  باور نكنيد '  !اينجا و يا آنجاست    نگاه آن مسيح     ':  پس اگر آسی به شما بگويد       ٢١.  آن روزها را آوتاه آرده است       

مسيح ها و انبيای دروغين ظهور خواهند آرد و چنان نشانه ها و معجزاتی خواهند نمود آه اگر ممكن باشد                                           
 . مواظب خودتان باشيد من شما را از همٔه اين چيزها قبًال باخبر کرده ام٢٣. برگزيدگان خدا را گمراه آنند

  آمدن پسر انسان
 ) ٢٨-٢٥:٢١؛ لوقا ٣١-٢٩:٢٤مّتی (

ستاره ها از  ٢٥.  اّما در آن روزها بعد از آن مصيبت ها، آفتاب تاريک خواهد شد و ماه ديگر نخواهد درخشيد                      «٢٤
آن وقت پسر انسان را خواهند ديد آه با قدرت            ٢٦.  آسمان فرو خواهند ريخت و نيروهای آسمان متزلزل خواهند شد           

او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزيدگان خود را از چهار گوشٔه عالم از              ٢٧.  عظيم و جاه و جالل، بر ابرها می آيد       
 . دورترين نقاط زمين تا دورترين حدود آسمان جمع خواهد آرد

  درسی از درخت انجير
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 ) ٣٣-٢٩:٢١؛ لوقا ٣٥-٣٢:٢٤مّتی (
ند، می دانيد آه تابستان وقتی شاخه هايش سبز و شاداب می شوند و برگ می آور  :  از درخت انجير درس بگيريد    «٢٨

. به همان طريق وقتی وقوع اين چيزها را ببينيد، مطمئن باشيد آه نزديک بلكه در آستانٔه در است                     ٢٩.  نزديک است 
آسمان و زمين از بين       ٣١.  يقين بدانيد قبل از اينکه زندگی اين نسل به سر آيد، همٔه اين امور اّتفاق خواهد افتاد                          ٣٠

 . من هرگز از بين نخواهد رفتخواهد رفت، اّما سخنان 

  روز و ساعت نامعلوم
 ) ٤٤-٣٦:٢٤مّتی (

٣٣.  اّما از آن روز و ساعت هيچ کس خبر ندارد؛ نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است                                   «٣٢

سفر رفته    آمدن آن روز، مانند شخصی است آه به        ٣٤.  هوشيار و آگاه باشيد، شما نمی دانيد آن زمان چه وقتی می آيد            
و خانٔه خود را به خادمان سپرده است تا هرکس آار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است آه گوش به زنگ                               

٣٦.  شب يا نصف شب، وقت سحر يا سپيده َدم          .  پس بيدار باشيد چون نمی دانيد آه صاحب خانه آی می آيد              ٣٥.  باشد

 » .بيدار باشيد: نچه را به شما می گويم، به همه می گويمآ٣٧. مبادا او ناگهان بيايد و شما را در خواب ببيند

١٤  
  توطئه عليه عيسی

 ) ٥٣-٤٥:١١؛ يوحنا ٢-١:٢٢؛ لوقا ٥-١:٢٦مّتی (
سران آاهنان و علما در صدد بودند عيسی را مخفيانه دستگير                 .  دو روز به عيد فصح و عيد فطير مانده بود               ١

 » .ين آار را در روزهای عيد نبايد آرد، مبادا مردم آشوب آنندا«: آنها می گفتند٢. آرده و به قتل برسانند

  تدهين عيسی در بيت عنيا
 ) ٨-١:١٢؛ يوحنا ١٣-٦:٢٦مّتی (

وقتی عيسی در بيت عنيا در خانٔه شمعون جذامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گالبدانی از سنگ مرمر، آه                         ٣
بعضی ٤.  و گالبدان را شكست و عطر را بر سر عيسی ريخت               پر از عطر  گران قيمِت سنبل خالص بود، وارد شد          

می شد آن را به بيش از سيصد       ٥  چرا بايد اين عطر اين طور تلف شود؟      «:  از حاضران با عصبانّيت به يكديگر گفتند       
با او  «:  اّما عيسی فرمود  ٦.  آنها با خشونت به آن زن اعتراض آردند          »  .سکٔه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد           

فقرا هميشه در بين شما        ٧.  ری نداشته باشيد، چرا او را ناراحت می کنيد؟ او آار خوبی برای من آرده است                           آا
او آنچه از دستش بر      ٨.  خواهند بود و هروقت بخواهيد می توانيد به آنها آمک آنيد، اّما مرا هميشه نخواهيد داشت                    

يقين بدانيد در هر جای عالم      ٩.  ی دفن آماده آرده است    می  آمد برای من آرد و با اين عمل، بدن مرا پيش از وقت برا              
 » .آه انجيل اعالم شود، آنچه او آرده است، به يادبود او بيان خواهد شد

  همكاری يهودا در تسليم عيسی
 ) ٦-٣:٢٢؛ لوقا ١٦-١٤:٢٦مّتی (

ا عيسی را به آنها      بعد از آن يهودای اسخريوطی آه يکی از آن دوازده حواری بود، پيش سران آاهنان رفت ت                    ١٠
يهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا  .  آنها وقتی اين را شنيدند، خوشحال شدند و به او وعدٔه پول دادند            ١١.  تسليم نمايد 

 . عيسی را تسليم آند

  صرف شام فصح با حواريون
 ) ٣٠-٢١:١٣؛ يوحنا ١٤-٧:٢٢؛ لوقا ٢٥-١٧:٢٦مّتی (

در آجا  «:  ی که قربانی عيد را ذبح می کردند، شاگردان به عيسی گفتند             در اولين روز عيد فطير، يعنی در وقت          ١٢
به داخل  «:  عيسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت           ١٣»  می خواهی شام فصح را برای تو آماده آنيم؟        

ه هرجا آه وارد     و ب ١٤به دنبال او برويد      .  شهر برويد، در آنجا مردی را خواهيد ديد آه آوزٔه آبی را حمل می کند                   
' استاد می گويد آن اتاقی آه من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهيم خورد آجاست؟              ':  شد، شما به صاحبخانه بگوييد    

شاگردان ١٦»  .او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقٔه دوم به شما نشان خواهد داد، در آنجا برای ما تدارک ببينيد                        ١٥
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١٧.  ی که او فرموده بود، مشاهده آردند و به اين ترتيب تدارک فصح را ديدند                 به شهر رفتند و همه چيز را آن طور        

موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا              ١٨.  وقتی شب شد، عيسی با آن دوازده حواری به آنجا آمد               
آنها ١٩»  .هد آرد يقين بدانيد آه يکی از شما آه با من غذا می خورد، مرا تسليم خوا                   «:  بودند، عيسی به آنها فرمود      

يکی از شما دوازده نفر      «:  عيسی فرمود ٢٠»  آيا آن شخص من هستم؟     «:  محزون شدند و يک به يک از او پرسيدند          
البّته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت آه در آالم خدا برای او تعيين                  ٢١.  است آه با من هم آاسه می باشد      

برای آن شخص بهتر بود آه اصًال به دنيا          .  ان به دست او تسليم می شود     شده است، اّما وای به حال کسی که پسر انس         
 » .نمی آمد

  شام مقّدس خداوند
 ) ٢٥-٢٣:١١؛ اول قرنتيان ٢٠-١٥:٢٢؛ لوقا ٣٠-٢٦:٢٦مّتی (

: در موقع شام، عيسی نان را گرفت، و پس از شكرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود                            ٢٢
عيسی ٢٤.  بعد پياله را گرفت و پس از شكرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند                 ٢٣»  .اين بدن من است   ،  بگيريد«

يقين بدانيد آه    ٢٥.  اين است خون من آه برای بسياری ريخته می شود و نشانٔه پيمان خدا با انسان است                          «:  فرمود
بعد از خواندن سرود عيد     ٢٦»  .را تازه بخورم    ديگر از ميؤه مو نخواهم خورد، تا آن روزی آه در پادشاهی خدا آن               

 . فصح، آنها به آوه زيتون رفتند

  پيشگويی انکار پطرس
 ) ٣٨-٣٦:١٣؛ يوحنا ٣٤-٣١:٢٢؛ لوقا ٣٥-٣١:٢٦مّتی (

چوپان را  ':  همٔه شما از من روی گردان خواهيد شد، چون آالم خدا می فرمايد                  «:  عيسی به شاگردان فرمود     ٢٧
» .اّما بعد از آنكه دوباره زنده شوم، قبل از شما به جليل خواهم رفت                ٢٨'  .پراآنده خواهند شد    خواهم زد و گوسفندان   

يقين «:  عيسی به او فرمود    ٣٠»  .حّتی اگر همه تو را ترک آنند، من ترک نخواهم آرد              «:  پطرس به عيسی گفت    ٢٩
به خواهی گفت آه مرا         بدان آه امروز و همين امشب قبل از اينكه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرت                                   

حّتی اگر الزم شود آه با تو بميرم، هرگز نخواهم گفت آه تو را                       «:  اّما او با اصرار جواب داد        ٣١»  .نمی شناسی
 . همٔه شاگردان ديگر هم همين را گفتند» .نمی شناسم

  دعای عيسی در جتسيمانی
 ) ٤٦-٣٩:٢٢؛ لوقا ٤٦-٣٦:٢٦مّتی (

وقتی من دعا می کنم، شما در اينجا             «:  رسيدند، عيسی به شاگردان فرمود          وقتی به محلی به نام جتسيمانی          ٣٢
به ايشان  ٣٤،  عيسی آه بسيار مضطرب و آشفته شده بود       .  و بعد پطرس و يعقوب و يوحنا را با خود برد           ٣٣»  .بنشينيد
 از آنجا دور     عيسی آمی ٣٥»  .از شّدت غم و اندوه نزديک به مرگ هستم، شما اينجا بمانيد و بيدار باشيد                    «:  فرمود

ای «:  پس گفت ٣٦.  شد و به روی زمين افتاده دعا آرد، آه اگر ممكن باشد آن ساعت پر درد و رنج نصيب او نشود                       
عيسی ٣٧»  .پدر، همه چيز برای تو ممكن است، اين پياله را از من دور ساز، اّما نه به خواست من، بلكه به ارادٔه تو                        

ای شمعون، خواب هستی؟ آيا نمی توانستی يک ساعت           «:  طرس گفت برگشت و ايشان را در خواب ديد، پس به پ              
عيسی ٣٩»  .روح مشتاق است اّما جسم ناتوان      .  بيدار باشيد و دعا آنيد تا از وسوسه ها به دور بمانيد             ٣٨بيدار بمانی؟   

و وقتی برگشت، باز هم آنها را در خواب ديد، آنها گيج خواب بودند                            ٤٠.  بار ديگر رفت و همان دعا را آرد              
آيا باز هم در خواب و در استراحت         «:  عيسی بار سوم آمد و به ايشان فرمود         ٤١.  نمی دانستند چه جوابی به او بدهند      

برخيزيد ٤٢.  ساعت موعود رسيده است، اآنون پسر انسان به دست گناهكاران تسليم می شود                      !  هستيد؟ بس است    
 » .برويم، آنكه مرا تسليم می کند، اآلن می رسد

 ی بازداشت عيس
 ) ١٢-٣:١٨؛ يوحنا ٥٣-٤٧:٢٢؛ لوقا ٥٦-٤٧:٢٦مّتی (

او هنوز صحبت می کرد آه ناگهان يهودا، يکی از آن دوازده حواری، همراه با جمعّيتی آه همه با شمشير و                            ٤٣
تسليم آنندٔه او به آنان عالمتی داده         ٤٤.  چماق مسّلح بودند، از طرف سران آاهنان و علما و مشايخ به آنجا رسيدند                   

پس همين که يهودا   ٤٥»  .او را بگيريد و با مراقبت آامل ببريد        .  کسی را آه می بوسم، همان شخص است       «:  ته بود گف
٤٧.  آنها عيسی را گرفتند و محكم بستند      ٤٦.  و او را بوسيد   »  .ای استاد «:  به آنجا رسيد، فورًا پيش عيسی رفت و گفت        

: اّما عيسی فرمود  ٤٨.  حمله آرد و گوش او را بريد        يکی از حاضران شمشير خود را آشيد و به غالم آاهن اعظم                  
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من هر روز در معبد بزرگ در           ٤٩مگر من ياغی هستم آه با شمشير و چماق برای دستگير آردن من آمديد؟                         «
همٔه شاگردان  ٥٠»  .حضور شما تعليم می دادم و شما مرا دستگير نكرديد، اّما آنچه آالم خدا می فرمايد بايد تحّقق يابد                  

جوانی آه فقط يک پارچٔه آتان به دور بدن خود پيچيده بود، به دنبال او                      ٥١.  ک آردند و از آنجا گريختند       او را تر   
 . اّما او آنچه بر تن داشت رها آرد و عريان گريخت٥٢آنها او را هم گرفتند، . رفت

  عيسی در برابر شورا
 ) ٢٤-١٩ و ١٤-١٣:١٨؛يوحنا ٧١-٦٣ و ٥٥-٥٤:٢٢؛ لوقا ٦٨-٥٧:٢٦مّتی (

پطرس ٥٤.  عيسی را به حضور آاهن اعظم بردند و همٔه سران آاهنان و مشايخ و علما در آنجا جمع شده بودند                     ٥٣
از دور به دنبال او آمد و وارد محوطٔه خانٔه آاهن اعظم شد و بين خدمتكاران نشست و در آنار آتش، خود را گرم                            

ه مدرآی عليه عيسی به دست آورند تا حكم اعدامش           سران آاهنان و تمام شورای يهود، در صدد بودند آ          ٥٥.  می کرد
بسياری عليه او شهادت نادرست دادند، اّما شهادتشان با يكديگر             ٥٦.  را صادر نمايند، اّما مدرآی به دست نياوردند          

من اين معبد بزرگ را      :  ما شنيديم آه می گفت   «٥٨:  عّده ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده، گفتند          ٥٧.  سازگار نبود 
آه به دست انسان ساخته شده، خراب می کنم و در سه روز، معبد ديگری می سازم آه به دست انسان ساخته نشده                            

آاهن اعظم برخاست و در برابر همه از             ٦٠.  ولی در اين مورد هم شهادت های آنها با هم سازگار نبود                 ٥٩»  .باشد
اّما او ساآت بود و هيچ جوابی            ٦١»  نمی دهی؟به اين اّتهاماتی آه به تو نسبت می دهند، جوابی                   «:  عيسی پرسيد  

هستم و تو پسر     «:  عيسی گفت ٦٢»  آيا تو مسيح پسر خدای متبارک هستی؟        «:  باز آاهن اعظم از او پرسيد       .  نمی داد
آاهن اعظم، گريبان خود    ٦٣»  .انسان را خواهی ديد آه در دسِت راسِت خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آيد               

همه او را   »  رأی شما چيست؟  .  شما اين آفر را شنيديد    ٦٤ديگر چه احتياجی به شاهدان هست؟       «:  فترا چاک زد و گ    
بعضی ها آب دهان به رويش می انداختند و چشمهايش را بسته و با مشت او را می زدند و                  ٦٥.  مستوجب اعدام دانستند  

  .نگهبانان هم او را آتک زدند» از غيب بگو چه کسی تو را زد؟«: می گفتند

  پطرس عيسی را انکار می کند
 ) ٧-٢٥ و ١٨-١٥:١٨؛ يوحنا ٦٢-٥٦:٢٢؛ لوقا ٧٥-٦٩:٢٦مّتی (

و او را ديد آه خود را گرم         ٦٧  پطرس هنوز در محوطٔه پايين ساختمان بود آه يکی از آنيزان آاهن اعظم آمد                ٦٦
من اصًال نمی دانم   «:  ده گفت پطرس منكر ش  ٦٨»  !تو هم همراه عيسی ناصری بودی     «:  به او خيره شد و گفت     .  می کند

آن آنيز باز   ٦٩.  بعد از آن، او به داخل داالن رفت و در همان موقع خروس بانگ زد                 »  .و نمی فهمم تو چه می گويی    
آمی بعد، اطرافيان به     .  پطرس باز هم انكار آرد     ٧٠»  .اين هم يكی از آنهاست      «:  هم او را ديد و به اطرافيان گفت          

من «:  اّما او به جان خود سوگند ياد آرد و گفت          ٧١»  . از آنهايی، چون اهل جليل هستی       تو حتمًا يکی  «:  پطرس گفتند 
درست در همان وقت خروس برای دومين بار           ٧٢»  .اين شخص را آه شما درباره اش صحبت می کنيد، نمی شناسم            

بزند، تو سه بار    پيش از اينكه خروس دو مرتبه بانگ         «:  پطرس به ياد آورد آه عيسی به او فرموده بود           .  بانگ زد 
 . و به گريه افتاد» .خواهی گفت آه مرا نمی شناسی

١٥  
  عيسی در برابر پيالطس

 ) ٣٨-٢٨:١٨؛يوحنا ٥-١:٢٣؛ لوقا ١٤-١١ و ٢-١:٢٧مّتی (
. همين که صبح شد، سران آاهنان به اّتفاق مشايخ و علما و تمام اعضای شورا، با عجله جلسه ای تشكيل دادند                            ١

» آيا تو پادشاه يهود هستی؟       «:  پيالطس از او پرسيد     ٢.  زنجيری بسته و به پيالطس تحويل دادند            آنها عيسی را با     
پيالطس باز از او    ٤.  سران آاهنان، اّتهامات زيادی به او نسبت دادند       ٣»  .همان است آه می گويی   «:  عيسی جواب داد  

ا عيسی جوابی نداد، به طوری که باعث        اّم٥»  .جوابی نداری؟ ببين چه اّتهامات زيادی به تو نسبت می دهند         «:  پرسيد
 . تعّجب پيالطس شد

  حکم اعدام عيسی
 ) ١٦:١٩-٣٩:١٨؛ يوحنا ٢٥-١٣:٢٣؛ لوقا ٢٦-١٥:٢٧مّتی (

در آن زمان مردی معروف به        ٧.  در هر عيد فصح پيالطس بنا به خواهش مردم، يک زندانی را آزاد می کرد                    ٦
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مردم پيش پيالطس رفتند و     ٨.  مرتكب قتل شده بودند، در زندان بود      ،  همراه با ياغيانی آه در يک آشوب      »  باراباس«
آيا می خواهيد،  «:  پيالطس از ايشان پرسيد    ٩.  از او خواهش آردند آه طبق معمول اين آار را برايشان انجام دهد                   

. ده اندچون او می دانست آه سران آاهنان از روی حسد عيسی را تسليم کر               ١٠»  پادشاه يهود را برای شما آزاد آنم؟       
پيالطس بار  ١٢.  را برايشان آزاد آند   »  باراباس«اّما سران آاهنان مردم را تحريک آردند آه از پيالطس بخواهند             ١١

: آنها در جواب با فرياد گفتند       ١٣»  پس با مردی آه او را پادشاه يهوديان می ناميد، چه آنم؟               «:  ديگر به ايشان گفت    
: اّما آنان شديدتر فرياد می زدند          »  ب چه جنايتی شده است؟          چرا؟ مرتك  «:  پيالطس پرسيد  ١٤»  .مصلوبش آن  «
را برای ايشان آزاد آرد و        »  باراباس«پس پيالطس آه مايل بود، مردم را راضی نگه دارد                 ١٥»  !مصلوبش آن «

 . دستور داد عيسی را تازيانه زده، بسپارند تا مصلوب شود

  سربازان عيسی را مسخره می کنند
 ) ٣-٢:١٩ ؛ يوحنا٣١-٢٧:٢٧مّتی (

آنها ردای   ١٧.  سربازان عيسی را به داخل محوطٔه آاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع آردند                                  ١٦
: و به او ادای احترام آرده می گفتند          ١٨  ارغوانی را به او پوشانيدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند                       

بعد پيش او زانو زده و      .  به رويش آب دهان می انداختند      و با چوب بر سرش می زدند و       ١٩»  .سالم، ای پادشاه يهود   «
وقتی مسخرگی ها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش درآورده و لباسهای خودش را به او                       ٢٠.  تعظيم می کردند 

 . پوشانيدند و او را بيرون بردند تا مصلوب آنند

  عيسی بر روی صليب
 ) ٢٧-١٧:١٩؛ يوحنا ٤٣-٢٦:٢٣؛ لوقا ٤٤-٣٢:٢٧مّتی (

آنان شخصی را به نام شمعون اهل قيروان، پدر اسكندر و روفس آه از صحرا به شهر می آمد و از آنجا                                       ٢١
آه معنی آن    »  جلجتا«آنها عيسی را به محلی به نام              ٢٢.  می گذشت، مجبور آردند آه صليب عيسی را حمل آند               

. بود، اّما او آن را قبول نكرد      »  ُمر«دارويی به نام      به او شرابی دادند آه آميخته به      ٢٣.  است بردند »  محل آاسٔه سر  «
پس او را بر صليب ميخكوب آردند و لباسهايش را بين خود تقسيم نمودند و برای تعيين سهم هريک، قرعه                                   ٢٤

پادشاه «:  تقصيرنامه ای به اين شرح برايش نوشتند          ٢٦.  ساعت ُنه صبح بود آه او را مصلوب آردند                ٢٥.  انداختند
به ٢٨.  [  و نفر راهزن را نيز با او مصلوب آردند يکی در طرف راست و ديگری را در سمت چپ او                    د٢٧»  يهوديان

کسانی که از آنجا می گذشتند،         ٢٩.]  از خطاآاران محسوب شد، تحّقق يافت             :  اين طريق آن آالمی آه می گويد             
معبد بزرگ را خراب آنی و       ای کسی که می خواستی     «:  سرهايشان را تكان می دادند و با اهانت به عيسی می گفتند            

همچنين سران آاهنان و علما نيز او را         ٣١»  .حاال از صليب پايين بيا و خودت را نجات بده           ٣٠در سه روز بسازی،      
حاال اين  ٣٢.  ديگران را نجات می داد، اّما نمی تواند خود را نجات دهد                «:  مسخره می کردند و به يكديگر می گفتند         

آسانی هم آه با او مصلوب شده         »  .يب پايين بيايد تا ما ببينيم و به او ايمان بياوريم               مسيح، پادشاه اسرائيل، از صل      
 . بودند، به او اهانت می کردند

  مرگ عيسی
 ) ٣٠-٢٨:١٩؛ يوحنا ٤٩-٤٤:٢٣؛ لوقا ٥٦-٤٥:٢٧مّتی (

د از  در ساعت سه بع    ٣٤.  در وقت ظهر، تاريکی تمام آن سرزمين را فرا گرفت و تا سه ساعت ادامه داشت                        ٣٣
٣٥»  خدای من، خدای من، چرا مرا ترک آردی؟       «يعنی  »  ايلی، ايلی لما سبقتنی؟   «:  ظهر، عيسی با صدای بلند گفت     

يکی از آنها دويد و        ٣٦»  !او الياس را صدا می کند       !  نگاه آنيد «:  بعضی از حاضران وقتی اين را شنيدند، گفتند             
بگذاريد ببينم، آيا الياس      «:   او داد تا بنوشد و گفت          اسفنجی را از شراب ُترشيده ُپر آرد و روی نی گذاشت و به                    

پردٔه اندرون مقّدس معبد بزرگ از باال تا           ٣٨.  عيسی فرياد بلندی آشيد و جان داد        ٣٧»  می آيد تا او را پايين بياورد؟       
اين مرد  حقيقتًا  «:  سروانی آه در مقابل عيسی ايستاده بود، وقتی چگونگی مرگ او را ديد، گفت             ٣٩.  پايين دو تّكه شد   

در آنجا عّده ای زن هم بودند آه از دور نگاه می کردند و در بين آنها مريم مجدليه و مريم مادر                            ٤٠»  .پسر خدا بود  
اين زنها وقتی عيسی در جليل بود، به او گرويدند و او را آمک                 ٤١.  يعقوب آوچک و يوشا و سالومه ديده می شدند         

 . او به اورشليم آمده بودندبسياری از زنهای ديگر نيز همراه . می کردند

  کفن و دفن عيسی
 ) ٤٢-٣٨:١٩؛ يوحنا ٥٦-٥٠:٢٣؛ لوقا ٦١-٥٧:٢٧مّتی (
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يوسف از اهل رامه، آه يکی از اعضای          ٤٣،  غروب همان روز آه روز تدارک، يعنی پيش از روز سبت بود              ٤٢
س رفت و جسد عيسی را از        محترم شورای يهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با آمال شهامت پيش پيالط                

پس به دنبال سروانی آه مأمور مصلوب         .  پيالطس باور نمی کرد آه عيسی به اين زودی مرده باشد            ٤٤.  او خواست 
وقتی پيالطس از جانب سروان اطمينان       ٤٥»  آيا او به همين زودی مرد؟      «:  آردن عيسی بود فرستاد و از او پرسيد         

يوسف، آتان لطيفی خريد و جنازه عيسی را پايين آورد و در آن                  ٤٦.  برديافت، به يوسف اجازه داد آه جنازه را ب            
مريم مجدليه و مريم    ٤٧.  پيچيد و در مقبره ای آه از سنگ تراشيده شده بود، قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانيد                     

 . مادر يوشا، ديدند آه عيسی آجا گذاشته شد

١٦  
  رستاخيز عيسی

 ) ١٠-١:٢٠وحنا ؛ ي١٢-١:٢٤؛ لوقا ٨-١:٢٨مّتی (
پس از پايان روز سبت، مريم مجدليه، مريم مادر يعقوب و سالومه روغنهای معّطری خريدند تا بروند و بدن                           ١

آنها به يكديگر    ٣.  و صبح زود روز يكشنبه، درست بعد از طلوع آفتاب، به سر قبر رفتند                    ٢.  عيسی را تدهين آنند    
وقتی خوب نگاه آردند، ديدند آه سنگ           ٤»   خواهد غلطانيد؟   چه کسی سنگ را برای ما از جلوی قبر             «:  می گفتند

پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را ديدند آه در                  ٥.  بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانيده شده است           
 تعّجب نكنيد، شما  «:  اّما او به آنان گفت     ٦.  آنها متحّير ماندند  .  طرف راست نشسته و ردای سفيد بلندی در برداشت           

او زنده شده، ديگر در اينجا نيست، نگاه آنيد اينجا، جايی است آه او را                         .  عيسی ناصری مصلوب را می جوييد       
حاال برويد و به شاگردان او، همچنين به پطرس بگوييد آه او پيش از شما به جليل خواهد رفت و                           ٧.  گذاشته بودند 

آنها از مقبره بيرون آمدند و از سر قبر           ٨»  .يد ديد همان طوری که خودش به شما فرموده بود، او را در آنجا خواه                
 . گريختند، چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود و از ترس چيزی به کسی نگفتند

  ظهور عيسی به مريم مجدليه
 ) ١٨-١١:٢٠؛ يوحنا ١٠-٩:٢٨مّتی (

 آه هفت ديو از او بيرون        عيسی پس از رستاخيز خود، در سحر گاه روز اول هفته قبل از همه به مريم مجدليه                    ٩
اّما آنها باور    ١١.  مريم رفت و اين خبر را به شاگردان آه غمگين و گريان بودند، رسانيد                    ١٠.  آرده بود، ظاهر شد    

 . نكردند آه عيسی زنده شده و به مريم ظاهر گشته است

  ظهور عيسی به دو حواری
 ) ٣٥-١٣:٢٤لوقا (

آنان برگشتند و به    ١٣.  از آنها آه به بيرون شهر می رفتند، ظاهر شد          پس از آن عيسی به طرز ديگری به دو نفر         ١٢
 . سايرين خبر دادند، اّما آنها حرف ايشان را باور نمی کردند

  ظهور عيسی به يازده حواری
 ) ٨-٦:١؛کارهای رسوالن ٢٣-١٩:٢٠؛ يوحنا ٤٩-٣٦:٢٤؛ لوقا ٢٠-١٦:٢٨مّتی (

 که آنها سر سفره نشسته بودند، ظاهر شد و بی ايمانی و سخت                  سرانجام عيسی به آن يازده حواری، در وقتی          ١٤
به «:  پس به ايشان فرمود   ١٥.  دلی آنها را در نپذيرفتن گفتٔه کسانی که او را زنده ديده بودند، مورد سرزنش قرار داد                  

ی گيرد نجات خواهد   کسی که ايمان می آورد و تعميد م     ١٦.  تمام نقاط دنيا برويد و اين مژده را به تمام مردم اعالم آنيد             
آنها با ذآر   :  به ايمانداران اين نشانه های قدرت داده خواهد شد        ١٧.  يافت، اّما کسی که ايمان نياورد، محكوم خواهد شد        

اگر مارها را بگيرند و يا زهر بخورند         ١٨نام من ديوها را بيرون خواهند آرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت،                
 » .دستهای خود را بر مريضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند يافت. يدبه ايشان آسيبی نخواهد رس

  صعود عيسی به آسمان
 ) ١١-٩:١؛ کارهای رسوالن ٥٣-٥٠:٢٤لوقا (

آنها ٢٠.  عيسی خداوند، بعد از اينكه با آنها صحبت آرد، به عالم باال برده شد و در سمت راست خدا نشست                               ١٩



 مرقس
 

الم می کردند و خداوند آارهای آنها را برآت می داد و پيام آنها را با معجزاتی آه                  رفتند و پيام خود را در همه جا اع        
 . انجام می شد، تأييد می  نمود



 لوقا
 

  انجيل لوقا
  معّرفی کتاب

 نجات دهندٔه موعود بنی اسرائيل و نجات دهندٔه تمامی مردم جهان معّرفی              انجيل لوقا عيسی را به عنوان منجی و          
لوقا گزارش می دهد آه عيسی توسط روح خدا خوانده شده است تا اينكه خبرخوش را به مسكينان بشارت                         .  می آند
جيل پيام   در اين ان    .  اين انجيل همچنين توّجه خاصی نسبت به تمام مردم با هرگونه نيازمندی آنها دارد                               .  دهد

چه در موقع توّلد او و بشارتهای شاد و خوش، چه در                .   شادی آفرين در ابتدا و انتهای آن به خوبی مشاهده می شود            
داستان رشد و توسعٔه مسيحّيت در آتاب ديگری از اين                 .  موقع صعود او به آسمان و وعده های آرامش و شادی                

، مطالبی آمده   )به تقسيم بندی آتاب رجوع آنيد    (مت دوم و ششم     در قس .  آمده است )  آارهای رسوالن (نويسنده، به نام    
است آه فقط در اين انجيل مشاهده می آنيد، مانند، سرود فرشتگان و مالقات شبانان از عيسی هنگام توّلد، عيسی                           

 در اين انجيل اهمّيت خاصی به دعا، روح القدس و          .  پسر خردسال در معبد بزرگ، مثل سامری نيكو و پسر گمشده            
 . نقش زنها در رسالت عيسی و بخشش گناهان توسط خدا داده شده است

  تقسيم بندی آتاب
  ٤-١:١مقّدمه 

  ٥٢:٢-٥:١توّلد و آودآی يحيی تعميد دهنده و عيسی 
  ٢٠-١:٣رسالت يحيی تعميد دهنده 

  ١٣:٤-٢١:٣تعميد و آزمايشهای عيسی 
  ٥٠:٩-١٤:٤خدمات عمومی عيسی در جليل 

  ٢٧:١٩-٥١:٩شليم از جليل تا اور
  ٥٦:٢٣-٢٨:١٩هفتٔه آخر در اورشليم و اطراف آن 
  ٥٣-١:٢٤رستاخيز، ظهور و صعود عيسی 

١  
  مقّدمه

 : تقديم به عاليجناب تئوفيلوس١
و آنچه را آه به     ٢  تا به حال نويسندگان بسياری به نوشتن شرح وقايعی آه در بين ما رخ داده است، اقدام کرده اند                   

من نيز به نوبٔه خود، به          ٣.   عينی اّوليه و اعالم کنندگان آن پيام به ما رسيده است به قلم آورده اند                         وسيلٔه شاهدان 
عنوان کسی که جريان آامل اين وقايع را جزء به جزء مطالعه و بررسی آرده است، صالح ديدم آه اين پيشامدها                          

 . ی آه از آن اّطالع يافته ای، پی ببریتا به حقيقت همٔه مطالب٤را به ترتيب تاريخ وقوع برای تو بنويسم 

  خبر توّلد يحيی
همسر او  .  در زمان سلطنت هيروديس، پادشاه يهوديه، آاهنی به نام زآريا از افراد گروه ابيا، زندگی می کرد                       ٥

 احكام  اين دو نفر در نظر خدا درستكار بودند و بدون کوتاهی، آلّيهٔ           ٦.  نيز از خاندان هارون بود و اليزابت نام داشت        
٨.  اّما فرزندی نداشتند زيرا اليزابت نازا بود و هر دو سالخورده بودند                ٧.  و دستورات خداوند را رعايت می کردند       

. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زآريا رسيد، او به عنوان آاهن مشغول انجام وظايف خود شد                      
١٠.  ل جايگاه مقّدس در معبد بزرگ وارد شود و ُبخور بسوزاند            طبق رسوم آاهنان قرعه به نام او درآمد آه به داخ           ٩

در آنجا فرشتٔه خداوند به     ١١.  در وقت سوزاندن ُبخور، تمام جماعت در بيرون ايستاده و دست به دعا برداشته بودند                
ّما فرشته ا١٣. زآريا از ديدن اين منظره تكانی خورد و ترسيد١٢. او ظاهر شد و در سمت راست آتشدان ُبخور ايستاد      

دعاهای تو مستجاب شده و همسرت اليزابت برای تو پسری خواهد زاييد و او را                     .  ای زآريا نترس   «:  به او گفت   
زيرا او در   ١٥.  شادی و سرور نصيب تو خواهد بود و بسياری از توّلد او شادمان خواهند شد                ١٤.  يحيی خواهی ناميد  

از همان ابتدای توّلد از روح القدس ُپر           .   لب نخواهد زد     نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده                  
با روح و قدرت الياس     ١٧.  و بسياری از بنی اسرائيل را به سوی خداوند، خدای آنان باز خواهد گردانيد             ١٦خواهد بود   

 آورد  مانند پيشاهنگی در حضور خداوند قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرآشان را به راه نيكان                     



 لوقا
 

چطور می توانم اين را باور آنم؟ من پير           «:  زآريا به فرشته گفت    ١٨»  .و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد        
من جبرائيل هستم آه در حضور خدا می ايستم و               «:  فرشته به او پاسخ داد       ١٩»  .هستم و زنم نيز سالخورده است         

تو تا هنگام وقوع اين امور الل         :  پس توّجه آن  ٢٠.  و برسانم فرستاده شده ام تا با تو صحبت آنم و اين مژده را به ت                 
خواهی شد و نيروی تكّلم را از دست خواهی داد زيرا سخنان مرا آه در وقت مقّرر به حقيقت خواهد پيوست باور                          

ب جماعتی آه منتظر زآريا بودند از اينكه او آن همه در داخل جايگاه مقّدس در معبد بزرگ ماند، متعجّ                  ٢١»  .نكردی
وقتی بيرون آمد و يارای سخن گفتن نداشت، آنان فهميدند آه در داخل جايگاه مقّدس در معبد بزرگ                                  ٢٢.  گشتند

زآريا وقتی که دورٔه خدمت آهانت خود        ٢٣.  رؤيايی ديده است و چون نمی توانست حرف بزند ايما و اشاره می کرد               
ز آن همسرش اليزابت حامله شد و مّدت پنج ماه در                بعد ا ٢٤.  را در معبد بزرگ به انجام رسانيد به خانه بازگشت              

اين آار را خداوند برای من آرده است و با اين لطف خود، رسوايی مرا                   «٢٥:  خلوت به سر برد و با خود می گفت         
 » .پيش مردم از ميان برداشته است

  خبر توّلد عيسی
به نزد  ٢٧ه در استان جليل واقع است           در ماه ششم، جبرائيل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره، آ                     ٢٦

فرشته ٢٨.  نام اين دختر مريم بود    .   بود، فرستاده شد   - از خاندان داوود  -دختر باکره ای آه در عقد مردی به نام يوسف          
اّما مريم از آنچه فرشته گفت       ٢٩»  .سالم، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست           «:  وارد شد و به او گفت       

ای مريم، نترس زيرا خداوند به تو       «:  فرشته به او گفت   ٣٠.   و ندانست آه معنی اين سالم چيست       بسيار مضطرب شد  
او بزرگ  ٣٢.  تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زاييد و نام او را عيسی خواهی گذارد                      ٣١.  لطف فرموده است   

اوود را به او عطا خواهد        خداوند، خدا تخت پادشاهی جّدش د       .  خواهد بود و به پسر خدای متعال ملّقب خواهد شد              
مريم ٣٤»  .او تا به ابد برخاندان يعقوب فرمانروايی خواهد آرد و پادشاهی او هرگز پايانی نخواهد داشت                   ٣٣.  فرمود

روح القدس بر تو خواهد آمد     «:  فرشته به او پاسخ داد    ٣٥»  .اين چگونه ممكن است؟ من باکره هستم       «:  به فرشته گفت  
بدان آه  ٣٦.  يه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد مقّدس، پسر خدا ناميده خواهد شد                و قدرت خدای متعال بر تو سا       

خويشاوند تو اليزابت در سن پيری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اآنون شش ماه از                                      
 خداوند هستم،     باشد، من آنيز    «:  مريم گفت  ٣٨»  .زيرا برای خدا هيچ چيز محال نيست             ٣٧.  حاملگی او می گذرد    

 . و فرشته از پيش او رفت» .همان طور آه تو گفتی بشود

  مالقات مريم با اليزابت
او به خانٔه زآريا وارد ٤٠. در آن روزها مريم عازم سفر شد و باشتاب به شهری واقع در آوهستان يهوديه رفت    ٣٩

اليزابت از روح القدس   .  ر َرحمش تكان خورد   وقتی اليزابت سالم مريم را شنيد، بّچه د       ٤١.  شد و به اليزابت سالم آرد     
من آيستم آه مادر    ٤٣.  تو در بين زنها متبارک هستی و مبارک است ثمرٔه رحم تو             «:  و با صدای بلند گفت    ٤٢ُپر شد   

خوشا به  ٤٥.  همين که سالم تو به گوش من رسيد، بّچه از شادی در رحم من تكان خورد                     ٤٤خداوندم به ديدنم بيايد؟       
 » .ه باور می کند که وعدٔه خداوند برای او به انجام خواهد رسيدحال آن زنی آ

  سرود مريم
 : مريم گفت٤٦

  جان من خداوند را می  ستايد«
 ، و روح من در نجات دهندٔه من، خدا، شادی می کند٤٧
 . چون او به آنيز ناچيز خود نظر لطف داشته است٤٨

 ، از اين پس همٔه نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند
 . زيرا آن قادر مطلق آارهای بزرگی برای من آرده است٤٩

 . نام او مقّدس است
 . رحمت او پشت در پشت برای آسانی است آه از او می ترسند٥٠

 ، دست خداوند با قدرت آار آرده است٥١
  متكّبران را با خياالت دلشان تارومار آرده

  و زورمندان را از تختهايشان به زير افكنده٥٢
 . نان را سربلند آرده استو فروت

  گرسنگان را با چيزهای نيكو سير نموده٥٣
 . و ثروتمندان را تهی دست روانه آرده است



 لوقا
 

 ، به خاطر محّبت پايدار خود٥٤
 ، از بندٔه خود اسرائيل حمايت آرده است

  همان طور آه به اجداد ما يعنی به ابراهيم٥٥
 » .و به فرزندان او تا به ابد وعده داد

 . يم در حدود سه ماه پيش اليزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشتمر٥٦

  توّلد يحيی
وقتی همسايگان و خويشاوندان او باخبر شدند آه              ٥٨.  وقت زايمان اليزابت فرا رسيد و پسری به دنيا آورد                  ٥٧

دند تا نوزاد را    پس از يک هفته آم    ٥٩.  خداوند چه لطف بزرگی در حق او آرده است مانند او شاد و خوشحال گشتند                
» .خير، نام او بايد يحيی باشد     «:  اّما مادرش گفت  ٦٠.  ختنه نمايند و در نظر داشتند نام پدرش زآريا را بر او بگذارند            

و با اشاره از پدرش پرسيدند آه تصميم او دربارٔه نام ٦٢»  .اّما در خاندان تو هيچ کس چنين نامی ندارد       «:  آنها گفتند ٦١
ناگهان زبانش باز شد    ٦٤»  .نام او يحيی است   «:  ای خواست و در برابر تعّجب همگی نوشت        او تخته  ٦٣.  طفل چيست 

٦٦.  تمام همسايگان ترسيدند و آلّئه اين اخبار در سرتاسر آوهستان يهوديه انتشار يافت             ٦٥.  و به ستايش خدا پرداخت    

اين آودک چه خواهد شد؟ در واقع        «:  همٔه کسانی که اين موضوع را می شنيدند دربارٔه آن فكر می کردند و می گفتند              
 » .دست خداوند با اوست

  نبّوت زآريا
 : پدر او زآريا، از روح القدس ُپر شد و چنين نبّوت آرد٦٧

 . خداوند، خدای اسرائيل را سپاس باد«٦٨
 . زيرا به ياری قوم خود آمده و آنان را رهايی داده است

 ، از خاندان بندٔه خود داوود٦٩
 . ومندی بر افراشته استرهانندٔه نير

  او از قديم از زبان انبيای مقّدس خود وعده داد٧٠
  آه ما را از دست دشمنانمان رهايی بخشد٧١

  و از دست همٔه کسانی که از ما نفرت دارند، آزاد سازد
  و با نياکان ما به رحمت رفتار نمايد٧٢

 . و پيمان مقّدس خود را به خاطر آورد
 يم سوگند ياد آرد برای پدر ما ابراه٧٣

  آه ما را از دست دشمنان نجات دهد٧٤
  و عنايت فرمايد آه او را بدون ترس

 . با پاآی و نيكی تا زنده ايم، عبادت نماييم٧٥
 

 ، و تو، ای فرزند، نبِی خدای متعال ناميده خواهی شد٧٦
  زيرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت

  تا راه او را آماده سازی
  او خبر دهی و به قوم٧٧

 ، آه با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند
  زيرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست٧٨

  آه خورشيد صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد آرد
  تا بر کسانی که در تاريكی و در سائه مرگ به سر می برند بتابد٧٩

 » .و قدمهای ما را به راه صلح و سالمتی هدايت فرمايد
ا طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی آه علنًا به قوم اسرائيل ظاهر شد در بيابان به                              و امّ ٨٠

 . سر می برد

٢  
  توّلد عيسی



 لوقا
 

 ) ٢٥-١٨:١مّتی (
در آن روزها به منظور يک سرشماری عمومی در سراسر دنيای روم فرمانی از طرف امپراتور اوغسطس                         ١

پس برای انجام      ٣.   در آن هنگام آرينيوس فرماندار آّل سوريه بود                    اين اولين سرشماری بود و          ٢.  صادر شد  
و يوسف نيز از شهر ناصرٔه جليل به يهوديه آمد تا در شهر داوود، آه                   ٤سرشماری هرکسی به شهر خود می رفت         

باردار بود او مريم را آه در اين موقع در عقد او و ٥.  بيت لحم نام داشت نامنويسی آند، زيرا او از خاندان داوود بود          
و مريم اولين فرزند خود را آه پسر          ٧هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت توّلد طفل فرا رسيد               ٦.  همراه خود برد  
 . او را در قنداق پيچيده در آخوری خوابانيد، زيرا در مسافرخانه جايی برای آنان نبود. بود به دنيا آورد

  چوپانان و فرشتگان
فرشتٔه ٩.  مزارع، چوپانانی بودند آه در هنگام شب از گّلٔه خود نگهبانی می کردند                     در همان اطراف در ميان       ٨

اّما ١٠.  خداوند در برابر ايشان ايستاد و شكوه و جالل خداوند در اطرافشان درخشيد و ايشان سخت وحشت آردند                         
امروز در ١١. خواهد شد شادی بزرگی شامل حال تمامی اين قوم: نترسيد، من برای شما مژده ای دارم     «:  فرشته گفت 

نشانی آن برای شما اين است آه        ١٢.  شهر داوود نجات دهنده ای برای شما به دنيا آمده است آه مسيح و خداوند است                
ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی             ١٣»  .نوزاد را در قنداق پيچيده و در آخور خوابيده خواهيد يافت                

 : ا می سراييدند و می گفتندظاهر شد آه خدا را با حمد و ثن
  خدا را در برترين آسمانها جالل«١٤

 » .و بر زمين در بين مردمی آه مورد پسند او می باشند صلح و سالمتی باد
بياييد، به بيت لحم    «:  بعد از آنكه فرشتگان آنان را ترک آردند و به آسمان رفتند، چوپانان به يكديگر گفتند                            ١٥

پس با شتاب رفتند و مريم و يوسف و آن              ١٦»  .داوند ما را از آن آگاه ساخته است ببينيم            برويم و واقعه ای را آه خ       
وقتی آودک را ديدند آنچه را آه دربارٔه او به آنان گفته شده بود                  ١٧.  آودک را آه در آخور خوابيده بود پيدا آردند           

اّما مريم تمام اين چيزها را به خاطر            ١٩.  همٔه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعّجب می کردند            ١٨.  بيان آردند 
چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنيده و ديده بودند خدا را حمد و سپاس         ٢٠.  می سپرد و دربارٔه آنها عميقًا می انديشيد     

 . می گفتند، زيرا آنچه به ايشان گفته شده بود اّتفاق افتاده بود

  نامگذاری عيسی
دک فرا رسيد او را عيسی ناميدند، همان نامی آه فرشته قبل از قرار گرفتن او                   يک هفته بعد آه وقت ختنٔه آو       ٢١

 . در رحم تعيين آرده بود

  تقديم عيسی در معبد بزرگ
پس از آنكه روزهای تطهير را مطابق شريعت موسی پشت سر گذاردند آودک را به اورشليم آوردند تا به                                ٢٢

و ٢٤نخستزادٔه مذکر از آن خداوند شمرده می شود  :  وند نوشته شده است   چنانکه در شريعت خدا   ٢٣.  خداوند تقديم نمايند  
 . يعنی يک جفت کبوتر و يا دو جوجه قمری. نيز طبق آنچه در شريعت خداوند نوشته شده است قربانی ای تقديم آنند

ئيل به سر   در اورشليم مردی به نام شمعون زندگی می کرد آه درستكار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرا                    ٢٥
از طرف روح القدس به او الهام رسيده بود آه تا مسيح موعود خداوند را نبيند،                    ٢٦.  می برد و روح القدس بر او بود       

او به هدايت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدين عيسی، طفل را به داخل آوردند تا                         ٢٧.  نخواهد مرد 
 : شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمدآنان گفت٢٨ند، آنچه را آه طبق شريعت مرسوم بود انجام ده

  حال ای خداوند، بر طبق وعدٔه خود«٢٩
  بنده ات را بسالمت مرّخص فرما

 ، چون چشمانم نجات تو را ديده است٣٠
 ، نجاتی آه تو در حضور همٔه مّلتها آماده ساخته ای٣١

  نوری آه افكار ملل بيگانه را روشن سازد٣٢
 » . سربلندی قوم تو، اسرائيل گرددو مائه

شمعون برای آنان دعای خير آرد و به مريم           ٣٤.  پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارٔه او گفته شد متحّير گشتند                ٣٣
اين آودک برای سقوط و يا سرافرازی بسياری در اسرائيل تعيين شده است و نشانه ای است                      «:  مادر عيسی، گفت  
 » .پنهانی عّدٔه آثيری آشكار خواهد شد و در دل تو نيز خنجری فرو خواهد رفت افكار٣٥ آه در ردآردن او

در آنجا، همچنين زنی نبّيه به نام حنا زندگی می کرد آه دختر فنوئيل از طايفٔه اشير بود، او زنی بود بسيار                                ٣٦
 و چهار سال بيوه مانده      و بعد از آن هشتاد    ٣٧  سالخورده، آه بعد از ازدواج، مّدت هفت سال با شوهرش زندگی آرده           
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او در همان   ٣٨.  او هرگز از معبد بزرگ خارج نمی شد بلكه شب و روز با نماز و روزه، خدا را عبادت می کرد                   .  بود
موقع جلو آمد، به درگاه خدا شكرگزاری نمود و برای همٔه کسانی که در انتظار نجات اورشليم بودند، دربارٔه آن                              

 . طفل صحبت آرد

 ره بازگشت به ناص
بعد از آنكه همٔه آارهايی را آه در شريعت خداوند مقّرر است انجام دادند، به شهر خود، ناصرٔه جليل                                          ٣٩

 . و آودک سرشار از حكمت، بزرگ و قوی می گشت و لطف خدا با او بود٤٠. برگشتند

  عيسی نوجوان در معبد بزرگ
وقتی او به دوازده سالگی رسيد آنها طبق              ٤٢.  والدين عيسی همه ساله برای عيد فصح به اورشليم می رفتند                 ٤١

وقتی روزهای عيد به پايان رسيد و آنان عازم شهر خود شدند، عيسی نوجوان           ٤٣.  معمول برای آن عيد به آنجا رفتند      
و به گمان اينكه او در بين آاروان است يک روز تمام به سفر                  ٤٤  در اورشليم ماند ولی والدينش اين را نمی دانستند         

چون او را پيدا نكردند ناچار به        ٤٥.  دند و آن وقت در ميان دوستان و خويشان خود به جستجوی او پرداختند               ادامه دا 
 درحالی آه در ميان    -بعد از سه روز او را در معبد بزرگ پيدا آردند                   ٤٦.  اورشليم برگشتند تا به دنبال او بگردند         

همٔه شنوندگان از هوش او و از پاسخهايی آه         ٤٧.   می کرد معّلمان نشسته بود و به آنان گوش می داد و از ايشان سؤال           
پسرم، چرا با ما چنين       «:  والدين عيسی از ديدن او تعّجب آردند و مادرش به او گفت                  ٤٨.  می داد در حيرت بودند    

 » .آردی؟ من و پدرت با نگرانی زياد دنبال تو می گشتيم
اّما آنان  ٥٠»  د آه من موّظف هستم در خانٔه پدرم باشم؟         برای چه دنبال من می گشتيد؟ مگر نمی دانستي       «:  او گفت ٤٩

 . نفهميدند آه مقصود او چيست
٥٢.  مادرش همٔه اين چيزها را در دل خود نگاه می داشت          .  عيسی با ايشان به ناصره بازگشت و مطيع آنان بود          ٥١

 . عيسی در حكمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود

٣  
  پيام يحيی

 ) ٢٨-١٩:١؛ يوحنا ٨-١:١؛ مرقس ١٢-١:٣ی مّت(
در پانزدهمين سال حكومت طيبريوس قيصر، وقتی پنطيوس پيالطس فرماندار يهوديه و هيروديس، حاآم استان                ١

يعنی در   ٢،   جليل و برادرش فيليُپس، حاآم استانهای ايتوريه و نواحی ترخونيتس، و ليسانيوس حاآم آبليه بود                                
او به تمام نواحی اطراف      ٣.  هنان اعظم بودند، آالم خدا در بيابان به يحيی پسر زآريا رسيد              زمانی که حنا و قيافا آا     

همچنان که در  ٤.  رود اردن می رفت و اعالم می کرد آه مردم توبه آنند و برای آمرزش گناهان خود تعميد بگيرند                       
 : آتاب اشعيای نبی آمده است

 : شخصی در بيابان فرياد می زند«
 وند آماده سازيد، راهی برای خدا

 . طريق او را راست نماييد
 ، دّره ها پر شوند٥

 ، کوهها و تّپه ها صاف گردند
  کجی ها راست خواهند شد

  راههای ناهموار هموار خواهند گشت
 » .و همٔه آدميان نجات خدا را خواهند ديد٦

ی مارها، چه آسی شما را آگاه ساخت         ا«:  او به ايشان گفت   .  انبوه مردم می آمدند تا از دست يحيی تعميد بگيرند          ٧
پس توبٔه خود را با ثمراتی آه به بار می آوريد، نشان دهيد و پيش خود نگوييد                  ٨تا از خشم و غضب آينده بگريزيد؟         

تيشه بر  ٩.  بدانيد آه خدا قادر است از اين سنگها فرزندانی برای ابراهيم بيافريند                .  آه ما پدری مانند ابراهيم داريم       
 » .تان گذاشته شده و هر درختی آه ميؤه خوب به بار نياورد، بريده و در آتش افكنده خواهد شدريشٔه درخ

آن کسی که دو پيراهن دارد، بايد يكی از آنها را          «:  او پاسخ داد  ١١»  پس تكليف ما چيست؟   «:  مردم از او پرسيدند   ١٠
يران هم برای گرفتن تعميد آمدند و از او            باجگ١٢»  .به کسی که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، بايد همچنين آند              

سپاهيان هم  ١٤»  .بيش از آنچه مقّرر شده مطالبه نكنيد        «:  به ايشان گفت   ١٣»  ای استاد، ما چه بايد بكنيم؟       «:  پرسيدند
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از آسی بزور پول نگيريد و تهمت ناروا نزنيد و به حقوق خود قانع                          «:  به آنان گفت   »  ما چه  آنيم؟   «:  پرسيدند
 » .باشيد
اّما او چنين   ١٦.  ردم در انتظار به سر می بردند و از يكديگر می پرسيدند آه آيا يحيی مسيح موعود است يا نه                      م١٥

من شما را با آب تعميد می دهم اّما آسی خواهد آمد آه از من تواناتر است و من اليق آن نيستم آه بند                            «:  جواب داد 
او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن           ١٧.  عميد خواهد داد  او شما را با روح القدس و آتش ت         .  آفش او را باز آنم     

 » .خود را پاک آند و گندم را در انبار جمع نمايد، اّما آاه را در آتشی خاموش نشدنی، خواهد سوزانيد
اّما هيروديس، آه بر سر     ١٩  يحيی با راههای بسيار و گوناگون مردم را تشويق می کرد و به آنها بشارت می داد                ١٨

با انداختن يحيی به    ٢٠ زن برادرش هيروديا و خالفکاريهای ديگر خود مورد سرزنش يحيی واقع شده بود،                موضوع
 . زندان مرتكب آاری بدتر از همه شد

  تعميد گرفتن عيسی
 ) ١١-٩:١؛ مرقس ١٧-١٣:٣مّتی (

و ٢٢ده شد     پس از آنكه همه تعميد گرفتند، عيسی نيز تعميد گرفت و به دعا مشغول بود آه آسمان گشو                                        ٢١
 » .از تو خشنودم. تو پسر عزيز من هستی«: روح القدس به صورت آبوتری بر او نازل شد و صدايی از آسمان آمد

  شجره نامٔه عيسی
 ) ١٧-١:١مّتی (

وقتی عيسی مأموريت خود را شروع آرد در حدود سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب تصّور مردم او                       ٢٣
پسر َمتاتيا، پسر   ٢٥،  پسر َمتات، پسر الوی، پسر ِملكی، پسر ينا، پسر يوسف         ٢٤،  هالی  پسر يوسف بود و يوسف پسر     

پسر ٢٧،  پسر مأت، پسر َمتاتيا، پسر ِشمعی، پسر يوسف، پسر يهودا            ٢٦،  آموس، پسر ناحوم، پسر ِحسلی، پسر َنجی        
سر قوسام، پسر ايلمودام، پسر پسر ِملكی، پسر َادی، پ٢٨، يوحنا، پسر ريسا، پسر زروبابل، پسر شالتيئيل، پسر نيری

پسر َشمعون، پسر يهودا، پسر يوسف، پسر       ٣٠پسر يوسی، پسر اليعزر، پسر يوريم، پسر َمتات، پسر الوی،           ٢٩عير،  
پسر َيسی، پسر عوبيد، پسر        ٣٢پسر ِمليا، پسر مينان، پسر َمتاتا، پسر ناتان، پسر داوود،                    ٣١يونان، پسر ايلياقيم،      

پسر ٣٤پسر عميناداب، پسر ارام، پسر َحصرون، پسر فارص، پسر يهودا،                  ٣٣َنحشون،  بوعز، پسر َشلمون، پسر        
پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر            ٣٥يعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهيم، پسر تارح، پسر ناحور،             

 پسر يارد، پسر    پسر متوشاَلح، پسر خنوخ،   ٣٧پسر قينان، پسر ارفكشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر الَمک،             ٣٦صالح،  
 . پسر انوش، پسر شيث، پسر آدم بود و آدم از خدا بود٣٨َمهلئيل، پسر قينان، 

٤  
  آزمايشها

 ) ١٣-١٢:١؛ مرقس ١١-١:٤مّتی (
و در آنجا ابليس او را مّدت         ٢  عيسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا او را به بيابانها برد                      ١

 . او در آن روزها چيزی نخورد و سرانجام گرسنه شد.  می کردچهل روز با وسوسه ها آزمايش
در کتاب مقّدس  «:  عيسی پاسخ داد  ٤»  .اگر تو پسر خدا هستی به اين سنگ بگو تا نان شود                «:  ابليس به او گفت    ٣

 بعد ابليس او را به باالی آوهی برد و در يک چشم به              ٥»  .نوشته شده است آه زندگی انسان فقط بسته به نان نيست            
تمامی اختيارات اين قلمرو و همٔه شكوه و جالل آن را به تو               «:  و گفت ٦  هم زدن تمام ممالک دنيا را به او نشان داد          

اگر تو مرا سجده آنی،        ٧.  خواهم بخشيد، زيرا در اختيار من است و من می توانم آن را به هرکه بخواهم ببخشم                          
 » .صاحب همٔه آن خواهی شد

تو بايد خداوند، خدای خود را سجده آنی و فقط او را              ':  کتاب مقّدس نوشته شده است     در«:  عيسی به او پاسخ داد    ٨
 » '.خدمت نمايی

اگر تو پسر خدا هستی خود      «:  سپس ابليس او را به اورشليم برد و بر آنگرٔه معبد بزرگ قرار داد و به او گفت                    ٩
او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را             ':زيرا در کتاب مقّدس نوشته شده است      ١٠،  را از اينجا به پايين بينداز      

 » '.تو را در دستهای خود نگاه خواهند داشت، مبادا پايت به سنگی بخورد': و نيز نوشته شده است١١' .محافظت آنند
ابليس پس  ١٣»  '.نبايد خداوند، خدای خود را بيازمايی      'کتاب مقّدس همچنين می گويد آه      «:  عيسی به او پاسخ داد     ١٢
 . آنكه تمام وسوسه های خود را به پايان رسانيد مّدتی او را تنها گذاشت از
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  آغاز آار عيسی در جليل
 ) ١٥-١٤:١؛ مرقس ١٧-١٢:٤مّتی (

در ١٥.  عيسی با قدرت روح القدس به استان جليل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحيه را ُپر ساخت                                         ١٤
 . می ستودند کنيسه های آنان تعليم می داد و همٔه مردم او را

  مردم ناصره عيسی را رد می کنند
 ) ٦-١:٦؛ مرقس ٥٨-٥٣:١٣مّتی (

به اين ترتيب به شهر ناصره، جايی که در آن بزرگ شده بود، آمد و در روز سبت طبق معمول به آنيسه رفت                         ١٦
قسمتی را يافت آه      طومار را باز آرد و آن     .  طومار اشعيای نبی را به او دادند      ١٧.  و برای قرائت آالم خدا برخاست     

 : می فرمايد
 ، روح خداوند بر من است«١٨

  او مرا مسح آرده است
 . تا به بينوايان مژده دهم

  مرا فرستاده است تا آزادی اسيران و بينايی آوران
  و رهايی ستمديدگان را اعالم آنم

 » .و سال فرخندٔه خداوند را اعالم نمايم١٩
او شروع به ٢١. در آنيسه تمام چشم ها به او دوخته شده بود. ه داد و نشست طومار را پيچيد و به سرپرست آنيس      ٢٠

همٔه حاضران او   ٢٢»  .امروز هنگامی که گوش می داديد اين نوشته به حقيقت پيوست        «:  صحبت آرد و به ايشان گفت     
ين مرد پسر    مگر ا «:  آنها می گفتند .  را تحسين می کردند و از آلمات فيض بخشی آه می گفت، تعّجب می  نمودند                    

بدون شک در مورد من اين ضرب المثل را خواهيد گفت آه ای طبيب خود را شفا                 «:  عيسی گفت ٢٣»  يوسف نيست؟ 
شما همچنين خواهيد گفت آه ما شرح همٔه آارهايی را آه تو در آفرناحوم کرده ای شنيده ايم، همان آارها را در          .  بده

يقين بدانيد، ٢٥. در واقع هيچ نبی ای در شهر خود پذيرفته نمی شود    «:  عيسی ادامه داد و گفت    ٢٤»  .شهر خود انجام بده   
در زمان الياس آه مّدت سه سال و شش ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمين به وجود آمد، بيوه زنهای                 

ی در شهر    با وجود اين الياس پيش هيچ يک از آنان فرستاده نشد، مگر پيش بيوه زن                    ٢٦.  بسياری در اسرائيل بودند    
همين طور در زمان اليشع نبی، جذاميان بسياری در اسرائيل بودند ولی هيچ آدام از آنان جز                           ٢٧.  صرفه صيدون 

آنها برخاستند و او را     ٢٩.  از شنيدن اين سخن همٔه حاضران در آنيسه غضبناک شدند          ٢٨»  .نعمان سريانی شفا نيافت   
اّما او از   ٣٠.  ی آن بنا شده بود بردند تا او را به پايين بيندازند              از شهر بيرون آردند و به لب تّپه ای آه شهر بر رو              

 . ميان آنان گذشت و رفت

  شفای يک ديوزده
 ) ٢٨-٢١:١مرقس (

مردم از تعاليم او    ٣٢.  عيسی به آفرناحوم آه يكی از شهرهای جليل است آمد و مردم را در روز سبت تعليم داد                   ٣١
او با  .  در آنيسه مردی حضور داشت آه دارای روح ديو پليد بود           ٣٣.  ا می شد تعّجب آردند، زيرا آالم او با قدرت اد        

ای عيسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آيا آمده ای ما را نابود آنی؟ تو را خوب می شناسم                   «٣٤:  صدای بلند فرياد زد   
يو پليد پس از     روح د »  .ساآت شو و از او بيرون بيا        «:  عيسی او را سرزنش آرد و فرمود        ٣٥»  .ای پاک مرد خدا    

همه متحّير شدند و    ٣٦.  آنكه آن مرد را در برابر مردم به زمين آوبيد، بدون آنكه به او آسيبی برساند او را ترک آرد                   
اين چه نوع فرمانی است؟ به ارواح پليد با اختيار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بيرون                                 «:  به يكديگر می گفتند    

 . و در تمام آن نواحی پيچيدبه اين ترتيب شهرت ا٣٧» .می روند

  شفای دردمندان
 ) ٣٤-٢٩:١؛ مرقس ١٧-١٤:٨مّتی (

از عيسی   .  مادرزن شمعون به تب شديدی مبتال بود            .  عيسی از آنيسه بيرون آمد و به خانٔه شمعون رفت                   ٣٨
 شد و آن زن     عيسی بر بالين او ايستاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع                  ٣٩.  خواستند آه به او آمک نمايد      

هنگام غروب همٔه کسانی که بيمارانی مبتال به امراض گوناگون              ٤٠.  فورًا برخاست و به پذيرايی آنان مشغول شد            
ديوها هم از عّدٔه    ٤١.  داشتند آنان را پيش عيسی آوردند و او دست خود را بر يک يک آنان گذاشت و آنان را شفا داد                       



 لوقا
 

، اّما او آنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف               » پسر خدا هستی    تو«:  زيادی بيرون آمدند و فرياد می زدند       
 . بزنند زيرا آنها می دانستند آه او مسيح موعود است

  عيسی در آنايس موعظه می کند
 ) ٣٩-٣٥:١مرقس (

 به  اّما مردم به سراغ او رفتند و وقتی       .  وقتی سپيدٔه صبح دميد، عيسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی رفت              ٤٢
من بايد مژدٔه پادشاهی خدا را       «:  اّما او گفت  ٤٣.  جايی که او بود رسيدند، سعی می کردند از رفتن او جلوگيری نمايند            

به اين ترتيب او پيام خود را در               ٤٤»  .به شهرهای ديگر هم برسانم چون برای انجام همين آار فرستاده شده ام                      
 . کنيسه های يهوديه اعالم می کرد

٥  
 ردان انتخاب شاگ

 ) ٢٠-١٦:١؛ مرقس ٢٢-١٨:٤مّتی (
يک روز عيسی در آنار درياچٔه جنيسارت ايستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا آالم خدا را از                        ١

عيسی مالحظه آرد آه دو قايق در آنجا لنگر انداخته اند و ماهيگيران پياده شده بودند تا تورهای                      ٢.  زبان او بشنوند  
عيسی به يكی از قايقها آه متعّلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا آرد آه آمی از ساحل                            ٣.  دخود را بشوين  

به «:  در پايان صحبت به شمعون گفت           ٤.  دور شود و درحالی که در قايق نشسته بود، به تعليم مردم پرداخت                         
ای استاد، ما تمام شب   «:  اب داد شمعون جو ٥»  .قسمت های عميق آب بران و تورهايتان را برای صيد به آب بيندازيد           

آنها چنين آردند و     ٦»  .زحمت آشيديم و اصًال چيزی نگرفتيم، اّما حاال آه تو می فرمايی، من تورها را می اندازم                      
پس به همكاران خود آه در قايق ديگر بودند اشاره           ٧.  آن قدر ماهی صيد آردند آه نزديک بود تورهايشان پاره شود          

ايشان آمدند و هر دو قايق را از ماهی پر آردند به طوری که نزديک بود غرق                           .   بيايند آردند آه به آمک آنان      
ای خداوند،  «:  وقتی شمعون پطرس متوّجه شد آه چه اّتفاقی افتاده است، پيش عيسی زانو زد و عرض آرد                  ٨.  شوند

همكاران او  ١٠.  بودنداو و همٔه همكارانش از صيدی آه شده بود، متحّير                 ٩»  .از پيش من برو چون من خطاآارم          
نترس؛ از اين پس مردم را صيد       «:  عيسی به شمعون فرمود   .  يعقوب و يوحنا، پسران ِزبدی نيز همان حال را داشتند         

 . به محض اينكه قايقها را به خشكی آوردند، همه چيز را رها آردند و به دنبال او رفتند١١» .خواهی آرد

  شفای يک جذامی
 ) ٤٥-٤٠:١؛ مرقس ٤-١:٨مّتی (

وقتی آن جذامی عيسی را ديد به         .  روزی عيسی در شهری بود، از قضا مردی جذامی در آنجا حضور داشت                ١٢
عيسی دست خود را     ١٣»  .ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک آنی          «:  پای او افتاد و از او آمک خواسته گفت            

عيسی به او امر فرمود     ١٤.  م او بر طرف شد    فورًا جذا »  .می خواهم، پاک شو  «:  دراز آرد، او را لمس نمود و فرمود       
اّما برو خود را به آاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی ای را               «:  آه اين موضوع را به آسی نگويد و افزود         

اّما عيسی بيش از پيش در تمام آن نواحی              ١٥»  .آه موسی معّين نموده است، تقديم آن تا برای همه مدرآی باشد                   
اّما او به خارج از     ١٦ٔه زيادی گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از نا خوشی های خود شفا يابند،                   شهرت يافت و عدّ   

 . شهر می رفت تا در تنهايی دعا آند

  شفای يک مفلوج
 ) ١٢-١:٢؛ مرقس ٨-١:٩مّتی (

ی جليل و از    روزی عيسی مشغول تعليم بود و پيروان فرقٔه فريسی و آموزگاران شريعت آه از تمام روستاها                   ١٧
در اين  ١٨.  يهوديه و اورشليم آمده بودند، در اطراف او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بيماران را شفا می داد                             

آنها سعی می کردند او را به داخل بياورند و در               .  هنگام چند مرد ديده شدند آه مفلوجی را روی تختی می آوردند                
.  عّلت آثرت جمعّيت نتوانستند راهی پيدا آنند آه او را به داخل آوردند                      اّما به ١٩.  برابر عيسی به زمين بگذارند       

بنابراين به بام رفتند و او را با تشک از ميان سفالهای سقف پايين گذاشتند و در وسط جمعّيت در برابر عيسی قرار                        
 و فريسيان به يكديگر      علما٢١»  .ای دوست، گناهان تو بخشيده شد       «:  عيسی وقتی ايمان آنها را ديد فرمود         ٢٠.  دادند
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اّما عيسی  ٢٢»  اين آيست آه حرفهای آفرآميز می زند؟ چه کسی جز خدا می تواند گناهان را ببخشد؟                        «:  می گفتند
آيا گفتن اينكه    ٢٣چرا چنين افكاری را در ذهن خود می پرورانيد؟              «:  افكار آنان را درک آرد و در جواب فرمود             

اّما برای اينكه بدانيد پسر انسان در روی           ٢٤فتن اينكه بلند شو و راه برو؟           گناهان تو بخشيده شد، آسانتر است يا گ          
به تو می گويم بلند شو، تشک خود را بردار         :  زمين قدرت و اختيار آمرزيدن گناهان را دارد، به آن مرد مفلوج گفت             

خوابيده بود برداشت و    او فورًا پيش چشم آنان روی پايهای خود برخاست، تشكی را آه روی آن               ٢٥»  .و به خانه برو   
امروز «:  همه غرق در حيرت شدند و خدا را حمد آردند و با ترس می گفتند                     ٢٦.  خدا را حمدگويان به خانه رفت        

 » .چيزهای عجيبی ديديم

  دعوت الوی
 ) ١٧-١٣:٢؛ مرقس ١٣-٩:٩مّتی (

به او  .  باج نشسته بود     بعد از آنكه عيسی بيرون رفت متوّجه باجگيری به نام الوی شد آه در محل دريافت                         ٢٧
الوی برای عيسی در خانٔه     ٢٩.  او برخاست، همه چيز را واگذاشت و به دنبال او رفت           ٢٨»  .به دنبال من بيا   «:  فرمود

عّدٔه زيادی از باجگيران و اشخاص ديگر با عيسی و شاگردانش سر سفره نشسته                  .  خود مهمانی بزرگی ترتيب داد     
چرا شما با باجگيران و خطاآاران           «:  اگردان عيسی ايراد گرفتند و گفتند          فريسيان و علمای آنها از ش          ٣٠.  بودند

من نيامده ام  ٣٢.  تندرستان احتياج به طبيب ندارند بلكه بيماران      «:  عيسی به آنان جواب داد    ٣١»  می خوريد و می نوشيد؟  
 » .تا پرهيزکاران را به توبه دعوت آنم بلكه آمده ام تا خطا آاران را دعوت نمايم

 ٔه روزه دربار
 ) ٢٢-١٨:٢؛ مرقس ١٧-١٤:٩مّتی (

شاگردان يحيی اغلب اوقات روزه می گيرند و نماز می گزارند، شاگردان فريسيان هم، چنين               «:  آنان به او گفتند   ٣٣
آيا شما می توانيد دوستان داماد را        «عيسی به ايشان پاسخ داد        ٣٤»  .می کنند، اّما شاگردان تو می خورند و می نوشند         

اّما زمانی می آيد آه داماد از ايشان گرفته خواهد شد،          ٣٥ه داماد با ايشان است به روزه گرفتن مجبور آنيد؟           درحالی ک
هيچ کس از يک    «:  همچنين برای آنان اين َمَثل را بيان فرمود            ٣٦»  .در آن روزها ايشان نيز روزه خواهند گرفت            

اگر چنين آند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم              .  له آند لباس نو تّکه ای پاره نمی کند تا با آن لباس آهنه ای را وص               
اگر بريزد،  .  همچنين هيچ کس شراب تازه را در مشكهای آهنه نمی ريزد               ٣٧.  وصلٔه نو مناسب لباس آهنه نيست          

آری، بايد شراب تازه    ٣٨.  شراب تازه مشکها را می ترآاند، شراب به هدر می رود و مشكها نيز از بين خواهند رفت                 
هيچ کس پس از نوشيدن شراب آهنه، شراب تازه نمی خواهد چون می گويد آه شراب                  ٣٩.   مشكهای نو ريخت    را در 

 » .آهنه بهتر است

٦  
  آار در روز سبت

 ) ٢٨-٢٣:٢؛ مرقس ٨-١:١٢مّتی (
شاگردان او خوشه های گندم را می چيدند و در آف           .  يک روز سبت عيسی از ميان آشتزارهای گندم می گذشت          ١

چرا شما آاری را آه در روز سبت جايز            «:  بعضی از فريسيان گفتند    ٢.  خود پاک می کردند و می خوردند       دستهای
 مگر نخوانده ايد داوود در وقتی که خود و يارانش گرسنه بودند چه آرد؟             «:  عيسی پاسخ داد  ٣»  نيست انجام می دهيد؟  

 ياران خود نيز داد، درصورتی که خوردن آن         او به خانٔه خدا وارد شد و نان تقديس شده را برداشت و خورد و به                   ٤
پسر انسان صاحب اختيار روز سبت          «:  همچنين به ايشان فرمود     ٥»  .نانها برای هيچ کس جز آاهنان جايز نيست          

 » .است

  شفا در روز سبت
 ) ٦-١:٣؛ مرقس ١٤-٩:١٢مّتی (

نجا حضور داشت آه دست     از قضا مردی در آ    .  عيسی در روز سبت ديگری به آنيسه رفت و مشغول تعليم شد             ٦
علما و فريسيان مواظب بودند آه ببينند آيا عيسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا                         ٧.  راستش خشک شده بود    

بلند «:  اّما عيسی به افكار آنان پی برد و به مردی آه دستش خشک شده بود فرمود                ٨.  مدرآی عليه او به دست آورند     
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آيا در روز    :  سؤالی از شما دارم     «:  عيسی به ايشان فرمود     ٩.  آنجا ايستاد او برخاست و      »  .شو و در وسط بايست      
دور تا دور به همٔه آنها نگاه       ١٠»  سبت، نيكی آردن رواست يا بدی آردن؟ جان انسان را نجات دادن يا نابود آردن؟               

 آنان بسيار   اّما١١.  او دست خود را دراز آرد و دستش خوب شد             »  .دستت را دراز آن    «:  آرد و به آن مرد فرمود       
 . خشمگين شده در ميان خودشان به گفت وگو پرداختند آه با عيسی چه می توانند بكنند

  انتخاب حواريون
 ) ١٩-١٣:٣؛ مرقس ١٠-١:٤مّتی (

وقتی سپيدٔه  ١٣.  در آن روزها عيسی برای دعا به آوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانيد                      ١٢
١٤:  را احضار آرد و از ميان آنان، دوازده نفر را انتخاب آرد و آنها را رسوالن ناميد                         صبح دميد شاگردان خود    

مّتی و توما، يعقوب     ١٥،  شمعون آه به او لقب پطرس داد و اندرياس برادر او، يعقوب و يوحنا، فيليُپس و بارتولما                      
 . خائن از آار درآمد و يهودای اسخريوطی آه١٦ پسر حلفی و شمعون معروف به فدايی، يهودا پسر يعقوب

  در خدمت مردم
 ) ٢٥-٢٣:٤مّتی (

اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه آثيری از            .  عيسی با آنان از آوه پايين آمد و در زمين همواری ايستاد               ١٧
آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و           ١٨.  تمام نقاط يهوديه و اورشليم و اطراف صور و صيدون حضور داشتند               

و هر آسی در ميان جمعّيت سعی           ١٩آن کسانی که گرفتار ارواح پليد بودند، شفا يافتند              .  مراض خود شفا يابند     از ا 
 . می کرد دست خود را به عيسی بزند چون قدرتی آه از او صادر می شد، همه را شفا می داد

  ستايش و نكوهش
 ) ١٢-١:٥مّتی (

 : بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت٢٠
  حال شما آه فقيريد، خوشا به«

 . پادشاهی خدا از آن شماست
 ، خوشا به حال شما آه اآنون گرسنه ايد«٢١

 . شما سير خواهيد شد
 ، خوشا به حال شما آه اآنون اشک می  ريزيد

 . شما خندان خواهيد شد
د بيرون آنند و    خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان، مردم از شما روی گردانند و شما را از بين خو                    «٢٢

در آن روز شاد باشيد و از خوشی پايكوبی آنيد چون بدون شک پاداش               ٢٣.  به شما اهانت آنند و يا به شما بد بگويند          
 . سرشاری در عالم باال خواهيد داشت زيرا نياکان ايشان نيز درست به همين طور با انبيا رفتار می کردند

 ، اّما وای به حال شما ثروتمندان«٢٤
 . وزهای آامرانی خود را پشت سر گذاشته ايدشما ر

 ، وای به حال شما آه اآنون سير هستيد٢٥
 . گرسنگی خواهيد آشيد

 ، وای به حال شما آه اآنون می خنديد
 . شما ماتم خواهيد گرفت و اشک خواهيد ريخت

ا انبيای دروغين    نياکان ايشان درست همين آار را ب           .  وای به حال شما وقتی همه از شما تعريف می کنند                 «٢٦
 . آردند

  مهربانی با دشمنان
 ) ١٢-١:٥مّتی (

به دشمنان خود محّبت نماييد، به آنانی آه از شما متنّفرند نيكی                 :  اّما به شما آه سخن مرا می شنويد می گويم          «٢٧
٢٩.  ند دعا آنيد  برای آنانی آه با شما بدرفتاری می کن       .  برای آنانی آه به شما دشنام می دهند دعای خير آنيد           ٢٨.  آنيد

وقتی آسی قبای تو را می برد بگذار       .  وقتی آسی به صورت تو می زند طرف ديگر صورت خود را هم پيش او ببر               
به هرکه چيزی از تو بخواهد ببخش و وقتی آسی آنچه را آه مال توست می برد آن را                              ٣٠.  پيراهنت را هم ببرد     
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 .  خواهيد آنها با شما رفتار آنندبا ديگران آن چنان رفتار آنيد آه می٣١. مطالبه نكن
اگر فقط آسانی را دوست بداريد آه شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری دارد؟ حّتی خطاآاران هم                            «٣٢

و اگر فقط به کسانی که به شما نيكی می کنند نيكی آنيد برای شما چه افتخاری ٣٣. دوستداران خود را دوست می دارند
و اگر فقط به آسی قرض بدهيد آه توّقع پس گرفتن داريد ديگر چه                        ٣٤.   چنين می کنند   دارد؟ چون خطاآاران هم     

افتخاری برای شما دارد؟ حّتی خطاآاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به يكديگر قرض خواهند                           
يد آه پاداش سرشاری      اّما شما به دشمنان خود محّبت نماييد و نيكی آنيد و بدون توّقع عوض، قرض بده                          ٣٥.  داد

پس ٣٦.  خواهيد داشت و فرزندان خدای متعال خواهيد بود، زيرا او نسبت به ناسپاسان و خطاآاران مهربان است                         
 . همان طور آه پدر شما رحيم است رحيم باشيد

  قضاوت دربارٔه ديگران
 ) ٥-١:٧مّتی (

ديگران را  .  كوم نكنيد تا محكوم نشويد      مح.  دربار ديگران قضاوت نكنيد تا خود مورد قضاوت قرار نگيريد              «٣٧
بدهيد آه به شما داده خواهد شد، پيمانٔه درست و فشرده و تكان داده شده و لبريز در دامن                   ٣٨.  ببخشيد تا بخشيده شويد   

 » .شما ريخته خواهد شد، زيرا با هر پيمانه ای آه به ديگران بدهيد با همان پيمانه، عوض خواهيد گرفت
آيا يک آور می تواند عصاآش آور ديگری باشد؟ مگر هر دو در گودال                     «:  برای ايشان آورد     همچنين َمَثلی ٣٩

شاگرد باالتر از استاد خود نيست اّما وقتی تحصيالت خود را به پايان برساند به پائه استادش                              ٤٠  نخواهند افتاد؟ 
 . خواهد رسيد

 فكر تيری آه در چشم خود داری نيستی؟          چرا به پرآاهی آه در چشم برادرت هست نگاه می کنی و هيچ در               «٤١
، درصورتی آه   'ای برادر، اجازه بده آن پر آاه را از چشمت بيرون بياورم              'چطور می توانی به برادرت بگويی       ٤٢

تير داخل چشم خود را نمی بينی؟ ای رياآار، اول تير را از چشم خود بيرون بياور آن وقت درست خواهی ديد آه                            
 . رت بيرون بياوریپر آاه را از چشم براد

  شناسايی درخت
 ) ٣٥-٣٣:٢١؛ ٢٠-١٦:٧مّتی (

هر درختی از ميوه اش شناخته     ٤٤،  هرگز درخت خوب ميؤه بد و يا درخت بد ميؤه خوب به بار نياورده است                 «٤٣
ون خود  مرد نيكو از خزانٔه نيک در     ٤٥.  از بوته های خار، انجير جمع نمی کنند و از خارُبن انگور نمی چينند          .  می شود

نيكی به بار می آورد و مرد بد از خزانٔه بد درون خود بدی به بار می آورد، چون زبان از آنچه دل را پر ساخته                                    
 . است سخن می گويد

  دو خانه
 ) ٢٧-٢٤:٧مّتی (

من   هرکه پيش ٤٧  چرا پيوسته به من خداوندا  خداوندا می گوييد ولی آنچه را آه به شما می گويم انجام نمی دهيد؟                «٤٦
او مانند آن مردی    ٤٨.  بيايد و آنچه را آه می گويم بشنود و به آنها عمل آند به شما نشان می دهم مانند چه آسی است                       

وقتی سيل آمد، رودخانه    .  است آه برای ساختن خانٔه خود، زمين را عميق آرد و شالودٔه آن را روی سنگ قرار داد                  
اّما هرکه سخنان مرا      ٤٩.   از جا بكند چون محكم ساخته شده بود             طغيان آرد و به آن خانه زد اّما نتوانست آن را                 

به محض اينكه سيل به     .  بشنود و به آن عمل نكند مانند مردی است آه خانٔه خود را روی خاِک بدون شالوده بنا آرد                   
 » !آن خانه زد خانه فروريخت و به آّلی ويران شد

٧  
  شفای غالم افسر رومی

 ) ١٣-٥:٨مّتی (
سروانی در آنجا خادمی داشت آه در         ٢.  ی تمام اين سخنان را به مردم گفت به شهر آفرناحوم رفت                وقتی عيس ١

. آن سروان دربارٔه عيسی چيزهايی شنيده بود        ٣.  اين خادم بيمار شد و نزديک بود بميرد         .  نظرش بسيار گرامی بود    
ايشان نزد عيسی   ٤.  د و غالمش را شفا دهد      پس عّده ای از رهبران يهود را پيش او فرستاد تا از او تقاضا نمايند بياي                 



 لوقا
 

چون مّلت ما را دوست دارد و او بود آه آنيسه را            ٥او سزاوار اين لطف توست      «:  آمدند و با اصرار و التماس گفتند      
عيسی با آنان به راه افتاد و وقتی به نزديکی های خانه رسيد، آن سروان دوستانی را با اين پيغام                    ٦»  .برای ما ساخت  

و به  ٧من اليق آن نيستم آه تو به زير سقف خانه ام بيايی                  .  ای آقا بيش از اين به خودت زحمت نده             «:  آهفرستاد  
زيرا ٨همين سبب بود آه روی آن را نداشتم شخصًا به خدمت تو بيايم فقط فرمان بده و غالم من خوب خواهد شد،                            

می آيد '  بيا'می رود و به ديگری     '  برو'ی گويم  من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم و به يكی م               
عيسی وقتی اين را شنيد تعّجب آرد و به جمعّيتی آه پشت                ٩»  .البّته می کند '  فالن آار را بكن،    'و به غالم می گويم      

قاصدان به خانه    ١٠»  .بدانيد آه من حّتی در اسرائيل هم، چنين ايمانی نديده ام               «:  سرش می آمدند رو آرد و فرمود        
 . شتند و غالم را سالم و تندرست يافتندبرگ

  زنده آردن پسر يک بيوه زن
همين که به  ١٢.  فردای آن روز عيسی با شاگردان خود به اّتفاق جمعّيت زيادی به شهری به نام نائين رفت                               ١١

اری از  بسي.  شخصی آه مرده بود، پسر يگانٔه يک بيوه زن بود            .  دروازٔه شهر رسيد با تشييع جنازه ای روبه رو شد          
ديگر «:  وقتی عيسی خداوند آن مادر را ديد، دلش به حال او سوخت و فرمود                    ١٣.  مردم شهر همراه آن زن بودند        

. عيسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند، ايستادند                         ١٤»  .گريه نكن 
ست و شروع به صحبت آرد عيسی او را به                  آن مرده نش   ١٥»  .ای جوان به تو می گويم برخيز         «:  عيسی فرمود  

و »  .نبِی بزرگی در ميان ما ظهور آرده است          «:  همه ترسيدند و خدا را تمجيد آرده گفتند          ١٦.  مادرش باز گردانيد   
خبر آنچه آه عيسی آرده بود در سراسر استان يهوديه و            ١٧»  .خدا به قوم خود توّجه نموده است      «:  همچنين می گفتند 
 . تشر شدهمٔه اطراف آن من

  سؤال يحيی
 ) ١٩-٢:١١مّتی (

و آنها را با     ١٩  دو نفر از ايشان را احضار آرد        .  يحيی نيز به وسيلٔه شاگردان خود از همٔه اين امور باخبر شد               ١٨
آن دو  ٢٠»  آيا تو آن آسی هستی آه قرار است بيايد يا منتظر ديگری باشيم؟             «:  اين پيغام، پيش عيسی خداوند فرستاد     

آيا تو آن آسی هستی : يحيی تعميد دهنده، ما را پيش تو فرستاده است تا بداند   «:   آمدند و عرض آردند    نفر پيش عيسی  
همان ساعت عيسی عّدٔه آثيری را آه گرفتار ناخوشی ها، بالها           ٢١»  آه قرار است بيايد يا بايد منتظر ديگری باشيم؟         

برويد و آنچه را آه ديده       «:  بعد به ايشان پاسخ داد    ٢٢.  شيدو ارواح پليد بودند، شفا داد و به نابينايان زيادی بينايی بخ             
و شنيده ايد به يحيی بگوييد آه چگونه آوران بينا، لنگان خرامان، جذاميان پاک، آرها شنوا و مردگان برخيزانيده                         

ن يحيی  بعد از آنكه قاصدا    ٢٤»  .خوشا به حال کسی که دربارٔه من شک نكند         ٢٣.  می شوند و به بينوايان مژده می رسد       
وقتی به بيابان رفتيد انتظار ديدن چه چيز را            «:  رفتند عيسی دربارٔه او برای مردم شروع به صحبت آرد و گفت                

برای ديدن چه چيز بيرون رفتيد؟ مردی با لباسهای حرير و ديبا؟ بدون                  ٢٥داشتيد؟ نِی نيزاری آه از باد می لرزد؟           
پس برای ديدن   ٢٦.  پر تجّملی دارند در قصرها به سر می برند        شک اشخاصی آه لباسهای زيبا می پوشند و زندگانی          

او مردی است آه کتاب مقّدس درباره اش             ٢٧.  چه چيز بيرون رفتيد؟ يک نبی؟ آری، بدانيد از نبی هم باالتر                            
بدانيد آه  ٢٨'  .او راه تو را پيش پايت آماده خواهد ساخت           .  اين است قاصد من آه پيشاپيش تو می فرستم          ':  می فرمايد

» .آسی بزرگتر از يحيی به دنيا نيامده است و با وجود اين، آوچكترين شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است                     
همٔه مردم و از جمله باجگيران، سخنان عيسی را شنيدند و به سبب اينكه از دست يحيی، تعميد گرفته بودند، خدا                        ٢٩

ن شريعت آه تعميد يحيی را قبول نكرده بودند، نقشه ای را             اّما فريسيان و معّلما   ٣٠.  را برای عدالتش شكر می کردند     
٣٢مردم اين زمانه را به چه چيز می توانم تشبيه آنم؟ آنان به چه می مانند؟                   «٣١.  آه خدا برای آنان داشت رد آردند        

!  نرقصيديد برای شما نی زديم   ':  مانند آودآانی هستند آه در بازار می نشينند و بر سر هم فرياد می کشند و می گويند                
مقصود اين است آه يحيی تعميد دهنده آمد آه نه نان می خورد و نه شراب                            ٣٣'  !نوحه گری آرديم، گريه نكرديد      

نگاه آنيد،  ':  پسر انسان آمد، او هم می خورد، هم می نوشد و شما می گوييد            ٣٤'  او ديو دارد  ':  می نوشيد و شما می گفتيد   
با وجود اين، درستی حكمت خدايی به وسيلٔه کسانی که         ٣٥'  !و خطاآاران يک آدم پرخور، ميگسار و رفيق باجگيران        

 » .آن را پذيرفته  اند، به ثبوت می رسد

  در خانٔه شمعون فريسی
٣٧.  او به خانٔه آن فريسی رفت و بر سر سفره نشست           .  يكی از فريسيان عيسی را برای صرف غذا دعوت آرد          ٣٦

ن او شنيد آه عيسی در خانٔه آن فريسی غذا می خورد در گالبدانی                  چو.  در آن شهر زن گناهکاری زندگی می کرد        
چون اشكهايش پاهای   .  پشت سر عيسی و آنار پاهای او قرار گرفت و گريه می کرد            ٣٨.  سنگی، روغنی معّطر آورد   
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وقتی ٣٩. عيسی را تر آرد، آنها را با گيسوان خود خشک نمود و پاهای عيسی را می بوسيد و به آنها روغن می ماليد             
اگر اين مرد واقعًا نبی بود، می دانست اين زنی که او را لمس               «:  ميزبان يعنی آن فريسی اين را ديد پيش خود گفت           

شمعون، مطلبی دارم    «:  عيسی به فريسی گفت     ٤٠»  .می کند کيست و چطور زنی است، او يک زن بدآاره است                  
صی وام گرفته بودند، يكی به او پانصد سّکٔه نقره            دو نفر از شخ   «:  فرمود٤١»  .بفرما، استاد «:  گفت»  .برايت بگويم 

چون هيچ يک از آن دو نفر چيزی نداشت آه به او بدهد، طلبكار هر دو را                 ٤٢.  بدهكار بود و ديگری پنجاه سّکٔه نقره      
گمان می کنم آن کسی که    «:  شمعون جواب داد  ٤٣»  حاال کدام يک از آن دو او را بيشتر دوست خواهد داشت؟             .  بخشيد
و سپس رو به آن زن آرد و به شمعون               ٤٤»  .قضاوت تو درست است    «:  عيسی فرمود »  .ر به او بخشيده شد      بيشت

اّما اين زن پاهای مرا با اشک          .  اين زن را می بينی؟ من به خانٔه تو آمدم و تو برای پاهايم آب نياوردی                     «:  فرمود
زن از وقتی که من وارد شدم از بوسيدن          تو هيچ مرا نبوسيدی اّما اين        ٤٥.  چشم شست و با گيسوان خود خشک آرد         

بنابراين بدان آه    ٤٧.  تو به سر من روغن نزدی اّما او به پاهای من روغن معّطر ماليد                   ٤٦.  پاهايم دست برنمی دارد   
محّبت فراوان او نشان می دهد آه گناهان بسيارش آمرزيده شده است و کسی که آم بخشيده شده باشد، آم محّبت                                

اين «:  ساير مهمانان از يكديگر می پرسيدند      ٤٩»  .گناهان تو بخشيده شده است      «:  به آن زن فرمود    بعد  ٤٨»  .می نمايد
ايمان تو، تو را نجات داده است، بسالمت     «:  اّما عيسی به آن زن فرمود     ٥٠»  آيست آه حّتی گناهان را هم می آمرزد؟      

 » .برو

٨  
  زنهای همراه عيسی

دوازده ٢.  روستا می گشت و مژدٔه پادشاهی خدا را اعالم می کرد                بعد از آن عيسی شهر به شهر و روستا به                ١
مريم معروف به    .  حواری و عّده ای از زنانی آه از ارواح پليد و ناخوشی ها رهايی يافته بودند با او همراه بودند                          

ان يونا همسر خوزا مباشر هيروديس و سوسن و بسياری آس               ٣،  مريم مجدليه آه از او هفت ديو بيرون آمده بود               
 . اين زنها از اموال خود به عيسی و شاگردانش آمک می کردند. ديگر

  َمَثل برزگر
 ) ٩-١:٤؛ مرقس ١٩-١:١٣مّتی (

٥:  وقتی مردم از شهرهای اطراف به ديدن عيسی آمدند و جمعّيت زيادی در اطراف او جمع شد، َمَثلی زده گفت                    ٤

مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پايمال شد و پرندگان              ،  وقتی بذر پاشيد  .  برزگری برای بذر افشاندن بيرون رفت      «
٧.  مقداری هم در زمين سنگالخ افتاد و پس از آنكه رشد آرد به خاطر کمی رطوبت خشک شد                       ٦.  آنها را خوردند  

بعضی از بذرها در خاک خوب        ٨.  بعضی از بذرها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد آرده آنها را خفه نمود                     
اگر گوش شنوا داريد،       «:  اين را فرمود و با صدای بلند گفت              »  . رشد آردند و صد برابر ثمر آوردند              افتادند و  
 « .بشنويد

  مقصود از بكار بردن َمَثل
 ) ١٢-١٠:٤؛ مرقس ١٧-١٠:١٣مّتی (

درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است،           «:  فرمود١٠.  شاگردان عيسی معنی اين َمَثل را از او پرسيدند          ٩
 . ّما اين مطالب برای ديگران در قالب َمَثل بيان می شود، تا نگاه آنند اّما چيزی نبينند، بشنوند اّما چيزی نفهمندا

  تفسير َمَثل برزگر
 ) ٢٠-١٣:٤؛ مرقس ٢٣-١٨:١٣مّتی (

انی هستند  دانه هايی آه در گذرگاه افتادند آس      ١٢.  دانه، آالم خداست  :  معنی و مفهوم اين َمَثل از اين قرار است          «١١
دانه های ١٣. آه آن را می شنوند و سپس ابليس می آيد و آالم را از دلهايشان می ربايد مبادا ايمان بياورند و نجات يابند      

آاشته شده در سنگالخ به آسانی می ماند آه وقتی آالم را می شنوند با شادی می پذيرند اّما آالم در آنان ريشه                                     
دانه هايی آه در ميان خارها       ١٤.  ّما در وقت آزمايشهای سخت از ميدان بدر می روند            مّدتی ايمان دارند ا    .  نمی دواند

افتادند بر آسانی داللت می کند آه آالم خدا را می شنوند اّما با گذشت زمان، نگرانی های دنيا و مال و ثروت و                                   
 دانه هايی آه در خاک خوب          اّما١٥.  خوشی های زندگی، آالم را در آنها خفه می کند و هيچ گونه ثمری نمی آورند                    

افتادند بر آسانی داللت دارد آه آالم خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشتكار،                                     
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 . ثمرات فراوان به بار می آورند

  َمَثل چراغ
 ) ٢٥-٢١:٤مرقس (

برعکس، آن را روی     .  بگذارد  هيچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را زير سرپوش بگذارد يا زير تخت                    «١٦
 . چراغپايه می گذارد تا هرکه وارد شود، نور آن را ببيند

زيرا هرچه پنهان باشد آشكار می شود و هرچه زير سرپوش باشد نمايان می گردد و پرده از رويش برداشته                        »١٧
 . می شود

 شد، اّما آن کس آه ندارد حّتی        پس مواظب باشيد آه چطور می شنويد زيرا به کسی که دارد بيشتر داده خواهد                »١٨
 » .آنچه را آه به گمان خود دارد از دست خواهد داد

  مادر و برادران عيسی
 ) ٣٥-٣١:٣؛ مرقس ٥٠-٤٦:١٢مّتی (

: به او گفتند   ٢٠.  مادر و برادران عيسی به سراغ او آمدند، اّما به سبب زيادی جمعّيت نتوانستند به او برسند                           ١٩
مادر من و برادران من آنانی       «:  عيسی پاسخ داد  ٢١»  .ايستاده اند و می خواهند تو را ببينند        مادر و برادرانت بيرون   «

 » .هستند آه آالم خدا را می شنوند و آن را بجا می آورند

  آرامش در دريای توفانی
 ) ٤١-٣٥:٤؛ مرقس ٢٧-٢٣:٨مّتی (

» .به طرف ديگر دريا برويم     «:  رموددر يكی از آن روزها عيسی با شاگردان خود سوار قايق شد و به آنان ف                    ٢٢
. در اين وقت توفان سختی در دريا پديد آمد         .  و وقتی قايق در حرآت بود عيسی به خواب رفت           ٢٣آنها به راه افتادند     

ای استاد،  «:  پيش او رفتند و بيدارش آرده گفتند       ٢٤.  آب، قايق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند              
او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای توفانی فرمان سكوت                 »  .مانده آه ما از بين برويم      ای استاد، چيزی ن   

آنان با حالت ترس و تعّجب به           »  ايمانتان آجاست؟ «:  از آنان پرسيد   ٢٥.  توفان فرو نشست و همه جا آرام شد          .  داد
 » ز او اطاعت می کنند؟اين مرد آيست آه به باد و آب فرمان می دهد و آنها ا«: يكديگر می گفتند

  شفای ديوانه
 ) ٢٠-١:٥؛ مرقس ٣٤-٢٨:٨مّتی (

همين که عيسی قدم به ساحل     ٢٧.  به اين ترتيب در سرزمين جدريان آه مقابل استان جليل است به خشكی رسيدند              ٢٦
و نه در خانه      مّدتی دراز نه لباسی پوشيده بود     .  گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبه رو شد آه گرفتار ديوها بود              

به محض اينکه عيسی را ديد فرياد آرد و به پاهای او                 ٢٨.  زندگی آرده بود بلكه در ميان گورستان به سر می برد             
ای عيسی، پسر خدای متعال از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم، مرا عذاب                     «:  افتاد و با صدای بلند گفت       

آن ديو بارها بر او حمله ور شده بود و           .  د آه از آن مرد بيرون بيايد        زيرا عيسی به روح پليد فرمان داده بو         ٢٩»  نده
مردم او را گرفته با زنجيرها و کنده ها محكم نگاه داشته بودند، اّما هربار زنجيرها را پاره می کرد و آن ديو او را                            

به آن سبب بود آه ديوهای      و اين   »  سپاه«:  جواب داد »  اسم تو چيست؟  «:  عيسی از او پرسيد   ٣٠.  به بيابانها می کشانيد  
٣٢.  ديوها از عيسی تقاضا کردند آه آنها را به چاه بی انتها نفرستد            ٣١.  بسياری او را به تصّرف خود در آورده بودند         

در آن نزديكی، گّلٔه بزرگ خوکی بود آه در باالی تّپه می چريدند و ديوها از او در خواست آردند آه اجازه دهد به                         
ديوها از آن مرد بيرون آمدند و به داخل خوآها رفتند و آن گّله از                    ٣٣.  يسی به آنها اجازه داد     ع.  داخل خوآها بروند  

 . سراشيبی تّپه به دريا جست و غرق شد
٣٥.  خوک بانان آنچه را آه واقع شد ديدند و پا به فرار گذاشتند و اين خبر را به شهر و اطراف آن رسانيدند                                ٣٤

وقتی پيش عيسی رسيدند مردی را آه ديوها از او بيرون رفته بودند، لباس                .  دندمردم برای تماشا از شهر بيرون آم       
شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند آه آن         ٣٦.  پوشيده و سر عقل آمده پيش پای عيسی نشسته ديدند و هراسان شدند               

رود زيرا بسيار هراسان    بعد تمام مردم ناحئه جدريان از عيسی خواهش آردند آه از آنجا ب            ٣٧.  مرد چگونه شفا يافت   
مردی آه ديوها از او بيرون آمده بودند            ٣٨.  بنابراين عيسی سوار قايق شد و به طرف ديگر دريا بازگشت                .  بودند

به خانه ات برگرد و آنچه را آه خدا برای تو             «٣٩:  اجازه خواست آه با او برود اّما عيسی به او اجازه نداد و گفت                  
 . رد به شهر رفت و آنچه را آه عيسی برای او انجام داده بود همه جا پخش آردآن م» .انجام داده است بيان آن
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  شفای يک زن و زنده آردن دختر يائروس
 ) ٤٣-٢١:٥؛ مرقس ٢٦-١٨:٩مّتی (

هنگامی که عيسی به طرف ديگر دريا بازگشت مردم به گرمی از او استقبال آردند زيرا همه در انتظار او                              ٤٠
خود را  .  دی آه اسمش يائروس بود و سرپرستی آنيسه را به عهده داشت نزد عيسی آمد                    در اين وقت مر    ٤١.  بودند

زيرا دختر يگانه اش آه تقريبًا دوازده ساله بود    ٤٢پيش پاهای عيسی انداخت و از او تقاضا آرد آه به خانه اش برود،              
در ميان مردم    ٤٣.  می آوردندوقتی عيسی در راه بود مردم از هر طرف به او فشار                   .  در آستانٔه مرگ قرار داشت      

زنی بود آه مّدت دوازده سال مبتال به خونريزی بود و با اينكه تمام دارايی خود را به پزشکان داده بود هيچ کس                                
. اين زن از پشت سر آمد و قبای عيسی را لمس آرد و فورًا خونريزی او بند آمد                  ٤٤.  نتوانسته بود او را درمان نمايد     

ای استاد، مردم تو را احاطه        «:  همگی انكار آردند و پطرس گفت       »  ی به من دست زد؟      چه آس «:  عيسی پرسيد ٤٥
آسی به من دست زد، چون احساس آردم نيرويی از من               «:  اّما عيسی فرمود  ٤٦»  .کرده اند و به تو فشار می آورند       

ر برابر همٔه مردم     آن زن آه فهميد شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پيش پاهای او افتاد و د                          ٤٧»  .صادر شد 
دخترم، ايمانت تو را شفا     «:  عيسی به او فرمود   ٤٨.  شرح داد آه چرا او را لمس آرده و چگونه فورًا شفا يافته است               

دخترت «:  هنوز گرم صحبت بودند آه مردی با اين پيغام از خانٔه سرپرست آنيسه آمد                ٤٩»  داده است، بسالمت برو   
نترس فقط ايمان داشته     «:  وقتی عيسی اين را شنيد، به يائروس فرمود          ٥٠»  .بيش از اين استاد را زحمت نده         .  ُمرد

هنگام ورود به خانه اجازه نداد آسی جز پطرس و يوحنا و يعقوب و پدر و مادر آن                     ٥١»  .باش، او خوب خواهد شد    
 گريه  ديگر«:  عيسی فرمود .  همه برای آن دختر اشک می ريختند و عزاداری می کردند             ٥٢.  دختر با او وارد شود      

اّما ٥٤.  آنان فقط به او نيشخند می زدند، چون خوب می دانستند آه او ُمرده است                   ٥٣»  .نكنيد، او نمرده، خواب است      
. روح او بازگشت و فورًا برخاست     ٥٥»  .ای دخترک، برخيز  «:  عيسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت            

او بسيار تعّجب آردند، اّما عيسی با تأآيد از آنان خواست             والدين  ٥٦.  عيسی به ايشان فرمود آه به او خوراک بدهند         
 . آه ماجرا را به آسی نگويند

٩  
  مأموريت حواريون

 ) ١٣-٧:٦؛ مرقس ١٥-٥:١٠مّتی (
عيسی دوازده حواری را پيش خود خواند و به آنها قدرت و اختيار داد تا بر تمامی ديوها چيره شوند و بيماريها                         ١

برای «:  به آنان فرمود    ٣.  ن را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعالم آنند و مردم را شفا دهند                          آنا٢.  را درمان نمايند    
مسافرت هيچ چيز نبريد، نه چوبدستی، نه کوله بار و نه نان و نه پول و هيچ يک از شما نبايد جامٔه اضافی داشته                                

اّما کسانی که شما را      ٥.  ن خانه بمانيد   هرگاه شما را در خانه ای می پذيرند تا وقتی در آن شهر هستيد در آ                       ٤.  باشد
٦»  .نمی پذيرند، وقتی شهرشان را ترک می کنيد برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود بتکانيد                     

به اين ترتيب آنها به راه افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و بيماران را شفا                                                
 . می بخشيدند

 روديس و عيسی هي
 ) ٢٩-١٤:٦؛ مرقس ١٢-١:٤مّتی (

در اين روزها هيروديس پادشاه از آنچه در جريان بود آگاهی يافت و سرگشته و پريشان شد چون عّده ای                                      ٧
عّده ای نيز می گفتند آه الياس ظهور آرده، عّده ای هم می گفتند يكی از    ٨.  می گفتند آه يحيی تعميد دهنده زنده شده است      

من آه خود فرمان دادم سر يحيی را ببرند، ولی اين آيست آه                   «:  اّما هيروديس گفت   ٩.  قديم زنده شده است      انبيای
 . و سعی می کرد او را ببيند» دربارٔه او اين چيزها را می شنوم؟

  اطعام پنج هزار مرد
 ) ١٤-١:٦؛ يوحنا ٤٤-٣٠:٦؛ مرقس ٢١-١٣:١٤مّتی (

او آنان را برداشت    .  را آه انجام داده بودند به عرض عيسی رسانيدند           وقتی رسوالن برگشتند گزارش آارهايی    ١٠
اّما مردم باخبر شدند و به دنبال او به          ١١.  و به شهری به نام بيت صيدا برد و نگذاشت آسی ديگر همراه ايشان برود               

تاج درمان بودند   ايشان را پذيرفت و برای ايشان دربارٔه پادشاهی خدا صحبت آرد و آسانی را آه مح                     .  راه افتادند 
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اين مردم را مرّخص فرما تا به              «:  نزديک غروب، دوازده حواری پيش او آمدند و عرض آردند                    ١٢.  شفا داد  
دهکده ها و آشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پيدا آنند، چون ما در اينجا در محل                                                

ما فقط پنج نان و دو        «:  اّما شاگردان گفتند  »  .ذا بدهيد شما خودتان به آنان غ     «:  او پاسخ داد  ١٣»  .دورافتاده ای هستيم 
. آنان در حدود پنج هزار مرد بودند      ١٤»  .ماهی داريم، مگر اينكه خودمان برويم و برای همٔه اين جماعت غذا بخريم             

همه را  شاگردان اين آار را انجام دادند و         ١٥»  .آنها را به دسته های پنجاه نفری بنشانيد       «:  عيسی به شاگردان فرمود   
بعد عيسی آن پنج نان و دو ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری                              ١٦.  نشانيدند

همه خوردند و سير شدند و دوازده سبد از          ١٧.  سپس نانها را پاره آرد و به شاگردان داد تا پيش مردم بگذارند              .  آرد
 . ُخرده های نان و ماهی جمع شد

  عيسی گواهی پطرس دربارٔه
 ) ٢٩-٢٧:٨؛ مرقس ١٩-١٣:١٦مّتی (

١٩»  مردم مرا آی می دانند؟     «:  يک روز عيسی به تنهايی در حضور شاگردانش دعا می کرد از آنان پرسيد                    ١٨

بعضی ها می گويند تو يحيی تعميددهنده ای، عّده ای می گويند تو الياس هستی و عّده ای هم می گويند آه                 «:  جواب دادند 
 » .مسيح خدا«: پطرس جواب داد» شما مرا آی می دانيد؟«: عيسی فرمود٢٠» .ين زنده شده استيكی از انبيای پيش

  نخستين پيشگويی عيسی دربارٔه مرگ خود
 ) ١:٩-٣٠:٨؛ مرقس ٢٨-٢٠:١٦مّتی (

الزم است آه پسر انسان        «و ادامه داد      ٢٢  بعد به آنان دستور اآيد داد آه اين موضوع را به هيچ کس نگويند                     ٢١
ل رنجهای سختی شود و مشايخ يهود، سران آاهنان و علما او را رد آنند و او آشته شود و در روز سوم باز                            متحّم

اگر آسی بخواهد پيرو من باشد بايد دست از جان بشويد و همه روزه صليب                «:  سپس به همه فرمود   ٢٣»  .زنده گردد 
 آن را از دست خواهد داد اّما هرکه به خاطر من           هرکه بخواهد جان خود را حفظ آند      ٢٤.  خود را بردارد و با من بيايد      

برای آدمی چه سودی دارد آه تمام جهان را به دست بياورد، اّما                 ٢٥.  جان خود را فدا آند آن را نگاه خواهد داشت            
هرکه از من و تعاليم من عار داشته باشد پسر انسان نيز وقتی               ٢٦جان خود را از دست بدهد يا به آن آسيب برساند؟              

يقين بدانيد از کسانی که در اينجا          ٢٧.  الل خود و جالل پدر و فرشتگان مقّدس بيايد از او عار خواهد داشت                        با ج 
 » .ايستاده اند عّده ای هستند آه تا پادشاهی خدا را نبينند طعم مرگ را نخواهند چشيد

  تبديل هيئت عيسی
 ) ٨-٢:٩؛ مرقس ٨-١:١٧مّتی (

 گفت وگو، پطرس، يوحنا و يعقوب را برداشت و برای دعا به باالی آوه                       عيسی تقريبًا يک هفته بعد از اين          ٢٨
ناگهان دو  ٣٠.  هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهره اش تغيير آرد و لباسهايش از سفيدی می درخشيد                  ٢٩.  رفت

بارٔه رحلت او،   آنها با شكوه و جالل ظاهر گشتند و در        ٣١.  مرد يعنی موسی و الياس در آنجا با او گفت وگو می کردند           
در اين موقع پطرس و همراهان او به             ٣٢.  يعنی آنچه آه می بايست در اورشليم به انجام رسد، صحبت می کردند                  

٣٣.  خواب رفته بودند، اّما وقتی بيدار شدند جالل او و آن دو مردی را آه در آنار او ايستاده بودند مشاهده آردند                            

ای استاد، چه خوب است آه ما در اينجا           «:  ند پطرس به او عرض آرد      درحالی که آن دو نفر از نزد عيسی می رفت         
پطرس بدون آنكه بفهمد چه       »  .سه سايبان بسازيم، يكی برای تو، يكی برای موسی، يكی هم برای الياس                     !  هستيم

را فرا  هنوز حرفش تمام نشده بود آه ابری آمد و بر آنان سايه افكند و وقتی ابر آنان                      ٣٤.  می گويد اين سخن را گفت    
وقتی آن ندا   ٣٦»  .اين است پسر من و برگزيدٔه من، به او گوش دهيد            «:  از ابر ندايی آمد   ٣٥.  گرفت شاگردان ترسيدند  

آن سه نفر سكوت آردند و در آن روزها از آنچه ديده بودند چيزی به آسی                 .  به پايان رسيد، آنها عيسی را تنها ديدند       
 . نگفتند

  شفای مصروع
 ) ٢٧-١٤:٩قس ؛ مر١٨-١٤:١٧مّتی (

ناگهان مردی از وسط جمعّيت       ٣٨.  روز بعد وقتی از آوه پايين می آمدند جمعّيت زيادی در انتظار عيسی بود                   ٣٧
روحی او را   ٣٩.  ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من، آه تنها فرزند من است، نظری بياندازی                      «:  فرياد زد 

يرون می آيد و بدنش به تشّنج می افتد و با دشواری زياد او را رها                می گيرد و ناگهان نعره می کشد، آف از دهانش ب         
مردمان اين  «:  عيسی پاسخ داد  ٤١»  .از شاگردان تو تقاضا آردم آه آن روح را بيرون آنند اّما نتوانستند                ٤٠.  می کند



 لوقا
 

اّما قبل  ٤٢»  .ا بياور تا آی با شما باشم و شما را تحّمل آنم؟ پسرت را به اينج               !  روزگار چقدر بی ايمان و فاسد هستند      
عيسی با پرخاش به روح پليد دستور داد        .  از آنكه پسر به نزد عيسی برسد ديو او را به زمين زد و به تشّنج انداخت                  

 . همٔه مردم از بزرگی خدا مات و مبهوت ماندند٤٣. خارج شود و آن پسر را شفا بخشيد و به پدرش بازگردانيد

  خود دومين پيشگويی عيسی دربارٔه مرگ
 ) ٣٢-٣٠:٩؛ مرقس ٢٣-٢٢:١٧مّتی (

اين سخن مرا    «٤٤:  درحالی آه عموم مردم از تمام آارهای عيسی در حيرت بودند عيسی به شاگردان فرمود                         
مقصود عيسی به   .  اّما آنان نفهميدند چه می گويد     ٤٥»  .پسر انسان به دست آدميان تسليم خواهد شد          :  به خاطر بسپاريد 

 . ود آه آن را نفهميدند و می ترسيدند آن را از او بپرسندطوری برای آنان پوشيده ب

  آی از همه بزرگتر است؟
 ) ٣٧-٣٣:٩؛ مرقس ٥-١:١٨مّتی (

عيسی فهميد آه در ذهنشان چه       ٤٧.  مباحثه ای در ميان آنان درگرفت آه چه آسی بين آنها از همه بزرگتر است               ٤٦
هرکه اين آودک را به     «:  و به آنان فرمود   ٤٨ود قرار داد    افكاری می گذرد، پس آودآی را گرفت و او را در آنار خ            

نام من بپذيرد مرا پذيرفته است و هرکه مرا بپذيرد فرستندٔه مرا پذيرفته است، زيرا در بين شما آن آسی بزرگتر                             
 » .است آه از همه آوچكتر می باشد

  هرکه ضد شما نباشد با شماست
 ) ٤٠-٣٨:٩مرقس (

اد، ما مردی را ديديم آه با ذآر نام تو ديوها را بيرون می کرد اّما چون از ما نبود                      ای است «:  يوحنا عرض آرد  ٤٩
با او آاری نداشته باشيد زيرا هرکه ضد شما نباشد با                  «:  عيسی به او فرمود     ٥٠»  .سعی آرديم مانع آار او شويم        

 » .شماست

  بی مهری روستائيان سامری
و قاصدانی پيشاپيش   ٥٢د با عزمی راسخ رو به اورشليم نهاد            چون وقت آن رسيد آه عيسی به آسمان برده شو            ٥١

اّما ٥٣.  آنان حرآت آردند و به دهکده ای در سرزمين سامريان وارد شدند تا برای او تدارک ببينند                          .  خود فرستاد 
وحنا، وقتی يعقوب و ي   ٥٤.  مردمان آن ده نمی خواستند از او پذيرايی آنند، زيرا معلوم بود آه او عازم اورشليم است                  

خداوندا، آيا می خواهی بگوييم از آسمان آتشی ببارد و همٔه آنان را                        «:  شاگردان او، اين جريان را ديدند گفتند             
 . و روانٔه دهكدٔه ديگری شدند٥٦اّما او برگشت و آنان را سرزنش آرد ٥٥» بسوزاند؟

  شرايط پيروی از عيسی
 ) ٢٢-١٩:٨مّتی (

روباهان، «:  عيسی جواب داد  ٥٨»  .هرجا بروی من به دنبال تو می آيم         «:  در بين راه مردی به او عرض آرد          ٥٧
با «:  عيسی به شخص ديگری فرمود     ٥٩»  .النه و پرندگان، آشيانه دارند اّما پسر انسان جايی برای سرنهادن ندارد                

ار مردگان،  بگذ«:  عيسی فرمود ٦٠»  .ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم           «:  اّما او جواب داد   »  .من بيا 
: شخص ديگری گفت٦١» .مردگان خود را به خاک بسپارند، تو بايد بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعالم نمايی          

کسی که «:  عيسی به او فرمود    ٦٢»  .ای آقا، من با تو خواهم آمد اّما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی آنم                      «
 » .ياقت آن را ندارد آه برای پادشاهی خدا خدمت آندمشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه آند ل

١٠  
  مأموريت هفتاد نفر

بعد از اين عيسی خداوند، هفتاد نفر ديگر را تعيين فرمود و آنان را دو نفر دو نفر پيشاپيش خود به شهرها و                                ١
اّما آارگر آم، پس بايد       محصول فراوان است  «:  به آنان فرمود  ٢.  نقاطی آه در نظر داشت از آنها ديدن نمايد فرستاد         

برويد و بدانيد آه من شما را مثل        ٣.  از صاحب محصول تقاضا آنيد آه آارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد           
هيچ آيسه يا کوله بار يا آفش با خود نبريد و در بين راه با آسی سالم و عليک                            ٤.  بّره ها در بين گرگها می فرستم      



 لوقا
 

اگر آسی اهل صلح و       ٦'  .سالم بر اين خانه باد      ':  می شويد اولين آالم شما اين باشد         به هر خانه ای آه وارد      ٥.  نكنيد
در همان خانه ٧. سالم شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه آن سالم به خود شما باز خواهد گشت          :  صفا در آنجا باشد   

٨.  خانه به خانه نگرديد   .  ستبمانيد و از آنچه پيش شما می گذارند بخوريد و بنوشيد زيرا آارگر مستحق مزد خود ا                  

بيماران ٩.  وقتی به شهری وارد می شويد و از شما استقبال می کنند، غذايی را آه برای شما تهّيه می کنند، بخوريد                         
وقتی به شهری وارد می شويد و روی خوش         ١٠'  .پادشاهی خدا به شما نزديک شده است       'آنجا را شفا دهيد و بگوييد        
خاآی را هم آه از شهر شما به پاهای ما                '١١:  اخل کوچه های آن شهر برويد و بگوييد          به شما نشان نمی دهند به د        

بدانيد آه  ١٢'  .چسبيده است پيش روی شما از پای خود می تکانيم ولی اين را بدانيد آه پادشاهی خدا نزديک شده است                   
 . آن روز برای سدوم بيشتر قابل تحّمل خواهد بود تا برای آن شهر

 اتوبه آار نكوهش شهرهای ن
 ) ٢٤-٢٠:١١مّتی (

وای بر تو ای خورزين، وای بر تو ای بيت صيدا، اگر معجزاتی آه در شما انجام شد، در صور و صيدون                            «١٣
ولی روز داوری برای صور وصيدون         ١٤.  می شد، مّدتها پيش از اين، پالس پوش و خاآسترنشين، توبه می کردند               

و اّما تو ای آفرناحوم، می خواستی سر به آسمان بكشی؟ به دوزخ                    ١٥.  بيشتر قابل تحّمل خواهد بود تا برای شما            
 . سرنگون خواهی شد

هرکه به شما گوش دهد، به من گوش داده است هرکه شما را رد آند مرا رد آرده است و                                 :  ای شاگردانم «١٦
 » .هرکه مرا رد آند فرستندٔه مرا رد آرده است

  باز گشت از مأموريت
خداوندا، با ذآر نام تو حّتی ديوها تسليم ما                   «:  خوش و خّرم بازگشتند و عرض آردند              ،   آن هفتاد شاگرد    ١٧

من به شما قدرت داده ام     ١٩.  من ديدم چطور شيطان مانند برق از آسمان سقوط آرد           «:  عيسی پاسخ داد  ١٨»  !می شوند
ما صدمه ای نخواهد رسانيد،    آه مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زير پا لگدمال نماييد و هرگز هيچ چيز به ش                     

 » .ولی از اينکه ارواح تسليم شما می شوند شادی نكنيد، بلكه شاد باشيد آه اسامی شما در عالم باال ثبت شده است٢٠

  شادمانی عيسی
 ) ١٧-١٦:١٣؛ ٢٧-٢٥:١١مّتی (

ان و زمين، تو    ای پدر، ای خداوند آسم    «:  در آن لحظه روح القدس شادی عظيمی به عيسی بخشيد و عيسی گفت           ٢١
آری ای پدر،    .  را سپاس می گويم آه اين چيزها را از خردمندان و دانايان پنهان نموده به آودآان آشكار ساختی                           

 » .ارادٔه تو چنين بود
فقط پدر می داند آه پسر آيست و همچنين فقط پسر و کسانی که                .  پدر همه چيز را در اختيار من گذاشته است          «٢٢

عيسی رو به شاگردان خود آرد و به طور               ٢٣»  . آنان مكشوف سازد، می دانند پدر آيست          پسر بخواهد پدر را به       
بدانيد انبيا و پادشاهان بسياری       ٢٤.  خوشا به حال آن چشمانی آه آنچه را شما می  بينيد، می بينند                «:  خصوصی گفت 

 » .نويد، بشنوند اّما نشنيدندآرزو می کردند آه آنچه را شما می  بينيد ببينند، اّما نديدند و آنچه را شما می ش

  َمَثل سامری نيكو
ای استاد، چه بايد بكنم تا وارث حيات             «:  روزی يكی از معّلمين شريعت آمد و از راه امتحان از او پرسيد                     ٢٥

: او جواب داد  ٢٧»  در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسير می کنی؟           «:  عيسی به او فرمود    ٢٦»  جاودان شوم؟ 
با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسايه ات را مانند جان خود                                خدای خود را  «

اّما او برای اينكه ٢٩» .اين آار را بكن آه حيات خواهی داشت       .  درست جواب دادی  «:  عيسی فرمود ٢٨»  .دوست بدار 
مردی آه از     «:   پاسخ داد    عيسی چنين  ٣٠»  همسائه من آيست؟    «:  نشان دهد آدم بی غرضی است به عيسی گفت              

راهزنان او را لخت آردند و آتک زدند و به حال نيم مرده                     .  اورشليم به اريحا می رفت، به دست راهزنان افتاد             
همچنين ٣٢.  اّتفاقًا آاهنی از همان راه می گذشت، اّما وقتی او را ديد از طرف ديگر جاده رد شد                   ٣١.  انداختند و رفتند  

پس از آن يک مسافر سامری به او            ٣٣.   وقتی او را ديد از طرف ديگر عبور آرد              يک الوی به آن محل رسيد و         
نزد او رفت، زخمهايش را با شراب شست و بر آنها روغن                  ٣٤.  رسيد و وقتی او را ديد، دلش به حال او سوخت                

. رستاری آرد بعد او را برداشته، سوار چهارپای خود آرد و به آاروانسرايی برد و در آنجا از او پ                      .  ماليد و بست  
از او مواظبت آن و اگر بيشتر از اين خرج           ':  روز بعد دو سّکٔه نقره درآورد و به صاحب آاروانسرا داد و گفت              ٣٥



 لوقا
 

به عقيدٔه تو کدام يک از اين سه نفر همسائه آن مردی آه به دست دزدان افتاد                 ٣٦'  .آردی، وقتی برگردم به تو می دهم     
 » .برو مثل او رفتار آن«: عيسی فرمود» .سی که به او ترّحم آردآن ک«: جواب داد٣٧» به حساب می آيد؟

  در منزل مرتا و مريم
آن زن  ٣٩.  در جريان سفر آنها، عيسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانٔه خود پذيرفت                          ٣٨

در اين هنگام مرتا به  ٤٠.   می داد خواهری به نام مريم داشت آه پيش پاهای عيسی خداوند نشست و به تعاليم او گوش               
خداوندا، هيچ در فكر اين     «:  پس پيش عيسی آمد و عرض آرد      .  عّلت آارهای زيادی آه داشت نگران و دلواپس بود        

اّما عيسی  ٤١»  .آخر به او بفرما بيايد به من آمک آند         !  نيستی آه خواهر من مرا رها آرده تا دست تنها پذيرايی آنم            
اّما فقط يک چيز الزم     ٤٢.   مرتا، ای مرتا، تو برای چيزهای بسيار دلواپس و ناراحت هستی            ای«:  خداوند جواب داد  

 » .آنچه مريم اختيار آرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد: است

١١  
  تعليم دعا

 ) ١١-٧:٧؛ ١٣-٩:٦مّتی (
خداوندا، «:   شاگردان به او گفت     وقتی از دعا فراغت يافت يكی از       .  روزی عيسی در محلی به دعا مشغول بود         ١

: عيسی به ايشان فرمود    ٢»  .همان طور آه يحيی به شاگردان خود ياد داده است، تو هم دعا آردن را به ما ياد بده                          
 : هروقت دعا می کنيد، بگوييد«

 ، ای پدر، نام تو مقّدس باد'
 . پادشاهی تو بيايد

  نان روزانٔه ما را هر روز به ما بده٣
 ا را به ما ببخش، و گناهان م٤

  زيرا ما نيز همٔه آسانی را آه به ما بدی کرده اند، می بخشيم
 » '.و ما را از وسوسه  ها دور نگه دار

: فرض آنيد آه يكی از شما دوستی داشته باشد و نيمه شب پيش آن دوست برود و بگويد                    «:  سپس به ايشان گفت   ٥
تانم آه در سفر بود به خانٔه من وارد شده است و چيزی                 يكی از دوس  ٦  ای دوست، سه قرص نان به من قرض بده          '

حاال در قفل شده است و من و بّچه هايم به                !  مزاحم من نشو   ':  و او از داخل جواب بدهد        ٧'  .ندارم پيش او بگذارم     
ی بدانيد آه حّتی اگر از روی دوستی برنخيزد و چيز          ٨'  .رختخواب رفته ايم و نمی توانم برخيزم تا چيزی به تو بدهم           

به او ندهد، اّما سرانجام سماجت او، او را وادار خواهد آرد آه برخيزد و هرچه را دوستش احتياج دارد، به او                                 
پس به شما می گويم تقاضا آنيد آه به شما داده خواهد شد، بجوييد که پيدا خواهيد کرد، بکوبيد که در به روی               ٩.  بدهد

ی آورد و هرکه بجويد پيدا می کند و هرکه بكوبد در برويش باز             چون هرکه بخواهد به دست م     ١٠.  شما باز خواهد شد   
آيا در ميان شما پدری هست آه وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش                                ١١.  می شود
پس اگر شما با اينكه جايزالخطا هستيد، می دانيد چگونه           ١٣يا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟             ١٢.  بگذارد

يزهای خوب را به فرزندانتان بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسمانی، روح القدس را به آنانی آه از او تقاضا می کنند،                            چ
 » !عطا خواهد فرمود

  عيسی و بعلزبول
 ) ٢٧-٢٠:٣؛ مرقس ٣٠-٢٢:١٢مّتی (

آرد و    عيسی يک ديو الل را از شخصی بيرون می کرد و وقتی ديو بيرون آمد مرد الل شروع به حرف زدن                       ١٤
١٦»  .او به وسيلٔه بعلزبول، رئيس شياطين، ديوها را بيرون می راند               «:  اّما بعضی ها گفتند   ١٥.  مردم حيرت آردند   

هر «:  اّما او افكار آنان را درک آرد و فرمود              ١٧.  ديگران از راه امتحان از او تقاضای نشانه ای آسمانی آردند                
ذارد و خانواده ای آه دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد                 سلطنتی آه عليه خودش تقسيم شود رو به خرابی می گ              

همچنين اگر شيطان عليه خود تفرقه بيندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما اّدعا داريد آه                    ١٨.  آرد
 خود  اگر من به وسيلٔه بعلزبول ديوها را بيرون می رانم، ياران              ١٩.  من به وسيلٔه بعلزبول ديوها را بيرون می رانم           

اّما اگر با قدرت خداست آه من       ٢٠.  شما به چه وسيله آنها را بيرون می رانند؟ آنان اّدعای شما را تكذيب خواهند آرد               
 . ديوها را بيرون می رانم، يقين بدانيد آه پادشاهی خدا به شما رسيده است



 لوقا
 

اّما وقتی  ٢٢.  يی او در امان است     وقتی مرد زورمندی آه کامًال مسّلح است از قلعٔه خود نگهبانی می کند، دارا               «٢١
آسی زورمندتر از او به او حمله آند، او را از پای در می آورد و تيرها و زرهی را آه تكيه گاه او هستند، می برد و                          

 . دارايی اش را تاراج می کند
 . هرکه با من نباشد، برضد من است و هرکه با من جمع نكند، پراآنده می سازد«٢٣

  بازگشت روح پليد
 ) ٤٥-٤٣:١٢مّتی (

وقتی روح ناپاآی از آسی بيرون می آيد، در جستجوی استراحتگاهی در بيابانهای بی آب و علف سرگردان                       «٢٤
پس بر می گردد و    ٢٥'  .به منزلی آه از آن بيرون آمدم باز می گردم          ':  می شود و وقتی جايی را پيدا نمی کند، می گويد         

او می رود و هفت روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها همه                  ٢٦.   می بيند آن خانه را جارو شده و منّظم و مرّتب           
 » .وارد می شوند و مستقر می گردند و در آخر، حال و روز آن َمرد از گذشته اش بدتر می شود

  سعادت واقعی
 آه تو   خوشا به حال آن مادری     «:  درحالی که عيسی صحبت می کرد، زنی از ميان جمعّيت با صدايی بلند گفت              ٢٧

اّما خوشا به حال آن کسانی که آالم خدا را بشنوند و آن را بجا                         «:  اّما او فرمود   ٢٨»  .را زاييد و به تو شير داد           
 » .بياورند

  در خواست نشانه ای آسمانی
 ) ٤٢-٣٨:١٢مّتی (

در مردمان اين زمانه چق     «:  وقتی مردم در اطراف عيسی ازدحام آردند او به صحبت خود چنين ادامه داد                         ٢٩
چون ٣٠.  آنها نشانه ای می خواهند، اّما تنها نشانه ای آه به ايشان داده خواهد شد، نشانٔه يونس نبی است                            !  شريرند

. همان طور آه يونس برای مردم نينوا نشانه ای بود، پسر انسان نيز برای مردم اين زمان نشانٔه ديگری خواهد بود                        
ار زنده خواهد شد و آنان را مّتهم خواهد ساخت، چون او از آن                  در روز داوری، ملكٔه جنوب با مردم اين روزگ          ٣١

مردم نينوا در   ٣٢.  سِر دنيا آمد تا حكمت سليمان را بشنود، و شما بدانيد آنكه در اينجاست از سليمان بزرگتر است                         
ثر پيام  روز داوری با مردم اين روزگار زنده خواهند شد و عليه آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نينوا در ا                                

 » .يونس توبه آردند و آنكه در اينجاست از يونس بزرگتر است

  چراغ بدن
 ) ٢٣-٢٢:٦؛ ١٥:٥مّتی (

هيچ کس چراغ را روشن نمی کند آه آن را پنهان آند يا زير تشت بگذارد، بلكه آن را روی چراغپايه قرار                              «٣٣
وقتی چشمانت سالم هستند،     .  ن تو، چشم توست     چراغ بد ٣٤.  می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند، نور را ببينيد             

پس چشمان خود را باز آن         ٣٥.  تمام وجود تو روشن است اّما وقتی چشمهايت معيوب باشند تو در تاريكی هستی                    
اگر تمام وجود تو روشن باشد و هيچ قسمت آن در تاريكی نباشد وجود تو                     ٣٦.  مبادا نوری آه داری، تاريكی باشد       

 » .د آه گويی چراغی نور خود را بر تو می تاباندچنان نورانی خواهد بو

  نكوهش فريسيان و معّلمان شريعت
 ) ٤٠-٣٨:١٢؛مرقس ٢٦-١:٢٣مّتی (

او وارد شد و      .  وقتی عيسی به صحبت خود خاتمه داد، يكی از فريسيان، او را به صرف غذا دعوت آرد                             ٣٧
اّما عيسی خداوند به او     ٣٩.  های خود را نشست   فريسی با تعّجب مالحظه آرد، آه عيسی قبل از غذا، دست            ٣٨.  نشست
ای فريسيان، شما بيرون پياله و بشقاب را پاک می کنيد درصورتی که در درون خود چيزی جز ِحرص و                          «:  گفت

از آنچه درون ظرفها داريد،    ٤١ای احمق ها، آيا آن کسی که بيرون را ساخت درون را هم نساخت؟             ٤٠.  شرارت نداريد 
وای به حال شما ای فريسيان، شما از نعناع و سداب و                   «٤٢»  . اش برای شما پاک خواهد شد        خيرات آنيد آه همه     

اينها چيزهايی است آه شما بايد بدون   .  انواع ادويه ده يک می دهيد، اّما از اجرای عدالت و محّبت به خدا غافل هستيد             
شما صدر مجلس را در کنيسه ها       !  انوای به حال شما ای فريسي      «٤٣»  .غافل ماندن از چيزهای ديگر به عمل آوريد        
شما مانند قبرهايی هستيد آه هيچ نشانه ای روی          !  وای به حال شما   ٤٤.  وسالم و تعارف را در بازارها دوست داريد         

: يكی از معّلمان شريعت در جواب عيسی گفت           ٤٥»  .آنها نيست و مردم ندانسته و نشناخته روی آنها راه می روند                



 لوقا
 

بلی، ای معّلمان   «:  عيسی در جواب فرمود    ٤٦»  .فهايی می زنی، به ما هم توهين می شود        ای استاد، وقتی چنين حر     «
شريعت، وای به حال شما نيز، چون بارهای بسيار سنگين بردوش مردم می گذرانيد و خودتان يک انگشت هم به آن 

و به اين وسيله       ٤٨ سازيد   وای به حال شما آه آرامگاه های انبيايی را آه نياکان شما آشتند، می                        ٤٧.  بار نمی زنيد  
کارهای نياکانتان را تأييد می کنيد و بر آنها ِصّحه می گذرايد چون آنان مرتكب آن قتلها شدند و شما اينها را بنا                                     

برای ايشان انبيا و رسوالن می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی             ':  اين است آه حكمت خدا می فرمايد      ٤٩.  می کنيد
تا مردم اين زمانه مجبور شوند جواب خون تمام انبيايی را آه از اول پيدايش دنيا ريخته شده                   ٥٠'  را آزار می رسانند،  

. از خون هابيل گرفته تا خون زآريا آه بين قربانگاه و داخل جايگاه مقّدس در معبد بزرگ هالک شد                  ٥١است بدهند،   
ی به حال شما ای معّلمان شريعت، شما           وا«٥٢»  .آری، بدانيد آه مردم اين روزگار جواب همٔه آنها را خواهند داد                

٥٣»  .آليد دِر معرفت را بر می  داريد، خودتان وارد نمی شويد و آنانی را هم آه می خواهند وارد شوند، باز می داريد                     

وقتی عيسی از آن خانه بيرون رفت، علما و فريسيان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات                               
 . و در آمين بودند آه او را با سخنان خودش به دام بيندازد٥٤ودند بسيار سؤال پيچ نم

١٢  
  پرهيز از رياآاری

 ) ٢٧-٢٦:١٠مّتی (
عيسی .  در اين هنگام جمعّيتی مرآب از هزاران نفر گرد  آمده بود به طوری که يكديگر را زير پا می گذاشتند                          ١

٢.  يرمائه فريسيان يعنی رياآاری آنان برحذر باشيد      از خم «:  قبل از همه با شاگردان خود شروع به سخن آرده گفت          

بنابراين ٣.  هرچه پوشيده است، عاقبت پرده از رويش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است، آشكار خواهد شد                          
آنچه را آه در تاريكی گفته ايد، در روشنايی روز شنيده خواهد شد و آنچه را آه پشت درهای بسته آهسته گفته ايد،                           

 . مها اعالم خواهد شدروی با

  خدا ترسی
 ) ٣١-٢٨:١٠مّتی (

از کسانی که بدن را می ُکشند و بعد از آن، آار ديگری از دستشان بر                   :  به شما آه دوستان من هستيد می گويم        «٤
 از آن آسی بترسيد آه پس از آشتن، اختيار دارد: شما را آگاه می سازم آه از چه آسی بايد بترسيد٥. نمی آيد، نترسيد
 . آری، می گويم از او بايد ترسيد. به جهنم اندازد

عالوه بر اين، حّتی     ٧.  آيا قيمت پنج گنجشک، دو ريال نمی باشد؟ اّما هيچ آدام از آنها از نظر خدا دور نيست                      «٦
 ! موهای سر شما تمامًا شمرده شده است هيچ نترسيد؛ شما از گنجشکهای بی شمار بيشتر ارزش داريد

 ا مسيح اقرار همبستگی ب
 ) ٢٠-١٩:١٠؛ ٣٢:١٢؛ ٣٣-٣٢:١٠مّتی (

هرکه در برابر مردم خود را از آن من بداند، پسر انسان در برابر فرشتگان خدا او را از آن خود                                    :  بدانيد«٨
اّما هرکه در برابر مردم بگويد آه مرا نمی شناسد، در حضور فرشتگان خداناشناس محسوب                            ٩.  خواهد دانست  

 . خواهد شد
مه ای برضد پسر انسان بگويد بخشوده خواهد شد اّما آن کسی که به روح القدس بد بگويد بخشيده                           هرکس کل «١٠

 . نخواهد شد
وقتی شما را به کنيسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمانروايان می آورند، نگران نباشيد آه چطور از خود دفاع                   «١١

 » .ا نشان می دهد آه چه بگوييدچون در همان ساعت، روح القدس به شم١٢، آنيد و چه بگوييد

  َمَثل توانگر نادان
١٤»  .ای استاد، به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسيم آند                   «:  مردی از ميان جمعّيت به عيسی گفت          ١٣

مواظب «:  بعد به مردم فرمود   ١٥»  ای مرد، چه کسی مرا در ميان شما قاضی و َحَكم قرار داده است؟                 «:  جواب داد 
 » . را از هر نوع ِحرص و طمع دور بداريد، زيرا زندگی واقعی را ثروت فراوان، تشكيل نمی دهندخود. باشيد
با خود فكر آرد    ١٧.  مردی زمينی داشت آه محصول فراوانی آورد      «:  سپس برای ايشان اين َمَثل را آورده گفت        ١٦
انبارها را خراب   .  ميدم چه آار آنم  خوب، فه ':  سپس گفت ١٨'  .چه  آنم؟ جا ندارم آه محصول خود را انبار آنم            ':  آه



 لوقا
 

آن وقت به خود می گويم ای جان من،        ١٩.  غّله وساير اجناسم را جمع آوری می آنم     .  می کنم و آنها را بزرگتر می سازم     
تو به فراوانی چيزهای خوب جمع کرده ای آه برای ساليان درازی آفايت می کند، آسوده باش، بخور و بنوش و                              

ای احمق، همين امشب بايد جانت را تسليم آنی، پس آنچه اندوخته ای مال                 ':  خدا به او فرمود    اّما  ٢٠'  .خوش بگذران 
 » .اين است عاقبت مردی آه برای خود ثروت می اندوزد ولی پيش خدا دست خالی است٢١' چه آسی خواهد بود؟

  توّکل بر خدا
 ) ٣٤-٢٥:٦مّتی (

به خاطر زندگی، نگران غذا و برای بدن، نگران           :  ی گويمبه اين سبب است آه به شما م          «:  به شاگردان فرمود  ٢٢
نه می آارند و نه     :  به آالغها فكر آنيد    ٢٤.  زيرا زندگی، باالتر از غذا و بدن، باالتر از لباس است               ٢٣لباس نباشيد،    

رزش درو می کنند، نه انبار دارند و نه آاهدان، ولی خدا به آنها روزی می دهد و شما خيلی بيشتر از پرندگان ا                                  
پس اگر شما آاری به اين           ٢٦آيا يكی از شما می تواند با نگرانی، ساعتی به طول عمر خود بيافزايد؟                           ٢٥!  داريد

نه :  در رشد و نمو سوسن ها تأّمل آنيد         ٢٧آوچكی را هم نمی توانيد بكنيد چرا در مورد بقّئه چيزها نگران هستيد؟                    
پس ٢٨.  ان هم با آن همه حشمت و جالل مثل يكی از آنها آراسته نشد             می ريسند و نه می بافند، ولی بدانيد آه حّتی سليم         

اگر خدا علفی را آه امروز در صحرا می رويد و فردا در تنور سوخته می شود چنين می آرايد چقدر بيشتر ای                                    
چون ٣٠يد،  برای آنچه می خوريد و می آشاميد اين قدر تقّال نكنيد و نگران نباش                ٢٩!  آم ايمانان شما را خواهد پوشانيد      

شما ٣١.  اّما شما پدری داريد آه می داند به آنها محتاجيد            .  اينها تمامًا چيزهايی است آه مردم اين دنيا دنبال می کنند              
 . پادشاهی او را هدف خود قرار دهيد و بقّئه چيزها به سراغ شما خواهد آمد

  ثروت در آسمان
 ) ٢١-١٩:٦مّتی (

آنچه ٣٣.  ا خوشی پدر شما در اين است آه آن پادشاهی را به شما عطا آند                  ای گّلٔه آوچک، هيچ نترسيد، زير      «٣٢
داريد بفروشيد و به فقرا بدهيد و برای خود آيسه هايی فراهم آنيد آه آهنه نمی شود و ثروتی در آن عالم ذخيره                                   

زيرا اموال  ٣٤نمی برد،  نماييد آه هيچ آاسته نمی گردد و هيچ دزدی نمی تواند به آن دستبرد بزند و بيد آن را از بين                        
 . شما هر آجا باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود

  خادمان آمربسته
مانند اشخاصی باشيد آه منتظر آمدن ارباب خود از           ٣٦.  با آمرهای بسته و چراغ های روشن آمادٔه آار باشيد          «٣٥

خوشا به حال     ٣٧.  يک مجلس عروسی هستند و حاضرند آه هروقت برسد و در بزند، در را برايش باز کنند                                  
يقيين بدانيد آه آمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر            .  خادمانی آه وقتی اربابشان می آيد آنان را چشم به راه ببيند          

خوشا به حال آنان    .  چه نيمه شب باشد و چه قبل از سپيده َدم         ٣٨سفره خواهد نشانيد و به خدمت آنها خواهد پرداخت،            
خاطرجمع باشيد اگر صاحب خانه می دانست        ٣٩.  مالحظه آند آه آنها چشم به راه هستند          اگر وقتی اربابشان می آيد      

پس آماده باشيد چون پسر انسان در ساعتی می آيد آه            ٤٠.  آه دزد چه ساعتی می آيد، نمی گذاشت وارد خانه اش بشود          
 » .شما آمتر انتظار آن را داريد

 » مثال، تنها ما هستيم يا برای همه است؟ خداوندا، آيا مقصود تو از اين«: پطرس عرض آرد٤١
خوب، آيست آن مباشر امين و باتديبر آه اربابش او را به عنوان ناظر منصوب آند تا                  «:  عيسی خداوند فرمود  ٤٢

خوشا به حال آن غالمی آه وقتی اربابش می آيد او           ٤٣  نوآرانش را اداره نمايد و در وقت مناسب جيرٔه آنها را بدهد؟            
اّما اگر آن غالم به خود      ٤٥.  يقين بدانيد آه اربابش او را مباشر همٔه امالک خود خواهد آرد            ٤٤.  د ببيند را سر آار خو   

٤٦و دست به آزار غالمان و آنيزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی آند،                 '  ارباب به اين زوديها نخواهد آمد     ':  بگويد

ی داند، ارباب خواهد رسيد و او را تّكه تّكه خواهد             يک روز آه آن غالم انتظارش را ندارد و در ساعتی آه او نم                    
 . آرد و به اين ترتيب او جزء نامطيعان خواهد شد

غالمی آه خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود اين برای انجام آنها هيچ اقدامی نمی کند با شّالق                                «٤٧
بش بی خبر است و مرتكب عملی می شود آه               اّما کسی که از خواسته های اربا        ٤٨.  ضربه های بسيار خواهد خورد      

هرگاه به آسی زياده داده شود از او زياد مطالبه خواهد شد             .  سزاوار تنبيه می باشد، ضربه های آمتری خواهد خورد      
 . و هرگاه به آسی زيادتر سپرده شود، از او زيادتر مطالبه خواهد شد

  تفرقه



 لوقا
 

 ) ٣٦-٣٤:١٠مّتی (
من تعميدی دارم آه     ٥٠.   آتشی روشن آنم و ای آاش زودتر از اين روشن می شد                من آمده ام تا برروی زمين      «٤٩

آيا گمان می کنيد من آمده ام تا صلح برروی زمين برقرار آنم؟             ٥١!  بايد بگيرم و تا زمان انجام آن چقدر تحت فشارم           
نج نفر اعضای يک خانواده       زيرا از اين پس بين پ        ٥٢.  بدانيد آه من آمده ام تا تفرقه بياندازم          !  خير، اين طور نيست   

پدر مخالف پسر و پسر مخالف       ٥٣:  تفرقه خواهد افتاد، سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود                    
 » .پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، مادرشوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادرشوهر

  شناختن زمان
 ) ٣-٢:١٦مّتی (

می خواهد ':  شما وقتی می  بينيد آه ابرها از مغرب پديدار می شوند، فورًا می گوييد                 «:  رمودهمچنين به مردم ف     ٥٤
و '  گرمای شديدی خواهد شد      ':  و وقتی باد از جانب جنوب می آيد می گوييد              ٥٥و باران هم می بارد         '  باران ببارد  

نگاه آنيد و حالت آن را پيش بينی         شما آه می توانيد به ظواهر زمين و آسمان             !  ای رياآاران ٥٦.  همين طور می شود 
 آنيد چگونه از درک معنی اين روزگار عاجزيد؟ 

  مصالحه با مّدعی
 ) ٢٦-٢٥:٥مّتی (

اگر آسی عليه تو اّدعايی آند و تو را به دادگاه                 ٥٨  چرا نمی توانيد راه راست را برای خود تشخيص دهيد؟             «٥٧
نار بيايی وگرنه او تو را پيش قاضی می برد و قاضی تو را              بكشاند، سعی آن هنگامی که هنوز در راه هستی با او آ           
 » .بدان آه تا دينار آخر را ندهی بيرون نخواهی آمد٥٩. به دست پاسبان می دهد و پاسبان تو را به زندان می اندازد

١٣  
  توبه يا هالآت

ونشان را با قربانی هايشان     در همان هنگام عّده ای در آنجا حضور داشتند آه داستان جليليانی را آه پيالطس خ                    ١
آيا تصّور می کنيد اين جليليان آه دچار آن سرنوشت شدند،            «:  عيسی به آنان جواب داد     ٢.  در آميخته بود بيان آردند     

و ٤.  اّما بدانيد آه اگر توبه نكنيد همٔه شما مانند آنان نابود خواهيد شد              !  يقينًا خير ٣از ساير جليليان خطاآارتر بودند؟       
 نفری آه در موقع فرو ريختن ُبرجی در سلوام آشته شدند، خيال می کنيد آه از ساير مردمانی آه در                             يا آن هجده   

خير، بلكه مطمئن باشيد اگر توبه نكنيد، همٔه شما مانند آنان نابود                       ٥اورشليم زندگی می کردند گناهكارتر بودند؟           
 » .خواهيد شد

  َمَثل درخت بی َبر
مردی در تاآستانش درخت انجيری داشت و برای چيدن ميوه به آنجا            «:   آورده گفت  عيسی برای آنان اين َمَثل را     ٦

نگاه آن اآلن سه سال است آه من می آيم و در اين درخت دنبال                  ':  پس به باغبان گفت   ٧.  رفت ولی چيزی پيدا نكرد     
ارباب، اين ': ا او جواب داد  اّم٨'  آن را بُبر، چرا بی سبب زمين را اشغال آند؟        .  ميوه می گردم ولی چيزی پيدا نکرده ام     

اگر در موسم آينده ميوه آورد، چه بهتر وگرنه دستور           ٩.  يک سال هم بگذار بماند تا من دورش را بكنم و آود بريزم             
 » '.بده تا آن را ببرند

  شفای زن خميده پشت در روز سبت
شت آه روحی پليد او را         در آنجا زنی حضور دا      ١١.  يک روز سبت عيسی در آنيسه ای به تعليم مشغول بود              ١٠

وقتی عيسی او را ديد به او       ١٢.  پشتش خميده شده بود و نمی توانست راست بايستد       .  مّدت هجده سال رنجور آرده بود     
بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فورًا قامت او راست شد و                ١٣»  .ای زن، تو از بيماری خود شفا يافتی        «:  فرمود

اّما در عوض سرپرست آنيسه از اينكه عيسی در روز سبت شفا داده بود،                       ١٤.  به شكرگزاری پرودگار پرداخت     
شش روز تعيين شده است آه بايد آار آرد، در يكی از آن روزها بياييد و شفا                             «:  دلگير شد و به جماعت گفت         

می شود آيا آسی در ميان شما پيدا       !  ای رياآاران «:  عيسی خداوند در جواب او فرمود     ١٥»  .بگيريد، نه در روز سبت    
پس چه عيب دارد اگر اين       ١٦آه در روز سبت گاو يا االغ خود را از آخور باز نكند و برای آب دادن بيرون نبرد؟                        

وقتی عيسی  ١٧»  زن آه دختر ابراهيم است و هجده سال گرفتار شيطان بود، در روز سبت از اين بندها آزاد شود؟                       



 لوقا
 

که عموم مردم از کارهای شگفت انگيزی آه انجام می داد،              اين سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، درحالی              
 . خوشحال بودند

  مثلهای دانه َخرَدل و خميرمايه
 ) ٣٢-٣٠:٤؛ مرقس ٣٢-٣١:١٣مّتی (

مانند دانٔه  ١٩  پادشاهی خدا مانند چيست؟ آن را به چه چيز تشبيه آنم؟          «:  عيسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود       ١٨
 را در باغ خود آاشت، آن دانه رشد آرد و درختی شد و پرندگان آمدند و در ميان                               َخرَدلی است آه شخصی آن      

مانند خميرمايه ای است آه      ٢١پادشاهی خدا را به چه چيز تشبيه آنم؟              «:  باز فرمود ٢٠»  .شاخه هايش آشيانه گرفتند   
 » .زنی آن را با سه پيمانه آرد مخلوط آرد تا تمام خمير َور بيايد

  دِر تنگ
 ) ٢٣-٢١ و ١٤-١٣:٧مّتی (

عيسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و درحالی که به سوی اورشليم می رفت، به مردم تعليم                                  ٢٢
سخت بكوشيد  «٢٤:  عيسی به ايشان گفت   »  ای آقا، آيا فقط عّدٔه کمی نجات می يابند؟       «:  شخصی از او پرسيد   ٢٣.  می داد

نيد آه عّدٔه بسياری برای ورود آوشش خواهند آرد ولی توفيق نخواهند                تا خود را به داخل دِر تنگ برسانيد و بدا             
بعد از آنکه صاحب خانه برخيزد و در را قفل آند شما خود را بيرون خواهيد ديد و در آن موقع در را                                    ٢٥.  يافت

ن نمی دانم شما از آجا     م':  اّما جواب او فقط اين خواهد بود      '  ای آقا، اجازه بفرما به داخل بياييم      ':  می کوبيد و می گوييد  
٢٧' .ما با تو سر يک سفره خورديم و نوشيديم و تو در آوچه های ما تعليم می دادی               ':  بعد شما خواهيد گفت   ٢٦'  .آمده ايد

در آن  ٢٨'  .ای بدآاران همه از پيش چشم من دور شويد         .  نمی دانم شما از آجا آمده ايد    ':  اّما او باز به شما خواهد گفت       
هيم و اسحاق و يعقوب و تمام انبيا را در پادشاهی خدا می  بينيد درحالی که خودتان محروم هستيد،                    زمان شما آه ابرا   

مردم از مشرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و             ٢٩.  چقدر گريه خواهيد آرد و دندان بر دندان خواهيد فشرد          
ن هستند، اولين و آنان آه اآنون اولين          آری، آنان آه اآنون آخري     ٣٠.  در پادشاهی خدا، بر سر سفره خواهند نشست         

 » .هستند، آخرين خواهند بود

  ماتم برای اورشليم
 ) ٣٩-٣٧:٢٣مّتی (

هيروديس .  اينجا را ترک آن و به جای ديگری برو            «:  در آن موقع عّده ای از فريسيان پيش او آمدند و گفتند               ٣١
 » .قصد جان تو را دارد

من امروز و فردا ديوها را بيرون می رانم و شفا می دهم و در             ':  اه بگوييد برويد و به آن روب    «:  عيسی جواب داد  ٣٢
اّما بايد امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم زيرا اين محال                       ٣٣'  .روز سوم به هدف خود نايل می شوم         

 . است آه نبی در جايی جز اورشليم بميرد
 می آشی و آنانی را آه پيش تو فرستاده می شوند سنگسار                 ای اورشليم، ای اورشليم، ای شهری آه انبيا را             «٣٤

چه بسيار آرزو داشته ام مانند مرغی آه جوجه های خود را زير پروبالش می گيرد، فرزندان تو را به دور                      !  می کنی
 و بدانيد آه  !  به شما می گويم آه معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد                 ٣٥.  خود جمع آنم اّما نخواستی     

 » '.متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آيد': ديگر مرا نخواهيد ديد تا آن زمان آه بگوييد

١٤  
  شفای مرد مبتال به مرض تشنگی

آنان با دّقت مراقب او      .  در يک روز سبت عيسی برای صرف غذا به منزل يكی از بزرگان فرقٔه فريسی رفت                   ١
: عيسی از معّلمان شريعت و فريسيان پرسيد        ٣.  بتال به مرض تشنگی بود     آنجا در برابر او مردی بود آه م          ٢.  بودند

پس عيسی آن مرد را شفا داد و مرّخص          .  آنها چيزی نگفتند  ٤»  آيا شفای بيماران در روز سبت جايز است يا خير؟          «
 روز سبت است    اگر پسر يا گاو يكی از شما در چاه بيفتد آيا به خاطر اينکه             «:  بعد رو به آنان آرد و فرمود      ٥.  فرمود

 . و آنها برای اين سؤال جوابی نيافتند٦» در بيرون آوردنش دچار ترديد خواهيد شد؟

  برتری جويی و فروتنی
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وقتی «٨:  وقتی عيسی ديد آه مهمانان باالی مجلس را برای خود اختيار می کردند برای ايشان َمَثلی آورده گفت                     ٧
زيرا امكان دارد آه شخصی مهمتر از     .  باالی مجلس ننشينيد    آسی شما را به يک مجلس عروسی دعوت می کند، در         

در آن صورت بايد با شرمساری      '  .جای خود را به اين آقا بده      ':  و ميزبان بيايد و به شما بگويد      ٩  شما دعوت شده باشد   
مد، خير، وقتی دعوت از تو می شود برو و در پايين مجلس بنشين تا وقتی ميزبان تو آ                       ١٠.  در پايين مجلس بنشينی    

چون هرکه بزرگی   ١١.  پس تمام مهمانان احترامی را آه به تو می شود خواهند ديد           '  .دوست من، بفرما باالتر   ':  بگويد
 » .آند خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد، سرافراز خواهد گرديد

 ساير خويشان يا     وقتی ضيافت شام يا ناهاری ترتيب می دهی دوستان، برادران و             «:  بعد به ميزبان خود گفت      ١٢
همسايگان ثروتمند خود را دعوت نكن مبادا آنان هم متقابًال از تو دعوت آنند و به اين ترتيب عوض خود را                                       

و خوشبخت خواهی بود    ١٤بلكه وقتی ضيافتی می دهی بينوايان و مفلوجان و شلها و آورها را دعوت آن                ١٣بگيری،  
 » .تو در آن روزی آه نيكان زنده می شوند، عوض خواهی گرفتچون آنان هيچ گونه وسيلٔه عوض دادن ندارند و 

  جشن پادشاهی خدا
 ) ١٠-١:٢٢مّتی (

خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر          «:  يكی از حاضران، بعد از شنيدن اين سخنان به او عرض آرد            ١٥
در ١٧.  ٔه زيادی را دعوت آرد      مردی ضيافت شام بزرگی ترتيب داد و عدّ          «:  اّما عيسی پاسخ داد    ١٦»  .سفره بنشيند 

اّما همه شروع به     ١٨.  وقت شام، غالم خود را با پيغامی پيش مهمانان فرستاد آه حاال بياييد، همه چيز حاضر است                     
دومی ١٩'  .لطفًا عذر مرا بپذير    .  من قطعه زمينی خريده ام و بايد بروم آن را ببينم              ':  اولی گفت .  عذر آوردن آردند   

من ':  نفر بعدی گفت  ٢٠'  .لطفًا مرا معذور بدار    .   خريده ام و حاال می روم آنها را امتحان آنم           من پنج جفت گاو    ':  گفت
وقتی آن غالم برگشت و موضوع را به اّطالع ارباب خود                     ٢١'  .تازه زن گرفته ام و به اين سبب نمی توانم بيايم                

ر برو و بينوايان و مفلوجان و آورها زود به کوچه ها و پس کوچه های شه': رسانيد، ارباب عصبانی شد و به او گفت   
: ارباب جواب داد  ٢٣'  .ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست          ':  بعدًا غالم گفت  ٢٢'  .و شلها را پيش من بياور     

بدانيد آه هيچ يک از    ٢٤.  به شاهراه ها و آوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت آن آه بيايند تا خانٔه من ُپر شود                   '
 » '.ی که دعوت آرده بودم مّزٔه اين شام را نخواهد چشيدآن کسان

  بهای پيروی از مسيح
 ) ٣٨-٣٧:١٠مّتی (

اگر آسی پيش من بيايد واز پدر       «٢٦:  او به آنان رو آرد و فرمود      .  در بين راه جمعّيت بزرگی همراه عيسی بود       ٢٥
کسی که ٢٧.  می تواند شاگرد من باشد     و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حّتی جان خود دست نشويد، ن                        

اگر آسی از شما به فكر ساختن يک ُبرج باشد،            ٢٨.  صليب خود را برندارد و با من نيايد، نمی تواند شاگرد من باشد             
در غير اين    ٢٩آيا اول نمی نشيند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببيند آيا توانايی تمام آردن آن را دارد يا نه؟                                 

و ٣٠ائه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام آند، همٔه کسانی که آن را ببينند به او خواهند خنديد                                   صورت اگر پ   
يا آدام پادشاهی است آه به جنگ       ٣١'  .اين مرد ساختمانی را شروع آرد ولی نتوانست آن را تمام آند            ':  خواهند گفت 

يا با ده هزار سپاهی می تواند با يک لشکر بيست هزار            پادشاه ديگری برود بدون آنكه اول بنشيند و مطالعه آند آه آ            
و اگر نتواند، او خيلی زودتر از اينكه دشمن سر برسد سفيری می فرستد و تقاضای صلح                               ٣٢نفری مقابله آند؟       

 . همچنين اگر شما حاضر نيستيد تمام هستی خود را از دست بدهيد، نمی توانيد شاگرد من باشيد٣٣. می کند

  نمک فاسد
 ) ٥٠:٩؛ مرقس ١٥:٣ی مّت(

ديگر نه  ٣٥  نمک چيز خوبی است، اّما اگر خود نمک بی مّزه شود به چه وسيله مّزٔه اصلی خود را باز يابد؟                         «٣٤
اگر گوش  .  آن را فقط بايد دور ريخت       .  برای زمين مصرفی دارد و نه می توان به صورت آود از آن استفاده آرد                  

 » .شنوا داريد بشنويد

١٥  
  گوسفند گمشده

 ) ١٤-١٢:١٨مّتی (
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فريسيان و علما      ٢.  در اين هنگام باجگيران و خطاآاران ازدحام آرده بودند تا به سخنان او گوش دهند                                     ١
به اين جهت   ٣»  .اين مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرويی می پذيرد و با آنان غذا می خورد                 «:  غرولند آنان گفتند 

 : عيسی َمَثلی آورد و گفت
از شما صد گوسفند داشته باشد و يكی از آنها را ُگم آند، آيا نود و ُنه تای ديگر را در چراگاه                            فرض آنيد يكی  «٤

و وقتی آن را پيدا آرد با خوشحالی آن را به دوش                   ٥  نمی گذارد و به دنبال آن گمشده نمی رود تا آن را پيدا آند؟                   
با من شادی آنيد، گوسفند        ':  ند و می گويد   و به خانه می رود و همٔه دوستان و همسايگان را جمع می ک                    ٦  می گيرد

بدانيد آه به همان طريق برای يک گناهكار آه توبه می کند در آسمان بيشتر شادی و                     ٧'  .گمشدٔه خود را پيدا کرده ام     
 . سرور خواهد بود تا برای نود و نه شخص پرهيزکار آه نيازی به توبه ندارند

  سّکٔه گمشده
 نقره داشته باشد و يكی را ُگم آند آيا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو                           و يا فرض آنيد زنی ده سّکهٔ          «٨

و وقتی پيدا آرد همٔه دوستان و همسايگان خود را ٩نمی نمايد و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پيدا آند؟               
به همان طريق بدانيد آه برای ١٠' . آردمبا من شادی آنيد، سّکه ای را آه ُگم آرده بودم، پيدا     ':  جمع می کند و می گويد   

 » .يک گناهكار آه توبه می کند در ميان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود

  پسر گمشده
پدر، سهم مرا از دارايی خودت به من        ':  پسر آوچكتر به پدر گفت    ١٢.  مردی بود آه دو پسر داشت     «:  باز فرمود ١١
چند روز بعد پسر آوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبديل               ١٣.  تقسيم آرد   پس پدر دارايی خود را بين آن دو        '  .بده

وقتی تمام آن را خرج       ١٤.  آرد و رهسپار سرزمين دور دستی شد و در آنجا دارايی خود را در عياشی به باد داد                         
ن آن  پس رفت و نوآر يكی از َمّالآي        ١٥.  آرد قحطی سختی در آن سرزمين رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد                   

او آرزو داشت شكم خود را با             ١٦.  آن شخص او را به مزرعٔه خود فرستاد تا خوآهايش را بچراند                        .  محل شد  
بسياری از  ':  سرانجام به خود آمد و گفت     ١٧.  نواله هايی آه خوآها می خورند ُپر آند ولی هيچ کس به او چيزی نمی داد           

من بر  ١٨.  اينجا نزديک است از گرسنگی تلف شوم           کارگران پدر من نان آافی و حّتی اضافی دارند و من در                        
ديگر اليق  ١٩.  پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام             :  می  خيزم و پيش پدر خود می روم و به او می گويم            

پس برخاست و رهسپار خانٔه پدر      ٢٠'  .با من هم مثل يكی از نوآران خود رفتار آن         .  آن نيستم آه پسر تو خوانده شوم      
  .شد

هنوز تا خانه فاصلٔه زيادی داشت آه پدرش او را ديد و دلش به حال او سوخت و به طرف او دويد، دست به                                «
ديگر اليق  .  پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام           ':  پسر گفت ٢١.  گردنش انداخت و به گرمی او را بوسيد       

بهترين ردا را بياوريد و به او            .  زود برويد ':  خود گفت   اّما پدر به نوآران     ٢٢'  .آن نيستم آه پسر تو خوانده شوم           
گوسالٔه پرواری را بياوريد و سر ببريد تا مجلس جشنی             ٢٣.  انگشتری به انگشتش و آفش به پاهايش آنيد         .  بپوشانيد

به اين ترتيب جشن و سرور         '  .چون اين پسر من مرده بود، زنده شده و ُگمشده بود، پيدا شده است                       ٢٤،  برپا آنيم 
 . ع شدشرو
در اين هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همين که به خانه نزديک شد صدای رقص و                               «٢٥

برادرت آمده و    ':  نوآر به او گفت    ٢٧'  جريان چيست؟ ':  يكی از نوآران را صدا آرد و پرسيد           ٢٦.  موسيقی را شنيد   
اّما پسر بزرگ قهر آرد و به هيچ وجه ٢٨' .ه استپدرت چون او را صحيح و سالم باز يافته، گوسالٔه پرواری را آشت      

تو خوب می دانی آه    ':  اّما او در جواب پدر گفت     ٢٩.  نمی خواست به داخل بيايد پدرش بيرون آمد و به او التماس نمود           
من در اين چند سال چطور مانند يک غالم به تو خدمت کرده ام و هيچ وقت از اوامر تو سرپيچی نکرده ام و تو حّتی                         

اّما حاال آه اين پسرت پيدا شده، بعد از آنكه همٔه              ٣٠.  ک ُبزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم               ي
پسرم، تو هميشه با من       ':  پدر گفت ٣١'  .ثروت تو را با فاحشه ها تلف آرده است برای او گوسالٔه پرواری می کشی                  

بگيريم و شادی آنيم، زيرا اين برادر توست آه مرده بود،             اّما ما بايد جشن      ٣٢.  هستی و هرچه من دارم مال توست       
 » '.زنده شده است و ُگمشده بود، پيدا شده است

١٦  
  مباشر نادرست

شخصی ثروتمند مباشری داشت و شكايتی به او رسيد آه آن مباشر                         «:  عيسی همچنين به شاگردان فرمود         ١
. اين چه حرفهايی است آه دربارٔه تو می شنوم         ':  د و گفت  پس به دنبال او فرستا     ٢.  دارايی اش را حيف و ميل می کند      
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حاال آه ارباب من    ':  آن مباشر پيش خود گفت    ٣'  .حسابهايت را واريز آن چون ديگر نمی توانی در اينجا مباشر باشی          
 آری٤.  می خواهد آار مباشری را از من بگيرد چه بايد بكنم؟ من آه نه توان بيل زدن دارم و نه روی گدايی آردن                            

می دانم چه آنم تا مطمئن شوم آه وقتی مرا از اين آار بر آنار آرد اشخاصی باشند آه دِر خانه های خود را بر                                   
' چقدر به ارباب من بدهكاری؟    ':  به اولی گفت  .  پس بدهكاران ارباب را يک به يک حاضر آرد        ٥'  .روی من باز آنند   

بنشين و به جای آن بنويس پنجاه            .  ت حساب توست   بيا، اين صور   ':  گفت'  صد پيمانٔه روغن زيتون     ':  جواب داد ٦
صورت حسابت ': به او گفت  '  صد خروار گندم،  ':  گفت'  تو چقدر بدهكاری؟  ':  بعد به ديگری گفت   ٧'  .پيمانه، زود باش  

آن ارباب، مباشر نادرست را به خاطر اينكه چنان زيرآانه عمل آرده            ٨'  .را بگير و به جای آن بنويس هشتاد خروار        
 .  آرد، زيرا مردم دنيوی در مناسبات با همنوعان خود از ايمانداران زيرآترندبود تحسين

پس به شما می گويم آه مال دنيا را برای به دست آوردن دوستان مصرف آنيد تا وقتی پولتان به آخر می رسد                          «٩
رگ هم درستكار   کسی که در امور آوچک درستكار باشد، در آارهای بز           ١٠.  شما را در خانه های جاودانی بپذيرند       

پس اگر شما در ١١. خواهد بود و کسی که در امور آوچک نادرست باشد، در آارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود            
و اگر شما در     ١٢خصوص مال دنيا امين نباشيد، چه آسی در مورد آن ثروت حقيقی به شما اعتماد خواهد آرد؟                            

هيچ ١٣ آنچه را آه مال خود شماست به شما خواهد داد؟                    مورد آنچه به ديگری تعّلق دارد امين نباشيد، چه کسی               
نوآری نمی تواند غالم دو ارباب باشد، چون يا از اولی بدش می آيد و دومی را دوست دارد يا به اولی ارادت دارد و             

 » .شما نمی توانيد هم بندٔه خدا باشيد و هم در بند پول. دومی را حقير می شمارد

  سخنانی از عيسی
 ) ١٢-١١:١٠؛ مرقس ٣٢-٣١:٥؛ ١٣-١٢:١١مّتی (

شما «:  عيسی به آنان فرمود    ١٥.  فريسيان اين سخنان را شنيدند و او را مسخره آردند زيرا پول دوست بودند                    ١٤
آسانی هستيد آه نيکويی های خود را به ُرخ مردم می کشيد، اّما خدا از درونتان آگاه است چون آنچه در نظر آدميان                      

 . ش خدا پليد استارزش بسيار دارد، پي
از آن پس مژدٔه پادشاهی خدا اعالم شده است و همٔه                .  تا زمان يحيی، تورات و نوشته های انبيا در آار بود              «١٦

آسانتر است آه آسمان و زمين از بين برود تا نقطه ای از تورات               ١٧.  مردم می خواهند با جّد و جهد به آن وارد شوند          
 . بيفتد
طالق بدهد و زن ديگری بگيرد مرتكب زنا می شود و هر آسی زن طالق داده شده                  هر مردی آه زن خود را     «١٨

 . را بگيرد زنا می کند

  توانگر و ايلعازر
مرد ثروتمندی بود آه هميشه لباسی ارغوانی و از آتان لطيف می پوشيد و با خوشگذرانی فروان زندگی                              «١٩

آه آرزو می داشت با ريزه های سفرٔه      ٢١،  ايلعازر خوابيده بود    در جلوی در خانٔه او گدای زخم آلودی به نام        ٢٠.  می کرد
يک روز آن فقير مرد و          ٢٢.  حّتی سگها می آمدند و زخمهای او را می ليسيدند             .  آن ثروتمند شكم خود را پر آند           

ر او آه در دنيای مردگان د       ٢٣.  آن ثروتمند هم ُمرد و به خاک سپرده شد            .  فرشتگان او را به آغوش ابراهيم بردند         
ای پدر من    ':  فرياد زد ٢٤.  عذاب بود، نگاهی به باال آرد و از دور، ابراهيم را با ايلعازر آه در آنار او بود ديد                             

ايلعازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک آند چون من در اين                         .  ابراهيم، به من رحم آن     
ه خاطر بياور آه وقتی زنده بودی همٔه چيزهای خوب نصيب تو            فرزندم، ب ':  اّما ابراهيم گفت  ٢٥'  .آتش عذاب می کشم  

اّما آار به اينجا تمام نمی شود      ٢٦.  حاال او در اينجا آسوده است و تو در عذاب هستی           .  و همٔه بديها نصيب ايلعازر شد     
د و آسی هم    هرکه از اين طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذر            .  ِشكاف عميقی ميان ما و شما قرار دارد       

آه ٢٨پس ای پدر، التماس می کنم ايلعازر را به خانٔه پدر من،             ':  او جواب داد  ٢٧'  .نمی تواند از آن طرف پيش ما بيايد       
آنها ': اّما ابراهيم گفت٢٩' .در آن پنج برادر دارم، بفرست تا آنان را باخبر آند، مبادا آنان هم به اين محل عذاب بيايند     

نه، ای پدر، اگر آسی از مردگان پيش         ':  آن مرد جواب داد   ٣٠'  .، به سخنان ايشان گوش بدهند      موسی و انبيا را دارند    
اگر به سخنان موسی و انبيا گوش ندهند، حّتی اگر آسی          ':  ابراهيم در پاسخ فرمود   ٣١'  .ايشان برود، توبه خواهند آرد    

 » '.هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند آرد

١٧  
  عيسی سخنانی ديگر از



 لوقا
 

 ) ٤٢:٩؛ مرقس ٢٢-٢١ و ٧-٦:١٨مّتی (
از روبه رو شدن با وسوسه ها گريزی نيست اّما وای به حال آن کس آه سبب                   «:  عيسی به شاگردان خود فرمود     ١

برای او بهتر است آه با سنگ آسيابی به دور گردن خود به دريا انداخته شود، تا يكی از اين                               ٢.  وسوسه می شود 
. اگر برادرت به تو بدی آند او را متنّبه ساز و اگر توبه آند، او را ببخش                 !  مواظب باشيد ٣  .آوچكان را منحرف آند   

 » .بايد او را ببخشی' توبه آردم': حّتی اگر روزی هفت بار به تو بدی آند و هفت بار پيش تو بيايد و بگويد٤
 » .ايمان ما را زياد آن«: رسوالن به عيسی خداوند عرض آردند٥
از ':  اگر شما به اندازٔه دانه َخرَدلی ايمان می داشتيد می توانستيد به اين درخت توت بگوييد                    «:   داد خداوند پاسخ ٦

 . و از شما اطاعت می کرد' ريشه در بيا و در دريا آاشته شو
وقتی از مزرعه برگردد    .  فرض آنيد يكی از شما غالمی دارد آه شخم می زند يا از گوسفندان پاسداری می کند               «٧

شام مرا حاضر آن، آمرت را       ':  آيا به عوض آن نخواهد گفت      ٨'  فورًا بيا و بنشين؟    ':   به آن غالم خواهد گفت       آيا او 
و آيا او از آن غالم به خاطر        ٩'  ببند و تا من می      خورم و می نوشم خدمت آن، بعد می توانی غذای خودت را بخوری؟                

ر مورد شما هم همين طور است، هرگاه تمام دستورهايی         د١٠آنكه دستوراتش را اجرا آرده است ممنون خواهد بود؟           
 » '.ما غالمانی بيش نيستيم، فقط وظيفٔه خود را انجام داده ايم': آه به شما داده شده بجا آوريد بگوييد

  شفای ده جذامی
هنگامی که می  خواست به     ١٢.  عيسی در سفر خود به سوی اورشليم از مرز بين سامره و جليل می گذشت                             ١١
ای عيسی، ای استاد، به ما       «:  و فرياد آردند  ١٣آنان دور ايستادند    .  ده ای وارد شود با ده نفر جذامی روبه رو شد          دهک

و همچنان که می رفتند پاک    »  .برويد و خود را به آاهنان نشان بدهيد        «:  وقتی عيسی آنان را ديد فرمود     ١٤»  .رحم آن 
خود را  ١٦.  الی که خدا را با صدای بلند حمد می گفت بازگشت           يكی از ايشان وقتی ديد شفا يافته است درح           ١٥.  گشتند

عيسی در اين خصوص       ١٧.  اين شخص يک سامری بود        .  پيش پاهای عيسی انداخت و از او سپاسگزاری آرد                
آيا غيراز اين بيگانه آسی نبود آه برگردد         ١٨مگر هر ده نفر پاک نشدند؟ پس آن ُنه نفر ديگر آجا هستند؟                «:  فرمود

 » .بلند شو و برو، ايمانت تو را شفا داده است«: به آن مرد فرمود١٩» مد گويد؟و خدا را ح

  آمدن پادشاهی خدا
 ) ٤١-٣٧ و ٢٨-٢٣:٢٤مّتی (

پادشاهی خدا طوری    «:  عيسی در جواب فرمود    .  فريسيان از او سؤال آردند آه پادشاهی خدا آی خواهد آمد                ٢٠
اهد گفت آه، آن در اينجا يا در آنجاست، چون در حقيقت پادشاهی             و آسی نخو  ٢١  نمی آيد آه بتوان آن را مشاهده آرد      

 » .خدا در ميان خود شماست
زمانی خواهد آمد آه شما آرزوی ديدن يكی از روزهای پسر انسان را خواهيد داشت اّما                  «:  به شاگردان فرمود  ٢٢

زيرا پسر انسان   ٢٤ به دنبال آنان نرويد،      شما.  به شما خواهند گفت آه به اينجا يا آنجا نگاه آنيد           ٢٣.  آن را نخواهيد ديد   
اّما الزم است آه او اول        ٢٥.  در روز خود مانند برق آه از اين سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود                        

زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد        ٢٦.  متحّمل رنجهای بسيار گردد و از طرف مردم اين روزگار رد شود              
ی آه نوح وارد آشتی شد و سيل آمده همه را نابود آرد می خوردند و می نوشيدند، زن                                     مردم تا روز    ٢٧.  بود

همچنين مانند زمان لوط خواهد بود آه مردم می خوردند و می نوشيدند و به خريد و                ٢٨.  می گرفتند و شوهر می کردند   
ون آمد آتش و گوگرد از        اّما در روزی آه لوط از سدوم بير          ٢٩.  فروش و آشت و آار و خانه سازی مشغول بودند            

 . روزی آه پسر انسان ظهور آند مانند آن روزگار خواهد بود٣٠. آسمان باريد و همه را از بين برد
. در آن روز مردی آه در پشت بام است و دارايی اش در خانه می باشد نبايد برای بردن آنها پايين بيايد                                      «٣١

. همچنين کسی که در مزرعه است نبايد برگردد        .  ا پايين بيايد  همچنين کسی که در مزرعه است نبايد برای بردن آنه           
هرکه برای نجات جان خود بكوشد آن را از دست می دهد و هرکه جان خود را                     ٣٣!  زن لوط را بياد داشته باشيد       ٣٢

گری بدانيد آه در آن شب از دو نفر آه در يک بستر هستند يكی را می برند و دي        ٣٤.  فدا سازد آن را نجات خواهد داد      
از دو مردی آه در     ٣٦.  [  از دو زن آه با هم دستاس می کنند يكی را می برند و ديگری را می گذارند               ٣٥.  را می گذارند 

 » .]مزرعه باشند يكی برداشته می شود ديگری در جای خود می ماند
شخورها جمع  هر جا الشه ای باشد ال       «:  او فرمود »  آجا ای خداوند؟   «وقتی شاگردان اين را شنيدند پرسيدند           ٣٧

 » .می شوند

١٨  



 لوقا
 

  قاضی نادرست و بيوه زن ِسِمج
در «:  او فرمود ٢.  عيسی برای شاگردان َمَثلی آورد تا نشان دهد آه بايد هميشه دعا آنند و هرگز دلسرد نشوند                       ١

در همان شهر بيوه زنی زندگی می کرد آه          ٣.  شهری قاضی ای بود آه نه ترس از خدا داشت و نه توّجهی به خلق                    
قاضی تا مّدت زيادی به شكايت او توّجهی نكرد اّما سر                 ٤.   او می آمد و از دست دشمن خود شكايت می کرد               پيش

اّما اين بيوه زن مائه دردسر     ٥درست است آه من ترسی از خدا و توّجهی به خلق خدا ندارم،                ':  انجام پيش خود گفت   
 » '.ه نياورد به داد او خواهم رسيدمن شده است و برای اينكه با اصرار و پافشاری خود مرا به ستو

آيا خدا به داد خواهی برگزيدگان خود آه شب و          ٧.  آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنيديد     «:  عيسی خداوند فرمود  ٦
بدانيد آه بزودی   ٨  روز به درگاهش تّضرع می کنند توّجه نخواهد آرد و آيا برای آمک به آنها شتاب نخواهد نمود؟                   

 » اّما وقتی پسر انسان می آيد آيا اثری از ايمان برروی زمين خواهد يافت؟.  خواهد آردو به نفع آنان دادرسی

  عبادت يک فريسی و يک باجگير
همچنين عيسی برای کسانی که از نيكی خود مطمئن بودند و سايرين را از خود پست تر می شمردند اين َمَثل را                         ٩

آن فريسی ايستاد و با     ١١.  ند، يكی فريسی و ديگری باجگير بود      دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفت       «١٠:  آورده گفت 
ای خدا، تو را شكر می کنم آه مانند سايرين، حريص و نادرست و زنا آار و يا مانند اين                           ':  خود دعا آرد و گفت      

ا آن  اّم١٣'  .ده يک همٔه چيزهايی را آه به دست می آورم می دهم               .  هفته ای دو بار روزه می گيرم       ١٢.  باجگير نيستم 
ای خدا، به من     ':  باجگير دور ايستاد و جرأت نگاه آردن به آسمان را نداشت بلكه به سينٔه خود می زد و می گفت                          

هرکه خود را بزرگ نمايد      .  بدانيد آه اين باجگير بخشوده شده به خانه رفت و نه آن ديگری               ١٤'  !گناهكار ترّحم آن  
 » .ز خواهد گرديدخوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافرا

  عيسی آودآان را برآت می دهد
 ) ١٦-١٣:١٠؛ مرقس ١٥-١٣:١٩مّتی (

مردم حّتی بّچه  ها را به حضور عيسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد اّما شاگردان وقتی اين را ديدند آنها را                       ١٥
ه  ها پيش من بيايند و مانع آنان نشويد،        بگذاريد بچّ «:  اّما عيسی بّچه  ها را پيش خود خواند و فرمود        ١٦.  سرزنش آردند 

يقين بدانيد اگر آسی پادشاهی خدا را مانند يک آودک نپذيرد                    ١٧.  چون پادشاهی خدا به چنين آسانی تعّلق دارد             
 » .هيچ وقت وارد آن نخواهد شد

  توانگران و پادشاهی خدا
 ) ٣١-١٧:١٠؛ مرقس ٣٠-١٦:١٩مّتی (

ای استاد نيكو، من برای به دست آوردن حيات جاويدان چه بايد                 «:  سيدشخصی از اشراف يهود از عيسی پر         ١٨
احكام را می دانی زنا نكن،     ٢٠.  چرا مرا نيكو می خوانی؟ هيچ کس جز خدا نيكو نيست        «:  عيسی به او فرمود   ١٩»  بكنم؟

 از جوانی   من«:  آن مرد جواب داد   ٢١»  قتل نكن، دزدی نكن، شهادت نادرست نده، پدرت و مادر خود را احترام آن               
هنوز يک چيز آم داری، آنچه داری بفروش و           «:  عيسی وقتی اين را شنيد فرمود      ٢٢»  .همٔه اينها را رعايت کرده ام     

اّما او از اين سخنان        ٢٣»  .ميان فقرا تقسيم آن آه در عالم باال گنجی خواهی داشت و بعد بيا از من پيروی آن                               
چه دشوار است ورود ثروتمندان به           «:  اين را ديد فرمود      عيسی وقتی     ٢٤.  افسرده شد، چون ثروت بسيار داشت          

شنوندگان ٢٦»  .رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا وارد شدن ثروتمندی به پادشاهی خدا               ٢٥!  پادشاهی خدا 
آنچه برای آدميان غيرممكن است برای خدا امكان             «:  پاسخ داد ٢٧»  پس چه کسی می تواند نجات يابد؟         «:  پرسيدند
يقين بدانيد  «:  عيسی فرمود ٢٩»  .ببين، ما از همه چيز خود دست کشيده ايم و پيرو تو شده ايم           «:  پطرس گفت ٢٨»  !دارد

در اين دنيا چندين    ٣٠آه هرکس به خاطر پادشاهی خدا، خانه يا زن، برادران، والدين يا فرزندان خود را ترک نمايد،                  
 » .خواهد شدبرابر عوض خواهد گرفت و در آخرت، حيات جاويدان نصيب او 

  سومين پيشگويی عيسی دربارٔه مرگ خود
 ) ٣٤-٣٢:١٠؛ مرقس ١٩-١٧:٢٠مّتی (

ما اآنون به اورشليم می رويم و آنچه انبيا              «:  عيسی دوازده شاگرد خود را به آناری برد و به آنان فرمود                     ٣١
خواهد شد، او را مسخره خواهند      او به دست بيگانگان تسليم    ٣٢.  دربارٔه پسر انسان نوشته اند به حقيقت خواهد پيوست       

اّما در روز   .  او را تازيانه زده و خواهند آشت       ٣٣.  آرد و با او بدرفتاری نموده به رويش آب دهان خواهند انداخت              
اّما شاگردان از اين همه، چيزی نفهميدند و اين سخن برای ايشان نامفهوم بود و درک                  ٣٤»  .سّوم باز زنده خواهد شد     



 لوقا
 

 . ٔه چه چيز صحبت می کندنمی کردند آه دربار

  شفای گدای نابينا
 ) ٥٢-٤٦:١٠؛ مرقس ٣٤-٢٩:٢٠مّتی (

همين که شنيد   ٣٦.  هنگامی که عيسی به نزديكی اريحا رسيد آوری در آنار راه نشسته بود و گدايی می کرد                            ٣٥
: پس فرياد زد٣٨» .عيسی ناصری از اينجا می گذرد    «:  به او گفتند  ٣٧  جمعّيتی از آنجا می گذرد، پرسيد چه خبر است؟       

ساآت «:  اشخاصی آه در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند           ٣٩»  .ای عيسی، ای پسر داوود، به من رحم آن        «
عيسی ايستاد و دستور داد آن مرد را         ٤٠»  ای پسر داوود، به من رحم آن       «:  اّما او هرچه بلندتر فرياد می کرد      »  باش

ای آقا، می خواهم بار ديگر      «:  جواب داد »  چه می خواهی برايت بكنم؟    «٤١:  دوقتی آمد از او پرسي     .  پيش او بياورند  
فورًا بينايی خود را باز يافت و             ٤٣»  .بينا شو، ايمانت تو را شفا داده است               «:  عيسی به او فرمود      ٤٢»  بينا شوم  

 را حمد گفتند همٔه مردم به خاطر آنچه ديده بودند خدا . درحالی که خدا را تمجيد می کرد به دنبال عيسی رفت

١٩  
  عيسی و زآی

مردی در  آنجا بود به نام زآی، آه سرپرست باجگيران و                ٢.  عيسی وارد اريحا شد و از ميان شهر می گذشت            ١
او می  خواست ببيند آه عيسی چه نوع شخصی است، اّما به عّلت آوتاهی قامت و ازدحام مردم                  ٣.  بسيار ثروتمند بود  

جلو دويد و از درخت چناری باال رفت تا او را ببيند، چون قرار بود عيسی از آن راه                       پس٤.  نمی توانست او را ببيند   
ای زآی، زود باش پايين بيا، زيرا بايد امروز           «:  وقتی عيسی به آن محل رسيد به باال نگاه آرد و فرمود              ٥.  بگذرد

وقتی مردم اين را ديدند        ٧  .او به سرعت پايين آمد و با خوشرويی عيسی را پذيرفت                 ٦»  .در خانٔه تو مهمان باشم       
زآی ايستاد و به عيسی       ٨»  .او مهمان يک خطاآار شده است        «:  آنها می گفتند .  زمزمٔه نارضايی از آنها برخاست      

ای آقا، اآنون نصف دارايی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را آه به ناحق گرفته باشم                               «:  خداوند گفت 
امروز رستگاری به اين خانه روی آورده است، چون اين           «:  يسی به او فرمود   ع٩»  .چهار برابر به او بر می گردانم     

 » .زيرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پيدا آند و نجات دهد١٠. مرد هم فرزند ابراهيم است

  َمَثل سّکه های طال
 ) ٣٠-١٤:٢٥مّتی (

 بودند َمَثلی آورد زيرا آنان تصّور           عيسی چون در نزديكی اورشليم بود برای کسانی که اين سخنان را شنيده                  ١١
شريف زاده ای سفر دور و درازی به خارج          «:  او فرمود ١٢.  می کردند آه هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد            

اّما اول ده نفر از غالمانش را احضار آرد و به هر آدام يک                 ١٣.  آرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد           
هموطنانش آه از او دل خوشی نداشتند پشت سر ١٤' .تا بازگشت من با اين پول داد و ستد آنيد       ':  سّکٔه طال داد و گفت    

پس از مّدتی او با عنوان             ١٥'  .ما نمی خواهيم اين مرد بر ما حكومت آند                  ':  او نمايندگانی فرستادند تا بگويند          
اولی ١٦.  بيند هر کدام چقدر سود برده است       فرمانروايی بازگشت، دنبال غالمانی آه به آنان پول داده بود فرستاد تا ب              

آفرين، تو غالم خوبی هستی، خودت را در امر              ':  جواب داد ١٧'  .ارباب، پول تو ده برابر شده است          ':  آمد و گفت   
ارباب، پول تو پنج برابر       ':  دومی آمد و گفت    ١٨'  .بسيار آوچكی درستكار نشان داده ای و بايد حاآم ده شهر بشوی               

آن را . ارباب، بفرما، اين پول توست': سومی آمد و گفت٢٠' .تو هم حاآم پنج شهر باش     ':  و هم گفت  به ا ١٩'  .شده است 
آنچه را آه اصًال نگذاشته ای بر        .  از تو می ترسيدم چون مرد سختگيری هستی         ٢١.  در دستمالی پيچيده آنار گذاشتم      

 غالم پست نهاد، تو را با حرفهای خودت            ای':  ارباب جواب داد  ٢٢'  .می داری و آنچه را آه نکاشته ای درو می کنی         
پس ٢٣تو آه می دانستی من مرد سختگيری هستم آه نگذاشته را بر می دارم و نكاشته را درو می کنم، .  محكوم می کنم 

پول را ': به حاضران گفت٢٤' چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع بازگشت آن را با سودش دريافت آنم؟        
: او گفت ٢٦'  !اّما ای آقا او آه ده سّکه دارد          'آنها جواب دادند     ٢٥'  .د و به غالمی آه ده سّکه دارد بدهيد            از او بگيري   

٢٧.  بدانيد، هرکه دارد بيشتر به او داده می شود و اّما آن کسی که ندارد حّتی آنچه را هم آه دارد از دست خواهد داد                        '

 » '.ت نمايم، ايشان را اينجا بياوريد و در حضور من گردن بزنيدو اّما آن دشمنان من آه نمی خواستند بر آنان حكوم

  ورود عيسی به اورشليم
 ) ١٩-١٢:١٢؛ يوحنا ١١-١:١١؛ مرقس ١١-١:٢١مّتی (
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وقتی که به بيت فاجی و بيت عنيا واقع در     ٢٩.  عيسی اين را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشليم را در پيش گرفت             ٢٨
همين که .  به دهكدٔه روبه رو برويد   «٣٠:  فر از شاگردان خود را با اين دستور روانه آرد           آوه زيتون نزديک شد دو ن      

آن را باز آنيد و به        .  وارد آن بشويد کّره االغی را در آنجا بسته خواهيد ديد آه هنوز آسی بر آن سوار نشده است                        
 » '.ند آن را الزم داردخداو': بگوييد' چرا آن را باز می کنيد؟': اگر آسی پرسيد٣١. اينجا بياوريد

وقتی کّره االغی را باز می کردند          ٣٣.  آن دو نفر رفتند و همه چيز را همان طور آه عيسی گفته بود ديدند                             ٣٢
پس کّره االغی را    ٣٥'  .خداوند آن را الزم دارد      ':  جواب دادند ٣٤'  چرا آن آره را باز می کنيد؟        ':  صاحبانش پرسيدند 
و همين طور آه   ٣٦ود را روی کّره االغی انداختند و عيسی را بر آن سوار آردند               بعد لباسهای خ  .  پيش عيسی آوردند  

در اين هنگام آه او به سرازيری آوه زيتون نزديک می شد             ٣٧.  او می رفت جاده را با لباسهای خود فرش می کردند          
و ٣٨پاس خدا آردند     تمامی شاگردان با شادی برای همٔه معجزاتی آه ديده بودند با صدای بلند شروع به حمد و س                          

 : می گفتند
 » .سالمتی در آسمان و جالل در عرش برين باد! مبارک باد آن پادشاهی آه به نام خداوند می آيد«
٤٠»  .ای استاد، به شاگردانت دستور بده آه ساآت شوند         «:  چند نفر فريسی آه در ميان مردم بودند به او گفتند            ٣٩

عيسی به شهر نزديکتر شد و        ٤١»  .اآت بمانند سنگها به فرياد خواهند آمد        بدانيد آه اگر اينها س     «:  عيسی جواب داد  
اّما نه،  .  ای آاش امروز سرچشمٔه صلح و سالمتی را می شناختی        «:  و گفت ٤٢وقتی شهر از دور ديده شد، گريه کرد         

 دور تو حلقه    و زمانی خواهد آمد آه دشمنانت عليه تو سنگربندی خواهند آرد و به              ٤٣اين از چشمان تو پنهان است        
و تو و ساآنانت را در ميان ديوارهايت به خاک خواهند            ٤٤خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند آرد              

آوبيد و در تو، سنگی را روی سنگ ديگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد،                                
 » .درک نكردی

  اخراج سوداگران از معبد بزرگ
 ) ٢٢-١٣:٢؛ يوحنا ١٩-١٥:١١؛ مرقس ١٧-١٢:٢١ مّتی(

: آتاب خدا می فرمايد  «٤٦:  بعد از آن عيسی وارد معبد بزرگ شد و به بيرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت               ٤٥
همه روزه عيسی در معبد بزرگ تعليم       ٤٧»  .اّما شما آن را آمينگاه دزدان ساخته ايد       '  خانٔه من نماز خانه خواهد بود،      '

اّما ديدند آه آاری از     ٤٨  و سران آاهنان و علما سعی می آردند آه با آمک رهبران شهر او را از بين ببرند                     می داد
 . دستشان برنمی آيد چون همٔه مردم با عالقٔه زياد به سخنان او گوش می دادند

٢٠  
  اختيارات عيسی

 ) ٣٣-٢٧:١١؛ مرقس ٢٧-٢٣:٢١مّتی (
بزرگ تعليم می داد و مژدٔه نجات را به ايشان اعالم می کرد سران                       يک روز وقتی عيسی مردم را در معبد             ١

به ما بگو به چه اختياری اين آارها را می کنی؟ چه               «:  و گفتند ٢  آاهنان و علما به اّتفاق مشايخ يهود پيش او آمدند            
آيا ٤  من بگوييد   من هم از شما سؤالی دارم، به         «:  عيسی به آنان پاسخ داد      ٣»  کسی به تو اين اختيار را داده است؟           

اگر بگوييم از جانب خدا بود، او       «:  آنها بين خود بحث آرده گفتند     ٥»  تعميد يحيی از جانب خدا بود يا از جانب بشر؟         
از جانب بشر، همٔه مردم ما را سنگباران خواهند آرد،                :  و اگر بگوييم   ٦  چرا به او ايمان نياورديد؟      :  خواهد گفت 

من هم به   «:  عيسی به ايشان گفت   ٨»  .ما نمی دانيم از آجاست   «:  پس گفتند ٧»  .چون يقين دارند آه يحيی يک نبی بود        
 » .شما نمی گويم آه با چه اختياری اين آارها را می کنم

  َمَثل تاآستان و باغبانان
 ) ١٢-١:١٢؛ مرقس ٤٦-٣٣:٢١مّتی (

 آرد و آن را به باغبانان        مردی تاآستانی احداث  «:  عيسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم َمَثلی آورده گفت             ٩
در موسم انگور، غالمی را پيش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول                ١٠.  سپرد و مّدت درازی به سفر رفت       

صاحب تاآستان غالم ديگری فرستاد، او       ١١.  اّما آنها غالم را آتک زدند و دست خالی بازگردانيدند          .  تاآستان بگيرد 
اين يكی را هم زخمی      .  غالم سّوم را فرستاد    ١٢.  ری آردند و دست خالی برگردانيدند     را هم آتک زده و با او بدرفتا         

چه بايد بكنم؟ پسر عزيز خود را می فرستم، شايد حرمت او             ':  پس صاحب تاآستان گفت   ١٣.  آردند و بيرون انداختند   
رث است بياييد او را بكشيم تا ِملک        اين وا ':  اّما باغبانان وقتی او را ديدند با هم بحث آردند و گفتند           ١٤'  .را نگه دارند  
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١٦حاال صاحب تاآستان با آنان چه خواهد آرد؟         .  پس او را از تاآستان بيرون انداختند و آشتند        ١٥'  .به خودمان برسد  

 » .او می آيد و اين باغبانان را می کشد و تاآستان را به دست ديگران می سپارد
 » !خدا نكند«: وقتی مردم اين را شنيدند گفتند

  پس معنی اين قسمت از کتاب مقّدس چيست؟«: اّما او به ايشان نگاه آرد و فرمود١٧
 ، آن سنگی آه بّنايان رد آردند'

 ' .اکنون مهمترين سنگ بنا شده است
 

 » .هرکه بر آن سنگ بيفتد خرد خواهد شد و اگر آن سنگ بر آسی بيفتد او را کامًال نرم خواهد آرد١٨

  پرداخت ماليات به قيصر
 ) ١٧-١٣:١٢؛ مرقس ٢٢-١٥:٢٢مّتی (

علمای يهود و سران آاهنان می خواستند در همان لحظه او را بگيرند، چون پی بردند آه مقصود آن َمَثل خود                        ١٩
پس به دنبال فرصت می گشتند و مأموران مخفی آه خود را ديندار نشان                           ٢٠.  آنهاست اّما از مردم می ترسيدند         

ا حرفی از دهان او بربايند و آن را دستاويزی برای تسليم او به دستگاه قضايی و حوزٔه                     می دادند پيش او فرستادند ت    
ای استاد، ما می دانيم آنچه تو می گويی و تعليم می دهی                «:  از او پرسيدند   ٢١.  اختيارات فرماندار رومی قرار دهند      

٢٢.  تی راه خدا را تعليم می دهی     تو در مورد هيچ کس تبعيض قايل نمی شوی بلكه با راستی و درس            .  درست و بجاست  

يک «٢٤:  عيسی به نيرنگ آنان پی برد و فرمود          ٢٣»  آيا ما مجاز هستيم آه به امپراتوری روم ماليات بدهيم يا نه؟                
پس «:  عيسی فرمود ٢٥»  قيصر«:  جواب دادند »  نقش و عنوان چه آسی روی آن است؟       .  سّکٔه نقره به من نشان بدهيد     

به اين ترتيب آوشش آنان برای به دست             ٢٦»  .و آنچه مال خداست به خدا بدهيد           آنچه مال قيصر است به قيصر            
 . آوردن مدرآی عليه او در برابر مردم بی اثر ماند و درحالی که از جواب او حيرت آرده بودند خاموش ماندند

  رستاخيز مردگان
 ) ٢٧-١٨:١٢؛ مرقس ٣٣-٢٣:٢٢مّتی (

ای استاد،  «٢٨:  ز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسيدند                  بعد چند نفر از صدوقيان آه منكر رستاخي            ٢٧
چنانچه مردی زنی بگيرد ولی بدون فرزند بميرد برادرش موّظف است آن                :  موسی اين دستور را برای ما نوشت        

. حاال هفت برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد            ٢٩.  زن را بگيرد تا برای برادر خود فرزندانی بياورد         
بعد از  ٣٢.  و سپس سومی و همين طور هر هفت نفر مردند و هيچ فرزندی بجا نگذاشتند                ٣١بعد دومی او را گرفت       ٣٠

٣٤»  .در روز رستاخيز، او بايد زن کدام يک باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج آردند                    ٣٣.  همه، آن زن هم مرد     

اّما کسانی که شايستٔه رسيدن به جهان آينده و          ٣٥.  دزنها و مردان اين جهان ازدواج می کنن        «:  عيسی به ايشان فرمود    
ديگر مرگ برای   .  زيرا آنها مانند فرشتگان هستند     ٣٦رستاخيز از مردگان بشوند، زن نمی گيرند و شوهر نمی کنند،            

اين مطلب آه مردگان بار ديگر زنده           ٣٧.  آنان محال است و چون در رستاخيز شرآت دارند فرزندان خدا هستند                   
مطلبی است آه خود موسی در داستان بوتٔه سوزان، آنجا آه خداوند را خدای ابراهيم و خدای اسحاق و                          می شوند،  

خدا، خدای مردگان نيست بلكه خدای زندگان است چون پيش او                 ٣٨.  خدای يعقوب، خطاب می کند نشان داده است         
و پس از آن ديگر جرأت        ٤٠»  .ب دادی ای استاد، عالی جوا    «:  در اين مورد بعضی از علما گفتند        ٣٩»  .همه زنده   اند 

 . نكردند آه از او چيزی بپرسند

  داوود و مسيح
 ) ٣٧-٣٥:١٢؛ مرقس ٤٦-٤١:٢٢مّتی (

چون خود داوود در آتاب زبور        ٤٢  چطور می توان گفت آه مسيح پسر داوود است؟          «:  عيسی به ايشان فرمود    ٤١
 : می گويد

 : خداوند به خداوند من فرمود'
 نشين در دست راست من ب

 ' .تا دشمنانت را زير پای تو اندازم٤٣
 » خطاب می کند، پس چطور او می تواند پسر داوود باشد؟' خداوند'باری، داوود او را ٤٤

  سرزنش علما
 ) ٤٠-٣٨:١٢؛ مرقس ٣٦-١:٢٣مّتی (
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و بروند و     از علما آه دوست دارند با قباهای بلند بيايند           «٤٦:  عيسی در حضور همٔه مردم به شاگردان فرمود          ٤٥
عالقٔه شديدی به سالمهای احترام آميز در بازارها و بهترين جاها در آنيسه ها و صدر مجالس ضيافت نشان                                       

آنها .  آنان مال بيوه زنها را می بلعند حال آنكه محض خودنمايی نماز را طول می دهند                       ٤٧.  می دهند، برحذر باشيد   
 » .شديدترين آيفرها را خواهند ديد

٢١  
  زن هدئه بيوه

 ) ٤٤-٤١:١٢مرقس (
عيسی به اطراف نگاهی آرد و مالحظه فرمود آه دولتمندان هدايای خود را به صندوق بيت المال معبد بزرگ                        ١

بدانيد آه در   «:  عيسی فرمود ٣.  همچنين متوّجه بيوه زن بسيار فقيری شد آه دو ريال به داخل آن انداخت              ٢.  می ريزند
چون آنان از آنچه زيادی داشتند دادند، اّما او با وجود تنگدستی،              ٤  پول داده است    واقع اين بيوه زن فقير بيش از همه       
 » .تمام خرج معاش خود را داده است

  پيشگويی ويرانی معبد بزرگ
 ) ٢-١:١٣؛ مرقس ٢-١:٢٤مّتی (

ود تعريف  عّده ای دربارٔه معبد بزرگ گفت وگو می آردند واز سنگ های زيبا و هدايايی آه با آنها تزئين شده ب                         ٥
و اّما دربارٔه اين چيزهايی آه به آنها خيره شده ايد، زمانی خواهد آمد آه هيچ يک از                         «٦:  عيسی فرمود .  می کردند

 » .سنگهای آن روی سنگ ديگری نخواهد ماند، همه زير و رو خواهند شد

  جنگها و اغتشاشات
 ) ١٣-٣:١٣؛ مرقس ١٤-٣:٢٤مّتی (

 » ّتفاق آی خواهد افتاد و عالمت نزديک بودن وقوع اين امور چه خواهد بود؟ای استاد، اين ا«: آنها پرسيدند٧
و '  من او هستم  ':  مواظب باشيد آه گمراه نشويد، بسياری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت                  «:  عيسی فرمود ٨

اين .  شنويد نترسيد وقتی دربارٔه جنگها و اغتشاشات چيزی می       ٩.  با آنان همراه نشويد   '  .آن زمان موعود رسيده است    '
 » .چيزها بايد اول اّتفاق بيفتد اّما آخر آار به اين زودی ها نمی رسد

زمين لرزه های سخت پديد می آيد     ١١.  مّلتی با مّلت ديگر و مملكتی با مملكت ديگر جنگ خواهد آرد             «:  و افزود ١٠
. فتی های بزرگ ديده خواهد شد     و در بسياری از نقاط خشکسالی و بالها و در آسمان، عالمتهای وحشت آور و شگ                  

شما را برای محاآمه به       .  اّما قبل از وقوع اين همه شما را دستگير خواهند آرد و به شما آزار خواهند رسانيد                         ١٢
شما را به خاطر اينکه نام من بر شماست پيش پادشاهان و                    .  آنيسه ها خواهند آشانيد و به زندان خواهند انداخت             

الزم نيست آه جوابهای خود را قبًال ١٤. و اين فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود  ١٣فرمانروايان خواهند برد    
چون خود من به شما قدرت بيان و حكمتی می دهم آه هيچ يک از مّدعيان، قدرت مقاومت و تكذيب را   ١٥حاضر آنيد   
آنها عّده ای از    .  م خواهند انداخت   حّتی والدين و برادران و خويشاوندان و دوستانتان شما را به  دا                  ١٦.  نداشته باشند 

اّما مويی از سر    ١٨.  و به خاطر نام من آه برخود داريد همه از شما روی گردان خواهند شد               ١٧شما را خواهند آشت      
 . با پايداری، جان هايتان را رهايی خواهيد داد١٩. شما آم نخواهد شد

  پيشگويی ويرانی اورشليم
 ) ١٩-١٤:١٣؛ مرقس ٢١-١٥:٢٤مّتی (

در آن موقع     ٢١.  اّما هروقت اورشليم را در محاصرٔه لشكرها می بينيد بدانيد آه ويرانی آن نزديک است                             «٢٠
کسانی که در يهوديه هستند بايد به آوهستان ها بگريزند و آنانی آه در خود شهر هستند بايد آن را ترک آنند و                                      

 است آن زمان مكافات، در آن زمان آه تمام                 چون اين ٢٢.  کسانی که در حومٔه شهر هستند نبايد وارد شهر شوند               
وای به  حال زنانی آه در آن روزها باردار يا شيرده هستند، چون            ٢٣.  نوشته های کتاب مقّدس به حقيقت خواهد پيوست     

آنان به َدم   ٢٤.  پريشان حالی شديدی در اين زمين رخ خواهد داد و اين قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد                     
هند افتاد و به اسارت به تمام آشورها خواهند رفت و اورشليم تا آن زمان آه دوران ملل بيگانه به پايان                       شمشير خوا 

 . نرسد پايمال آنان خواهد بود
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  آمدن پسر انسان
 ) ٢٧-٢٤:١٣؛ مرقس ٣١-٢٩:٢٤مّتی (

ا و خروش امواج    در روی زمين مّلتها از غّرش دري       .  در خورشيد و ماه و ستارگان عالمتها ظاهر خواهد شد          «٢٥
آدميان از وحشت تصّور آنچه بر سر دنيا خواهد آمد، از هوش خواهند رفت و                   ٢٦.  آن پريشان و نگران خواهند شد      

آن وقت پسر انسان را خواهند ديد آه با قدرت و جالل عظيم بر ابری                     ٢٧.  قدرت های آسمانی به لرزه خواهند افتاد       
ست بايستيد و سرهايتان را راست نگاه  داريد چون رستگاری شما                 وقتی اين چيزها شروع شود شما را          ٢٨.  می آيد

 » .نزديک است

  درسی از درخت انجير
 ) ٣١-٢٨:١٣؛ مرقس ٣٥-٣٣:٢٤مّتی (

به محض اينکه   ٣٠:  به درخت انجير و يا درختهای ديگر نگاه آنيد          «:  عيسی برای آنان اين َمَثل را آورده، گفت        ٢٩
به همان طريق وقتی که وقوع همٔه اين چيزها را ببينيد              ٣١.  ه تابستان نزديک است     می بينيد جوانه می زند می دانيد آ      

يقين بدانيد آه پيش از درگذشت نسل حاضر همٔه اينها ُرخ خواهد                 ٣٢مطمئن باشيد آه پادشاهی خدا نزديک است،           
 . آسمان و زمين از بين خواهد رفت اّما سخنان من هرگز از بين نخواهد رفت٣٣. داد

  بيداری
مراقب باشيد و نگذاريد دلهای شما با پرخوری و مستی و انديشه های دنيوی تيره و تار شود، چون آن روز                           «٣٤

پس گوش به    ٣٦.  آن روز مانند دامی بر سر همٔه آدميان در سراسر دنيا خواهد افتاد                  ٣٥.  بزرگ ناگهان فرا می رسد    
اشيد آه همٔه رنجهايی را آه بزودی پيش می آيد پشت            زنگ باشيد و در تمام اوقات دعا آنيد تا قدرت آن را داشته ب                

عيسی روزها را به تعليم در معبد بزرگ اختصاص داده بود و                ٣٧»  .سر بگذاريد و در حضور پسر انسان بايستيد          
و صبحگاهان مردم برای شنيدن سخنان او        ٣٨شبها از شهر خارج می شد و شب را در آوه زيتون به صبح می آورد                 

 . جتماع می آردنددر معبد بزرگ ا

٢٢  
  توطئٔه قتل عيسی

 ) ٥٣-٤٥:١١؛ يوحنا ٢-١:١٤؛ مرقس ٥-١:٢٦مّتی (
سران آاهنان و علما در پی آن بودند بهانه ای پيدا نموده               ٢.  عيد فطير آه به فصح معروف است نزديک می شد           ١

لقب اسخريوطی داشت و يكی از         شيطان به دل يهودا آه     ٣.  عيسی را به قتل برسانند زيرا از تودٔه مردم بيم داشتند              
يهودا پيش سران آاهنان و افسرانی آه مسئول نگهبانی از معبد بزرگ بودند رفت و                ٤.  دوازده حواری بود وارد شد    

ايشان بسيار خوشحال شدند و     ٥.  با آنان در اين خصوص آه چگونه عيسی را به دست آنان تسليم آند گفت وگو آرد                   
يهودا موافقت آرد و پی فرصت می گشت تا عيسی را دور از چشم مردم به                    ٦.  بدهند  تعّهد نمودند مبلغی پول به او       

 . دست آنان بسپارد

  تدارک شام فصح
 ) ٣٠-٢١:١٣؛ يوحنا ٢١-١٢:١٤؛ مرقس ٢٥-١٧:٢٦مّتی (

عيسی، پطرس و يوحنا را با اين دستور           ٨،  روز عيد فطير آه در آن قربانی فصح بايستی ذبح شود فرا رسيد                  ٧
 » .برويد و شام فصح را برای ما تهّيه آنيد تا بخوريم«: دروانه آر

 » آجا ميل داری تدارک ببينيم؟«: آنها پرسيدند٩
گوش بدهيد، به محض اينكه به شهر قدم بگذاريد مردی با شما روبه رو خواهد شد آه آوزٔه                    «:  عيسی پاسخ داد  ١٠

استاد می گويد آن   'و به صاحب آن خانه بگوييد       ١١  برويد  به دنبال او به داخل خانه ای آه او می رود         .  آبی حمل می آند  
او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقٔه دوم به            ١٢'  اتاقی آه من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد آجاست؟              

 » .در آنجا تدارک ببينيد. شما نشان می د هد
 .  و به اين ترتيب تدارک فصح را ديدندآنها رفتند و همه چيز را آن طور آه او فرموده بود مشاهده آردند١٣

  شام آخر
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 ) ٢٥-٢٣:١١؛ اول قرنتيان ٢٦-٢٢:١٤؛ مرقس ٣٠-٢٦:٢٦مّتی (
چقدر مشتاق بودم آه      «:  و به آنان فرمود     ١٥  وقتی ساعت معّين فرا رسيد عيسی با رسوالن سر سفره نشست                ١٤

ان آه اين فصح در پادشاهی خدا به آمال              به شما می گويم تا آن زم        ١٦.  پيش از مرگم اين فصح را با شما بخورم             
 » .مقصود خود نرسد ديگر از آن نخواهم خورد

چون به  ١٨،  اين را بگيريد و بين خودتان تقسيم آنيد          «:  بعد پياله ای به دست گرفت و پس از شكرگزاری گفت             ١٧
 » . خوردشما می گويم از اين لحظه تا آن زمان آه پادشاهی خدا فرا می رسد من ديگر شراب نخواهم

اين بدن من است آه     «:  همچنين آمی نان برداشت و پس از شكرگزاری آ ن  را پاره آرد و به آنان داد و فرمود                    ١٩
به همين ترتيب بعد از شام پياله ای را به آنان داد             ٢٠.  »اين آار را به يادبود من انجام دهيد        .  برای شما تسليم می شود   

 . ته می شود پيمان تازه ای بسته ام و اين پياله نشانٔه آن استبا خون خود آه برای شما ريخ«: و فرمود
البّته پسر انسان چنانکه مقّدر است به سوی          ٢٢.  اّما بدانيد آه دست تسليم آنندٔه من با دست من در سفره است                «٢١

 » .سرنوشت خود می رود، اّما وای به حال آن کسی که به دست او تسليم می شود
 .  به سؤال آردند آه کدام يک از آنها چنين آاری خواهد آردآنان از خودشان شروع٢٣

  مباحثه دربارٔه بزرگی
: عيسی فرمود ٢٥.  در ميان شاگردان بحثی درگرفت آه کدام يک در ميان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود                 ٢٤

اّما ٢٦انده می شوند،    خو'  ولی  نعمت 'در ميان ملل بيگانه، پادشاهان بر مردم حکمرانی می آنند و صاحبان قدرت                    «
شما اين طور نباشيد، برعکس، بزرگترين شخص در ميان شما بايد به صورت آوچكترين درآيد و رئيس بايد مثل                         

آن کسی که بر سر سفره می نشيند، يا آن نوآری آه خدمت می آند؟ يقينًا                -زيرا چه آسی بزرگتر است     ٢٧نوآر باشد،   
 . د اين من در ميان شما مثل يک خدمتگزار هستمبا وجو. آن کسی که بر سر سفره می نشيند

همان طور آه پدر، حق سلطنت را به من             ٢٩.  شما آسانی هستيد آه در آزمايشهای سخت من با من بوده ايد                 «٢٨
شما در پادشاهی من سر سفرٔه من خواهيد خورد و خواهيد نوشيد و به عنوان                      ٣٠.  سپرد، من هم به شما می سپارم        

 . ٔه اسرائيل بر تختها خواهيد نشستداوران دوازده طايف

  پيشگويی انكار پطرس
 ) ٣٨-٣٦:١٣؛ يوحنا ٣١-٢٧:١٤؛ مرقس ٣٥-٣١:٢٦مّتی (

شيطان خواست ِمثل دهقانی آه گندم را از آاه جدا می آند همٔه شما را                     :  ای شمعون، ای شمعون، توّجه آن        «٣١
» . نرود و وقتی برگشتی بايد برادرانت را استوار گردانی          اّما من برای تو دعا آرده ام آه ايمانت از بين          ٣٢.  بيازمايد

 » .ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان بيفتم و با تو بميرم«: شمعون جواب داد٣٣
ای پطرس، آگاه باش، امروز قبل از آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت آه مرا                        «:  عيسی فرمود ٣٤

 » .نمی شناسی

  پيشگويی سختی ها
جواب »  وقتی شما را بدون آفش و آيسه و آوله بار روانه آردم آيا چيزی آم داشتيد؟                «:  عيسی به ايشان فرمود   ٣٥
 » .خير«: دادند
اّما حاال هرکه يک آيسه دارد بهتر است آه آن را با خود بردارد و همين طور آوله بارش را و                   «:  به ايشان گفت  ٣٦

چون می خواهم بدانيد آه اين پيشگويی کتاب مقّدس        ٣٧،  شمشيری بخرد   چنانچه شمشير ندارد قبای خود را بفروشد و        
، بايد در مورد من به انجام برسد و در واقع همه چيزهايی آه                   'او در گروه جنايتكاران به حساب آمد         ':  آه می گويد 

 » .دربارٔه من نوشته شده در حال انجام است
 » .آافی است«: ولی او جواب داد» .اريمخداوندا، نگاه  آن، اينجا دو شمشير د«: آنها گفتند٣٨

  دعا در آوه زيتون
 ) ٤٢-٣٢:١٤؛ مرقس ٤٦-٣٦:٢٦مّتی (

وقتی به آن محل رسيد     ٤٠.  عيسی بيرون آمد و طبق معمول رهسپار آوه زيتون شد و شاگردانش همراه او بودند               ٣٩
 » .دعا آنيد آه از وسوسه ها دور بمانيد«: به آنان فرمود

ای پدر، اگر ارادٔه      «٤٢:   پرتاب يک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنين دعا آرد                       عيسی به اندازهٔ   ٤١
فرشته ای از آسمان به او ظاهر      ٤٣»  .اّما نه ارادٔه من بلكه ارادٔه تو به انجام برسد         .  توست، اين پياله را از من دور آن       
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عا آرد و عرق او مثل قطره های خون         عيسی در شّدت اضطراب و با حرارت بيشتری د         ٤٤.  شد و او را تقويت آرد      
 . بر زمين می چکيد

به ايشان  ٤٦.  وقتی از دعا برخاست و پيش شاگردان آمد، آنان را ديد آه در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند                      ٤٥
 » .خواب هستيد؟ برخيزيد و دعا آنيد تا از وسوسه  ها دور بمانيد«: فرمود

  بازداشت عيسی
 ) ١١-٣:١٨؛ يوحنا ٥٠-٤٣:١٤قس ؛ مر٥٦-٤٧:٢٦مّتی (

يهودا .  عيسی هنوز صحبت می آرد آه جمعّيتی ديده شد و يهودا، يكی از آن دوازده حواری، پيشاپيش آنان بود                    ٤٧
 » ای يهودا، آيا پسر انسان را با بوسه تسليم می کنی؟«: اّما عيسی به او فرمود٤٨. پيش عيسی آمد تا او را ببوسد

و يكی از   ٥٠»  خداوندا، شمشيرهايمان را بكار ببريم؟     «:   را آه در جريان بود ديدند گفتند         وقتی پيروان او آنچه    ٤٩
 . آنان به غالم آاهن اعظم زد و گوش راستش را بريد

 . و گوش آن مرد را لمس آرد و شفا داد» .دست نگه داريد«: اّما عيسی جواب داد٥١
ی از معبد بزرگ بودند و مشايخی آه برای گرفتن او سپس عيسی به سران آاهنان و افسرانی آه مسئول نگهبان   ٥٢

من هر روز در معبد     ٥٣مگر من ياغی هستم آه با شمشير و چماق برای دستگيری من آمده ايد؟                «:  آمده بودند فرمود  
اّما اين ساعت آه تاريكی حكمفرماست، ساعت               .  بزرگ با شما بودم و شما دست به  طرف من دراز نكرديد                          

 » .شماست

 ی را انكار می آند پطرس عيس
 ) ٢٧-٢٥ و ١٨-١٢:١٨؛ يوحنا ٧٢-٦٦ و ٥٤-٥٣:١٤؛ مرقس ٧٥-٦٩ و ٥٨-٥٧:٢٦مّتی (

در وسط محوطٔه   ٥٥.  پطرس از دور به دنبال آنها می آمد      .  عيسی را دستگير آردند و به خانٔه آاهن اعظم آوردند         ٥٤
درحالی که او  ٥٦.  رس نيز در بين آنان نشست      پط.  خانٔه آاهن اعظم عّده ای آتشی روشن آرده و دور آن نشسته بودند             

 » .اين مرد هم با عيسی بود«: در روشنايی آتش نشسته بود آنيزی او را ديد و به او خيره شده گفت
 » .ای زن، من او را نمی شناسم«: اّما پطرس منكر شد و گفت٥٧
ای مرد،  «:  ّما پطرس به او گفت     ا»  .تو هم يكی از آنها هستی       «:  آمی بعد يک نفر ديگر متوّجه او شد و گفت            ٥٨

 » .من نيستم
 » .البّته اين مرد هم با او بوده چونكه جليلی است«: تقريبًا يک ساعت گذشت و يكی ديگر با تأآيد بيشتری گفت٥٩
درحالی که او هنوز صحبت می کرد، بانگ خروس        »  .ای مرد، من نمی دانم تو چه می گويی       «:  اّما پطرس گفت  ٦٠

خداوند برگشت و مستقيمًا به پطرس نگاه آرد و پطرس سخنان خداوند را به خاطر آورد آه به                     و عيسی ٦١  برخاست
پطرس ٦٢»  .امروز پيش از اينکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت آه مرا نمی شناسی                          «:  او گفته بود   

 . بيرون رفت و زارزار گريست

  توهين به عيسی
 ) ٦٥:١٤؛ مرقس ٦٨-٦٧:٢٦مّتی (

حاال «:  چشمانش را بستند و می گفتند    ٦٤که عيسی را تحت نظر داشتند او را مسخره آردند، آتک زدند،                کسانی ٦٣
 . و به اين طرز به او اهانت می آردند٦٥» از غيب  بگو آی تو را می زند

  عيسی در حضور شورا
 ) ٢٤-١٩:١٨؛ يوحنا ٦٤-٥٥:١٤؛ مرقس ٦٦-٥٩:٢٦مّتی (

، سران آاهنان و علمای يهود تشكيل جلسه دادند و عيسی را به حضور                        همين که هوا روشن شد مشايخ قوم         ٦٦
 » به ما بگو آيا تو مسيح هستی؟«: و گفتند٦٧شورا آوردند 

اّما از  ٦٩.  و اگر سؤال بكنم، جواب نمی دهيد     ٦٨  اگر به شما بگويم، گفتٔه مرا باور نخواهيد آرد         «:  عيسی جواب داد  
عيسی ٧٠»  پس پسر خدا هستی؟    «:  همگی گفتند »  ای قادر خواهد نشست    اين به بعد پسر انسان به دست راست خد             

چه احتياجی به شاهدان ديگر هست؟ ما موضوع را از                «:  آنها گفتند ٧١»  .خودتان می گوييد آه هستم     «:  جواب داد 
 » .زبان خودش شنيديم

٢٣  



 لوقا
 

  عيسی در حضور پيالطس
 ) ٣٨-٢٨:١٨؛ يوحنا ٥-١:١٥؛ مرقس ١٤-١١؛٢-١:٢٧مّتی (

و عليه او شكايت خود را اين طور       ٢  تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پيالطس آوردند              سپس١
او با پرداخت ماليات به     .  ما اين شخص را در حالی ديديم آه به منحرف آردن مّلت ما مشغول بود                «:  شروع آردند 

آيا تو پادشاه يهوديان     «:  طس از او پرسيد    پيال٣»  .قيصر مخالفت می آرد و اّدعا می کند آه مسيح يعنی پادشاه است              
من در اين مرد هيچ     «:  پيالطس سپس به سران آاهنان و جماعت گفت       ٤»  .تو می گويی «:  عيسی جواب داد  »  هستی؟

او مردم را در سراسر يهوديه با تعاليم خود                      «:  اّما آنان پافشاری می کردند و می گفتند             ٥»  .تقصيری نمی بينم  
 » .ع آرد و به اينجا رسيده استاز جليل شرو. می شوراند

  عيسی در حضور هيروديس
وقتی آگاه شد آه به قلمرو هيروديس تعّلق          ٧.  هنگامی که پيالطس اين را شنيد پرسيد آه آيا اين مرد جليلی است               ٦

وقتی هيروديس عيسی را ديد بسيار خوشحال         ٨.  دارد او را پيش هيروديس آه در آن موقع در اورشليم بود فرستاد                
زيرا دربارٔه او مطالبی شنيده بود و مّدتها بود می خواست او را ببيند و اميد داشت آه شاهد معجزاتی از دست                           ،شد

سران آاهنان و علما جلو آمدند و اّتهامات              ١٠.  از او سؤاالت فراوانی آرد اّما عيسی هيچ جوابی نداد                 ٩.  او باشد 
 عيسی اهانت آرده، او را مسخره نمودند و ردای ُپر                پس هيروديس و سربازانش به      ١١.  شديدی به او وارد آردند      

در همان روز هيروديس و پيالطس آشتی آردند،          ١٢.  َزرق و َبرقی به او پوشانيده، او را پيش پيالطس پس فرستاد              
 . زيرا دشمنی ديرينه ای تا آن زمان بين آن دو وجود داشت

  محكوم به اعدام
 ) ١٦:١٩-٣٩:١٨؛ يوحنا ١٥-٦:١٥؛ مرقس ٢٦-١٥:٢٧مّتی (

شما اين مرد را    «:  و به آنان گفت   ١٤  پيالطس در اين موقع سران آاهنان، رهبران قوم و مردم را احضار آرد               ١٣
اّما چنانكه می دانيد خود من در حضور شما از او بازپرسی آردم و در او                         .  به اّتهام اخاللگری پيش من آورديد         

. يروديس هم دليلی پيدا نكرد، چون او را پيش ما برگردانيده است                  ه١٥.  چيزی آه اّتهامات شما را تأييد آند نيافتم           
[ »  .بنابراين او را پس از تازيانه زدن آزاد می آنم         ١٦.  واضح است آه او آاری نكرده است آه مستوجب مرگ باشد           

! اعدامش آن «:اّما همه با صدای بلند گفتند١٨.] زيرا الزم بود آه هر عيدی يک نفر زندانی را برای آنها آزاد آند             ١٧
اين شخص به خاطر شورشی آه در شهر اّتفاق افتاده بود و به عّلت آدمكشی                       (١٩»  .برای ما باراباس را آزاد آن        

٢١چون پيالطس مايل بود عيسی را آزاد سازد بار ديگر سخن خود را به  گوش جماعت رسانيد                  ٢٠.)  زندانی شده بود  

چرا؟ مرتكب چه جنايتی    «:  برای سومين بار به ايشان گفت     ٢٢»  !مصلوبش آن، مصلوبش آن   «:  اّما آنها فرياد آردند   
اّما ٢٣»  .بنابراين او را پس از تازيانه زدن آزاد می کنم           .  شده است؟ من او را در هيچ مورد، مستوجب اعدام نديدم              

ن غالب فريادهای ايشا. آنان در تقاضای خود پافشاری آردند و فرياد می زدند آه عيسی بايد به صليب ميخكوب شود
بنابر درخواست ايشان، مردی را آه به خاطر               ٢٥.  و پيالطس حكمی را آه آنان می خواستند صادر آرد                   ٢٤آمد   

 . ياغی گری و آدمكشی به زندان افتاده بود آزاد آرد و عيسی را در اختيار آنان گذاشت

  روی صليب
 ) ٢٧-١٧:١٩؛ يوحنا ٣٢-٢١:١٥؛ مرقس ٤٤-٣٢:٢٧مّتی (

 برای اعدام می بردند مردی را به  نام شمعون آه اهل قيروان بود و از صحرا به شهر می آمد                       هنگامی آه او را  ٢٦
جمعّيت بزرگی از   ٢٧.  صليب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور آردند آه آن را به دنبال عيسی ببرد                   .  گرفتند

عيسی روبه آنان   ٢٨.   عقب او می آمدند   جمله زنانی آه به خاطر عيسی به سينٔه خود می زدند و عزاداری می کردند از             
بدانيد ٢٩!  ای دختران اورشليم، برای من اشک نريزيد، برای خودتان و فرزندانتان گريه آنيد                         «:  آرد و فرمود    

خوشا به حال نازايان و رحم هايی آه بّچه نياوردند و پستانهايی آه شير                       ':  روزهايی خواهد آمد آه خواهند گفت         
اگر با چوب  تر ٣١' .ما را بپوشانيد': به تّپه ها خواهند گفت '  به روی ما بيفتيد   ':  وهها خواهند گفت  آن  وقت به ک   ٣٠'  ندادند

 » چنين آنند با چوب خشک چه خواهند آرد؟
رسيدند، او را در آنجا به         »  آاسهٔ  سر«و وقتی به محلی موسوم به           ٣٣  دو جنايتكار هم برای اعدام با او بودند           ٣٢

 جنايتكاران را هم با او مصلوب نمودند، يكی را در سمت راست و ديگری را در سمت                     آن.  صليب ميخكوب آردند  
لباس های او را به قيد قرعه ميان خود » .ای پدر، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می آنند      «:  عيسی گفت ٣٤.  چپ او 

اگر اين مرد   .  ديگران را نجات داد   «:  مردم ايستاده تماشا می آردند و رهبران آنان با طعنه می گفتند           ٣٥.  تقسيم آردند 



 لوقا
 

سربازان هم او را مسخره آردند و جلو آمده، شراب                 ٣٦»  .مسيح و برگزيدٔه خداست، حاال خودش را نجات دهد               
در باالی سر او نوشته     ٣٨»  .اگر تو پادشاه يهوديان هستی خود را نجات بده         «:  و گفتند ٣٧ترشيده به او تعارف آردند       

مگر تو  «:  يكی از آن جنايتكاران آه به صليب آويخته شده بود با طعنه به او می گفت               ٣٩.  »نپادشاه يهوديا «:  شده بود 
از خدا نمی ترسی؟ تو و     «:  اّما آن ديگری با سرزنش به اولی جواب داد        ٤٠»  .مسيح نيستی؟ خودت و ما را نجات بده       

رهای خود می رسيم، اّما اين مرد       در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای کا             ٤١.  او يكسان محكوم شده ايد    
عيسی ٤٣»  .ای عيسی، وقتی به سلطنت خود رسيدی مرا به ياد داشته باش               «:  و گفت ٤٢»  .هيچ خطايی نكرده است    

 » .خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود«: جواب داد

  مرگ عيسی
 ) ٣٠-٢٨:١٩؛ يوحنا ٤١-٣٣:١٥؛ مرقس ٥٦-٢٧:٤٥مّتی (

و ٤٥ بود، آه تاريكی تمام آن سرزمين را فراگرفت و تا ساعت سه بعد از ظهر آفتاب گرفته بود                              تقريبًا ظهر ٤٤
اين را گفت » .ای پدر، روح خود را به تو تسليم می آنم «:  عيسی با فريادی بلند گفت    ٤٦.  پردٔه معبد بزرگ دو تّكه شد     

در واقع اين مرد    «:  خدا را حمد آرد و گفت      وقتی افسری آه مأمور نگهبانی بود، اين جريان را ديد              ٤٧.  و جان داد  
. جمعّيتی آه برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را ديدند، سينه زنان به خانه های خود برگشتند                    ٤٨»  .بی گناه بود 

آشنايان عيسی با زنانی آه از جليل همراه او آمده بودند، همگی در فاصلٔه دوری ايستاده بودند و جريان را                                      ٤٩
 . دمی ديدن

  آفن و دفن عيسی
 ) ٤٢-٣٨:١٩؛ يوحنا ٤٧-٤٢:١٥؛ مرقس ٦١-٥٧:٢٧مّتی (

او مردی نيکنام و درستكار      .  در آنجا مردی به  نام يوسف حضور داشت آه يكی از اعضای شورای يهود بود                   ٥٠
 يهودی  او از اهالی يک شهر    .  يوسف به تصميم شورا و آاری آه در پيش گرفته بودند رأی مخالف داده بود                ٥١.  بود

اين مرد در اين  موقع پيش          ٥٢.  به  نام رامه بود و از  آن آسانی بود آه در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند                              
سپس آن را پايين آورد و در آتان لطيف پيچيد و در مقبره ای آه از                      ٥٣.  پيالطس رفت و جنازٔه عيسی را خواست         

آن روز، روز تدارک بود و روز         ٥٤.  گذاشته بودند قرار داد    سنگ تراشيده شده بود و پيش از آن آسی را در آن ن                 
آنها مقبره و   .  زنانی آه از جليل همراه عيسی  آمده بودند به  دنبال يوسف رفتند              ٥٥.  سبت از آن ساعت شروع می شد      

ت سپس به خانه رفتند و حنوط و عطرّيات تهّيه آردند و در روز سبت طبق دستور شريع                ٥٦.  طرز تدفين او را ديدند    
 . استراحت نمودند

٢٤  
  رستاخيز عيسی

 ) ١٣-١٢:١٦مرقس (
٢.  صبح خيلی زود سر قبر آمدند و حنوطی را آه تهّيه آرده بودند، با خود آوردند                    )  يكشنبه(در روز اول هفته      ١

ن حيرا٤.  و وقتی به داخل رفتند، از جسد عيسی اثری نبود            ٣  آنها ديدند آه سنگ از در مقبره به آنار غلطانيده شده             
زنها وحشت آردند و       ٥.  در آنجا ايستاده بودند آه ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در آنار آنان قرار گرفتند                              

چرا زنده را در ميان مردگان            «:  آن دو مرد گفتند      .  درحالی که سرهای خود را به زير انداخته بودند ايستادند                  
ه در موقع اقامت خود در جليل به شما گفت، به ياد بياوريد  آنچه را آ  .  او اينجا نيست بلكه زنده شده است      ٦می جوييد؟  

آن ٨»  .آه چطور پسر انسان می بايست به دست خطاآاران تسليم گردد و مصلوب شود و در روز سّوم قيام آند                             ٧
و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به يازده حواری و ديگران                   ٩وقت زنها سخنان او را به خاطر آوردند           

زنهای ديگر هم آه با آنان بودند،       .  آن زنها عبارت بودند از مريم مجدليه، يونا و مريم مادر يعقوب           ١٠.   دادند گزارش
اّما ١٢اّما موضوع به نظر آنان ُمهَمل و بی معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی آردند                 ١١.  جريان را به رسوالن گفتند    

سپس درحالی که از اين اّتفاق      .  آرد، ولی چيزی جز آفن نديد      پطرس برخاست و به سوی قبر دويد و خم شده نگاه               
 . در حيرت بود، به خانه برگشت

  در راه َعمواس
 ) ١٣-١٢:١٦مرقس (



 لوقا
 

همان روز دو نفر از آنان به سوی دهكده ای به نام َعمواس آه تقريبًا در دو فرسنگی اورشليم واقع شده است                             ١٣
همين طور آه سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود       ١٥.  اقات گفت وگو می آردند  آن  دو دربارٔه همه اين اّتف     ١٤.  می رفتند

١٧.  اّما چيزی جلوی چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند                  ١٦.  عيسی سر رسيد و با آنان همراه شد          

 از   غم و اندوه    .  آنها در جای خود ايستادند         »  موضوع بحث شما در بين راه چيست؟             «:  عيسی از آنان پرسيد       
گويا در ميان مسافران ساآن اورشليم      «:  يكی از آن دو آه نامش آليوپاس بود جواب داد         ١٨.  چهره های ايشان پيدا بود   

عيسی ناصری  «:  جواب دادند »  موضوع چيست؟ «:  عيسی پرسيد ١٩»  !تنها تو از وقايع چند روز اخير بی خبری            
اّما سران آاهنان و حكمرانان     ٢٠ردم نبی ای توانا بود،     مردی بود آه در گفتار و آردار در پيشگاه خدا و پيش همٔه م               

اميد ما اين بود آه او آن آسی          ٢١.  ما او را تسليم آردند تا محكوم به اعدام شود و او را به صليب ميخكوب آردند                       
 عالوه٢٢.  از آن گذشته اآلن سه روز است آه اين آار انجام شده است                  .  باشد آه می بايست اسرائيل را رهايی دهد         

اّما موّفق به ٢٣ايشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، . براين، چند نفر زن از گروه ما، ما را مات و متحّير آرده اند 
٢٤.  آنها برگشته اند و می گويند در رؤيا فرشتگانی را ديدند آه به آنان گفته اند او زنده است                     .  پيداآردن جنازه نشدند  

» . و اوضاع را همان طور آه زنها گفته  بودند مشاهده آردند، اّما او را نديدند                 پس عّده ای از گروه ما سر قبر رفتند        
آيا نمی بايد آه   ٢٦.  شما چقدر دير فهم و در قبول آردن گفته های انبيا ُآند ذهن هستيد              «:  سپس عيسی به آنان فرمود    ٢٥

و نوشته های انبيا شروع آرد     آن وقت از تورات موسی       ٢٧»  مسيح قبل از ورود به جالل خود همين طور رنج ببيند؟           
در اين هنگام نزديک      ٢٨.  و در هر قسمت از کتاب مقّدس آياتی را آه دربارٔه خودش بود برای آنان بيان فرمود                            

: اّما به او اصرار آردند     ٢٩.  دهكده ای آه به طرف آن می رفتند رسيدند و گويا او می خواست به راه خود ادامه دهد                     
بنابراين عيسی وارد خانه شد تا پيش ايشان » .يک است و روز تقريبًا به پايان رسيدهپيش ما بمان چون غروب نزد«

. وقتی با آنان سر سفره نشست نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن  را پاره آرد و به ايشان داد                        ٣٠.  بماند
: آ نها به يكديگر گفتند     ٣٢.  ديد شد در اين وقت چشمان ايشان باز شد و او را شناختند، ولی فورًا از نظر آنها ناپ                          ٣١
٣٣»  !ديدی وقتی در راه با ما صحبت می آرد و کتاب مقّدس را تفسير می کرد، چطور دلها در سينه های ما می تپيد                     «

در آنجا ديدند آه آن يازده حواری به اّتفاق ديگران دور هم                   .  آنها بی درنگ حرآت آردند و به اورشليم بازگشتند           
آن دو نفر نيز وقايع سفر      ٣٥»  .شمعون او را ديده است    .  آری، در واقع خداوند زنده شده است      «:  دمی گفتن٣٤جمع شده   

 . خود را شرح دادند و گفتند آه چطور او را در موقع پاره آردن نان شناختند

  ظهور عيسی به حواريون
 ) ٨-٦:١؛ کارهای رسوالن ٢٣-١٩:٢٠؛ يوحنا ١٨-١٤:١٦؛ مرقس ٢٠-١٦:٢٨مّتی (

صلح و  «:  ی که شاگردان دربارٔه اين چيزها گفت وگو می کردند عيسی در بين ايشان ايستاده به آنها گفت                    درحال٣٦
چرا اين طور   «:  او فرمود  ٣٨.  آنها با ترس و وحشت، تصّور آردند آه َشَبحی می بينند                    ٣٧»  سالمتی بر شما باد      

تها و پاهای من نگاه آنيد، خودم هستم، به          به دس ٣٩آشفته حال هستيد؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می آند؟              
اين را گفت و دستها و پاهای خود را به ايشان            ٤٠»  .من دست بزنيد و ببينيد، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد            

آيا در اينجا    «:  آنگاه عيسی از آنان پرسيد      .  از فرط شادی و تعّجب نتوانستند اين چيزها را باور آنند                ٤١.  نشان داد 
و به ايشان   ٤٤.  آن را برداشت و پيش چشم آنان خورد          ٤٣.  يک تّكه ماهی بريان پيش او آوردند        ٤٢»   داريد؟ خوراآی
وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم آه هرچه در تورات موسی و نوشته های انبيا و زبور دربارٔه من نوشته                       «:  فرمود

و ٤٦ان ايشان را باز آرد تا کتاب مقّدس را بفهمند             بعد اذه ٤٥»  .شده، بايد به انجام برسد، مقصودم همين چيزها بود           
و به نام   ٤٧اين است آنچه نوشته شده آه مسيح بايد عذاب مرگ را ببيند و در روز سّوم دوباره زنده شود                          «:  فرمود

٤٩. دشما بر همٔه اينها گواه هستي٤٨. او توبه و آمرزش گناهان به همٔه مّلتها اعالم گردد و شروع آن از اورشليم باشد          

پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم باال بر شما نازل شود، در اين               .  خود من عطئه موعود پدرم را بر شما می فرستم         
 » .شهر بمانيد

  صعود عيسی
 ) ١١-٩:١؛ کارهای رسوالن ٢٠-١٩:١٦مرقس (

درحالی که آنان را   ٥١.  دبعد آنان را تا نزديكی بيت عنيا برد و با دستهای برافراشته برای ايشان دعای خير نمو                    ٥٠
و ايشان او را پرستش آردند و سپس با شادی عظيم به اورشليم                  ٥٢برآت می داد از آنان جدا و به آسمان برده شد                

 . و تمام اوقات خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا آردند٥٣برگشتند 



 يوحنا
 

  انجيل يوحنا
  معّرفی کتاب

قسمت اول اين انجيل به شرح معجزات مختلفی           .  انجيل يوحنا عيسی را به عنوان آلمٔه ازلی خدا معّرفی می آند              
اين قسمت با توضيح    .  می پردازد آه توسط عيسی انجام شد و نشان می دهد آه او منجی موعود و پسر خدا می باشد                    

لبی ادامه می يابد آه نشان می دهد معجزات عيسی چه نقشی دارد و چگونه عّده ای به او ايمان آورده، جزو                                  مطا
 مشارآت و مصاحبت نزديک و       ١٧-١٣فصلهای  .  پيروانش می شوند درحالی که عّده ای با او به مخالفت می پردازند         

همچنين در اين    .  ی آه او را دستگير آردند         بويژه در شب   .  صميمانه ای را بين عيسی و حواريون او بيان می آند               
قسمت مالحظه می آنيم آه عيسی از قبل شاگردان خود را آماده می سازد و مسائل صليب و زحمات خود را برای                          

در فصلهای آخر دربارٔه دستگيری، محاآمه، صليب و قيام مسيح و نيز شرح ظاهر شدن عيسی                   .  آنها شرح می دهد  
 .  شدن، نوشته شده استبه شاگردانش بعد از زنده

يوحنا به عطای حيات جاودانی تأآيد می آند که از هم اآنون آغاز می شود و به آسانی عطا می گردد آه عيسی را                      
مطلب برجسته و قابل توّجه يوحنا اين است آه، مسائل عمومی و روزانه                .  به عنوان راه راستی و حيات می پذيرند       

 . مانند، آب، نان، نور، شبان و گوسفندانش، تاک و ميؤه آن. روحانی ارتباط می دهد را به طور نمونه و َمَثل به امور

  تقسيم بندی آتاب
  ١٨-١:١مقّدمه 

  ٥١-١٩:١يحيای تعميد دهنده و اولين شاگردان عيسی 
  ٥٠:١٢-١:٢خدمات عمومی عيسی 

  ٤٢:١٩-١:١٣هفته آخر در اورشليم و اطراف آن 
  ١٣-١:٢٠رستاخيز و ظهور عيسی 

  ٢٥-١:٢١خاتمه و ظهوری ديگر در جليل 

١  
  آلمٔه حيات

همه  چيز به وسيلٔه او هستی       ٣.  از ازل آلمه با خدا بود      ٢،  آلمه با خدا بود و آلمه خود خدا بود         .  در ازل آلمه بود   ١
 می تابد و   نور در تاريكی  .  نور آدميان بود  ٥  حيات از او به وجود آمد و آن حيات        ٤.  يافت و بدون او چيزی آفريده نشد      

 . تاريكی هرگز بر آن چيره نشده است
او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وسيلٔه او                  ٧.  مردی به نام يحيی ظاهر شد آه فرستادٔه خدا بود           ٦

 آن نور واقعی آه همٔه آدميان را          ٩.  او خود آن نور نبود، بلكه آمد تا بر آن نور شهادت دهد                    ٨.  همه ايمان بياورند   
 . نورانی می آند، در حال آمدن بود

او به قلمرو خود آمد ولی متعّلقانش       ١١.  او در جهان بود و جهان به وسيلٔه او آفريده شد، اّما جهان او را نشناخت               ١٠
 اّما به همٔه کسانی که او را قبول آردند و به او ايمان آوردند، اين امتياز را داد آه فرزندان خدا         ١٢.  او را قبول نكردند   

 . آه نه مانند توّلدهای معمولی و نه در اثر تمايالت نفسانی يک پدر جسمانی، بلكه از خدا توّلد يافتند١٣ شوند
ما شكوه و جاللش را ديديم شكوه و جاللی شايستٔه فرزند يگانٔه پدر               .  آلمه انسان شد و در ميان ما ساآن گرديد         ١٤

 . و پر از فيض و راستی
اين همان شخصی است آه دربارٔه او گفتم آه بعد از من                  «:  ياد می زد و می گفت    شهادت يحيی اين بود آه فر        ١٥

 » .می   آيد اّما بر من برتری و تقّدم دارد، زيرا پيش از توّلد من، او وجود داشت
زيرا شريعت به وسيلٔه موسی عطا شد، اّما فيض و                ١٧.  از فيض سرشار او، پيوسته برآات فراوانی يافته ايم            ١٦

آسی هرگز خدا را نديده است، اّما آن فرزند يگانه ای آه در ذات پدر و از همه به                  ١٨.  ط عيسی مسيح آمد   راستی توس 
 . او نزديكتر است او را شناسانيده است

  پيام يحيی تعميد دهنده
 ) ١٨-١:٣؛ لوقا ٨-١:١؛ مرقس ١٢-١:٣مّتی (



 يوحنا
 

 .  پيش او فرستادند تا بپرسند آه او آيستاين است شهادت يحيی وقتی يهوديان اورشليم، آاهنان و الويان را١٩
 » .من مسيح نيستم«: او از جواب دادن خودداری نكرد، بلكه به طور واضح اعتراف نموده گفت٢٠
» آيا تو آن نبی موعود هستی؟     «:  آنها پرسيدند »  .خير«:  پاسخ داد »  پس آيا تو الياس هستی؟    «آنها از او پرسيدند     ٢١

 » .خير«: پاسخ داد
او از زبان   ٢٣»  پس تو کيستی؟ ما بايد به فرستندگان خود جواب بدهيم، دربارٔه خودت چه می گويی؟               «:  پرسيدند٢٢

من صدای ندا آننده ای هستم آه در بيابان فرياد می زند راه خداوند را راست                               «:  اشعيای نبی پاسخ داده گفت         
 » .گردانيد

اگر تو نه مسيح هستی و نه الياس و           «:  و پرسيدند از ا ٢٥  اين قاصدان آه از طرف فريسيان فرستاده شده بودند          ٢٤
 » نه آن نبی موعود، پس چرا تعميد می دهی؟

او ٢٧.  من با آب تعميد می دهم، اّما کسی در ميان شما ايستاده است آه شما او را نمی شناسيد                      «:  يحيی پاسخ داد  ٢٦
 » .ز آنمبعد از من می آيد، ولی من حّتی شايستٔه آن نيستم آه بند آفشهايش را با

 . اين ماجرا در بيت عنيا، يعنی آن طرف رود اردن، در جايی که يحيی مردم را تعميد می داد، واقع شد٢٨

  بّرٔه خدا
نگاه آنيد اين است آ ن بّرٔه خدا آه گناه جهان          «:  روز بعد، وقتی يحيی عيسی را ديد آه به طرف او می آيد، گفت             ٢٩

باره اش گفتم آه بعد از من مردی می آيد آه بر من تقّدم و برتری دارد،                        اين است آن کسی که در      ٣٠.  را برمی دارد 
من او را نمی شناختم، اّما آمدم تا با آب تعميد دهم و به  اين وسيله او                    ٣١.  زيرا پيش از توّلد من او وجود داشته است          

 » .را به اسرائيل بشناسانم
ا ديدم آه به صورت آبوتری از آسمان آمد و بر او               من روح خدا ر   «:  يحيی شهادت خود را اين طور ادامه داد       ٣٢

من او را نمی شناختم اّما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعميد دهم به من گفته بود، هرگاه ببينی آه                         ٣٣.  قرار گرفت 
 من اين ٣٤.  روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گيرد، بدان آه او همان کسی است آه به روح القدس تعميد می دهد                       

 » .را ديده ام و شهادت می دهم آه او پسر خداست

  اولين شاگردان عيسی
اين «: وقتی عيسی را ديد آه از آنجا می گذرد گفت       ٣٦،  روز بعد هم يحيی با دو نفر از شاگردان خود ايستاده بود           ٣٥

 » .است بّرٔه خدا
ی برگشت و آن دو نفر را ديد آه به             عيس٣٨.  آن دو شاگرد اين سخن را شنيدند و به دنبال عيسی به راه افتادند                 ٣٧

 » منزل تو آجاست؟) يعنی ای استاد(ربی «: آنها گفتند» به دنبال چه می گرديد؟«: از آنها پرسيد. دنبال او می آيند
. پس آن دو نفر رفتند و ديدند آجا منزل دارد و بقّئه روز را پيش او ماندند                  »  .بياييد و ببينيد  «:  او به ايشان گفت   ٣٩
 . قريبًا ساعت چهار بعد از ظهر بودزيرا ت
٤١.  يكی از آن دو نفر، آه بعد از شنيدن سخنان يحيی به دنبال عيسی رفت، اندرياس برادر شمعون پطرس بود                    ٤٠

پس وقتی اندرياس،   ٤٢»  .را يافته ايم )  يعنی مسيح (ما ماشيح   «:  او اول برادر خود شمعون را پيدا آرد و به او گفت               
يا (تويی شمعون پسر يونا، ولی بعد از اين آيفا              «:  د، عيسی به شمعون نگاه آرد و گفت          شمعون را نزد عيسی بر     
 » .ناميده می شوی) پطرس به معنی صخره

  فيليُپس و نتنائيل
فيليُپس مانند  ٤٤»  .به دنبال من بيا   «:  روز بعد، وقتی عيسی می  خواست به جليل برود، فيليُپس را يافته به او گفت             ٤٣

ما آن کسی را آه       «:  فيليُپس هم رفت و نتنائيل را پيدا آرد و به او گفت                 ٤٥.   اهل بيت صيدا بود    اندرياس و پطرس   
موسی در تورات ذآر آرده و انبيا دربارٔه او سخن گفته اند، پيدا آرده ايم او عيسی پسر يوسف و از اهالی ناصره                              

 » .است
 » .بيا و ببين«: فيليُپس جواب داد» ون بيايد؟آيا می شود آه از ناصره چيز خوبی بير«: نتنائيل به او گفت٤٦
اين است يک اسرائيلی واقعی آه در او هيچ مكری              «:  وقتی عيسی نتنائيل را ديد آه به طرف او می آيد گفت              ٤٧

 » .وجود ندارد
پيش از آنکه فيليُپس تو را صدا آند، وقتی زير             «:  عيسی جواب داد  »  مرا از آجا می شناسی؟    «:  نتنائيل پرسيد ٤٨
 » .رخت انجير بودی، من تو را ديدمد

 » !تو پادشاه اسرائيل می باشی! ای استاد، تو پسر خدا هستی«: نتنائيل گفت٤٩
آيا فقط به عّلت اينکه به تو گفتم تو را زير درخت انجير ديدم ايمان آوردی؟ بعد از                         «:  عيسی در جواب گفت    ٥٠



 يوحنا
 

يقين بدانيد آه شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را               «:  آنگاه به او گفت    ٥١»  .اين آارهای بزرگتری خواهی ديد     
 » .در حالی آه بر پسر انسان صعود و نزول می آنند خواهيد ديد

٢  
  عروسی در قانای جليل

عيسی و شاگردانش   ٢.  دو روز بعد، در قانای جليل جشن عروسی برپا بود و مادر عيسی در آنجا حضور داشت                  ١
 » .آنها ديگر شراب ندارند«: وقتی شراب تمام شد، مادر عيسی به او گفت٣. نيز به عروسی دعوت شده بودند

 » .اين به من مربوط است يا به تو؟ وقت من هنوز نرسيده است«: عيسی پاسخ داد٤
 » .هرچه به شما بگويد انجام دهيد«: مادرش به نوآران گفت٥
گنجايش داشت و برای انجام مراسم           در آنجا شش خمرٔه سنگی وجود داشت، آه هريک در حدود هشتاد ليتر                    ٦

آنگاه ٨.  آنها را لبالب پر آردند    »  .خمره ها را از آب پر آنيد      «:  عيسی به نوآران گفت   ٧.  تطهير يهود به آار می رفت    
رئيس مجلس آه نمی دانست آن      ٩.  و آنها چنين آردند   »  .اآنون آمی از آن را نزد رئيس مجلس ببريد          «:  عيسی گفت 

د، آبی را آه به شراب تبديل شده بود چشيد، اّما خدمتكارانی آه آب را از چاه آشيده بودند، از                      را از آجا آورده بودن    
همه، بهترين شراب را اول به مهمانان       «:  و به او گفت   ١٠پس رئيس مجلس داماد را صدا آرد        .  جريان اّطالع داشتند  

تو بهترين شراب را تا اين ساعت نگاه           می دهند و وقتی سرشان گرم شد، آن وقت شراب پست تر را می آورند اّما                    
 » !داشته ای

اين معجزه، آه در قانای جليل انجام شد، اولين معجزٔه عيسی بود و او به  وسيلٔه آن جالل خود را ظاهر آرد و                          ١١
 . شاگردانش به او ايمان آوردند

 . زی در آنجا ماندندبعد از آن عيسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به آفرناحوم رفت و چند رو١٢

  عيسی به معبد بزرگ می رود
 ) ٤٦-٤٥:١٩؛ لوقا ١٧-١٥:١١؛ مرقس ١٣-١٢:٢١مّتی (

در معبد بزرگ، اشخاصی را ديد آه به فروش             ١٤.  چون عيد فصح يهود نزديک بود عيسی به اورشليم رفت              ١٣
پس با طناب شالقی ساخت و        ١٥.  گاو و گوسفند و آبوتر مشغولند، و صّرافان هم در پشت ميزهای خود نشسته اند                   

همٔه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بزرگ بيرون راند و سّکه های صّرافان را دور ريخت و ميزهای آنها را                         
خانٔه پدر مرا به بازار تبديل          .  اينها را از اينجا بيرون ببريد          «:  آنگاه به آبوتر فروشان گفت        ١٦.  واژگون ساخت  

غيرتی که برای خانٔه تو دارم آتشی در               «:   به خاطر آوردند آه کتاب مقّدس می فرمايد          شاگردان عيسی  ١٧»  .نكنيد
 » .وجودم برافروخته

 » چه معجزه ای می آنی آه نشان بدهد حق داری اين آارها را انجام دهی؟«: پس يهوديان از او پرسيدند١٨
 » . برپا خواهم آرداين معبد را ويران آنيد و من آن را در سه روز«: عيسی در پاسخ گفت١٩
تو چطور می توانی آن  را در سه روز بنا         .  ساختن اين معبد چهل و شش سال طول آشيده است          «:  يهوديان گفتند ٢٠
 » آنی؟
پس از رستاخيز او از مردگان، شاگردانش به ياد          ٢٢.  اّما معبدی آه عيسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود            ٢١

 . اب مقّدس و سخنان عيسی ايمان آوردندآوردند آه اين را گفته بود و به کت

  عيسی همه را می شناسد
در آن روزها آه عيسی برای عيد فصح در اورشليم بود اشخاص بسياری آه معجزات او را ديدند، به او                                    ٢٣

و الزم نبود کسی دربارٔه انسان چيزی        ٢٥  اّما عيسی به آنان اعتماد نكرد، چون همه را خوب می شناخت             ٢٤  گرويدند
 . او بگويد زيرا او به خوبی می دانست آه در درون انسان چيست به

٣  
  عيسی و نيقوديموس

ای «:  يک شب نزد عيسی آمد و به او گفت        ٢،  يک نفر از فريسيان به نام نيقوديموس آه از بزرگان قوم يهود بود            ١
 معجزاتی را آه تو می آنی انجام       استاد، ما می دانيم تو معّلمی هستی آه از طرف خدا آمده ای زيرا هيچ کس نمی تواند              



 يوحنا
 

 » .دهد، مگر آنکه خدا با او باشد
 » .يقين بدان تا شخص از نو توّلد نيابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببيند«: عيسی پاسخ داد٣
چطور ممكن است شخص سالخورده ای از نو متوّلد شود؟ آيا می تواند باز به رحم مادر خود                  «:  نيقوديموس گفت ٤

 » دوباره توّلد يابد؟ برگردد و
٦.  يقين بدان آه هيچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح توّلد يابد                  «عيسی پاسخ داد    ٥

تعّجب نكن آه به تو می گويم همه بايد         ٧.  آنچه از جسم توّلد بيابد، جسم است و آنچه از روح متوّلد گردد، روح است                 
آيد يا به آجا        هرجا آه بخواهد می وزد صدای آن را می شنوی، اّما نمی دانی از آجا می                       باد٨.  دوباره متوّلد شوند   

 » .می رود حالت آسی هم آه از روح خدا متوّلد می شود همين طور است
 » اين چطور ممكن است؟«: نيقوديموس در جواب گفت٩
يقين بدان آه ما از آنچه        ١١ی دانی؟  آيا تو آه يک معّلم بزرگ اسرائيل هستی، اين چيزها را نم                «:  عيسی گفت ١٠

وقتی دربارٔه  ١٢.  می دانيم سخن می گوييم و به آنچه ديده ايم شهادت می دهيم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی آنيد                         
امور زمينی سخن می گويم و آن را باور نمی کنيد، اگر دربارٔه امور آسمانی سخن بگويم چگونه باور خواهيد آرد؟                       

 .  آسمان باال نرفت، مگر آن کس آه از آسمان پايين آمد، يعنی پسر انسان آه جايش در آسمان استکسی هرگز به١٣
١٥ همان طوری که موسی در بيابان مار برنزی را بر باالی تيری قرار داد، پسر انسان هم بايد باال برده شود «١٤

يان را آن قدر محّبت نمود آه پسر يگانٔه         زيرا خدا جهان  ١٦.  تا هرکس به او ايمان بياورد صاحب حيات جاودان گردد           
زيرا خدا پسر خود را به       ١٧.  خود را داد تا هرکه به او ايمان بياورد هالک نگردد، بلكه صاحب حيات جاودان شود                  

 . جهان نفرستاد آه جهانيان را محكوم نمايد بلكه تا آنان را نجات بخشد
ی که به او ايمان نياورد در محکومّيت باقی می ماند، زيرا به     هرکس به او ايمان بياورد محكوم نمی شود اّما کس        «١٨

حكم اين است آه نور به جهان آمد ولی مردم به عّلت کارهای                                ١٩.  اسم پسر يگانٔه خدا ايمان نياورده است               
زيرا کسی که مرتكب آارهای بد می شود از نور متنّفر است و             ٢٠شرارت آميز خود تاريكی را بر نور ترجيح دادند،          

اّما شخص نيكوآار به سوی نور می آيد تا روشن شود             ٢١.  ز آن دوری می جويد مبادا کارهايش سرزنش واقع شود           ا
 » .آه کارهايش در اّتحاد با خدا انجام شده است

  عيسی و يحيی
يی يح٢٣.  بعد از آن عيسی با شاگردان خود به سرزمين يهوديه رفت و در آنجا مّدتی با آنها مانده تعميد می داد                         ٢٢

در آن ناحيه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعميد                .  نيز در عينون، نزديک ساليم، به تعميد دادن مشغول بود             
 . زيرا يحيی هنوز به زندان نيفتاده بود٢٤می آمدند، 

پس آنها نزد يحيی آمده      ٢٦.  بين شاگردان يحيی و يک نفر يهودی مباحثه ای در مورد مسئلٔه طهارت در گرفت                  ٢٥
ای استاد، آن کسی که در اطراف اردن با تو بود و تو دربارٔه او شهادت دادی، در اينجا به تعميد دادن                       «:  او گفتند   به

 » .مشغول است و همه پيش او می روند
شما خود شاهد    ٢٨.  انسان نمی تواند چيزی جز آنچه خدا به او می بخشد، به دست آورد                 «:  يحيی در پاسخ گفت    ٢٧

دوست داماد، آه در    .  عروس به داماد تعّلق دارد    ٢٩.  يح نيستم، بلكه پيشاپيش او فرستاده شده ام       هستيد آه من گفتم مس     
او بايد پيشرفت   ٣٠.  شادی من هم همين طور آامل شده است       .  آناری ايستاده و صدای داماد را می شنود، لّذت می برد          

 » .آند، درحالی که من عقب می روم

  کسی که از آسمان می آيد
از باال می آيد مافوق همه است و کسی که متعّلق به اين دنيای خاآی باشد، آدمی است زمينی و دربارٔه                          کسی که٣١

و به آنچه ديده و شنيده است            ٣٢  امور دنيوی سخن می گويد، اّما آن کسی که از آسمان می آيد از همه باالتر است                        
ادت او را بپذيرد صداقت و راستی خدا را                هرکه شه ٣٣.  شهادت می دهد اّما هيچ کس شهادت او را قبول نمی کند               

کسی که از طرف خدا فرستاده شده است، آالم خدا را بيان می کند زيرا خدا روح خود را                           ٣٤.  تصديق آرده است   
آن کسی که به   ٣٦.  پدر پسر را محّبت می کند و همه چيز را به او سپرده است             ٣٥.  بی حد و حصر به او عطا می فرمايد       

حيات جاودان دارد؛ اّما کسی که از پسر اطاعت نكند حيات را نخواهد ديد، بلكه هميشه مورد                           پسر ايمان بياورد      
 . غضب خدا خواهد بود

٤  
  عيسی و زن سامری



 يوحنا
 

هرچند (٢  وقتی خداوند فهميد آه فريسيان شنيده اند آه او بيشتر از يحيی شاگرد پيدا آرده و آنها را تعميد می دهد                      ١
ولی الزم بود از سامره عبور      ٤يهوديه را ترک آرد و به جليل برگشت          ٣)  ند نه خود او   شاگردان عيسی تعميد می داد   

 . آند
او به شهری از سامره آه سوخار نام داشت، نزديک مزرعه ای آه يعقوب به پسر خود يوسف بخشيده بود،                                ٥
 . يبًا ظهر بودتقر. چاه يعقوب در آنجا بود و عيسی آه از سفر خسته شده بود، در آنار چاه نشست٦. رسيد
زيرا شاگردانش برای خريد    ٨»  .قدری آب به من بده     «:  عيسی به او گفت   .  يک زن سامری برای آشيدن آب آمد       ٧

 . غذا به شهر رفته بودند
او اين  (»  چطور تو آه يک يهودی هستی از من آه يک زن سامری هستم آب می خواهی؟                   «:  زن سامری گفت  ٩

 .) رت نمی کنندرا گفت چون يهوديان با سامريان معاش
اگر می دانستی بخشش خدا چيست و آيست آه از تو آب می خواهد، حتمًا از او                              «:  عيسی به او پاسخ داد        ١٠

 » .خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد
آيا تو از جّد ما يعقوب          ١٢  از آجا آب زنده می آوری؟       .  ای آقا دلو نداری و اين چاه عميق است               «:  زن گفت ١١
 » تری آه اين چاه را به ما بخشيد و خود او و پسران و گّله اش از آن آشاميدند؟بزرگ
اّما هرکس از آبی آه من می بخشم بنوشد هرگز           ١٤،  هرکه از اين آب بنوشد باز تشنه خواهد شد          «:  عيسی گفت ١٣

تا حيات جاودان خواهد      تشنه نخواهد شد، زيرا آن آبی آه به او می دهم در درون او به چشمه ای تبديل خواهد شد آه                    
 » .جوشيد
 » .ای آقا، آن آب را به من بده تا ديگر تشنه نشوم و برای آشيدن آب به اينجا نيايم«: زن گفت١٥
 » .برو شوهرت را صدا آن و به اينجا برگرد«: عيسی به او فرمود١٦
تو پنج شوهر داشته ای      زيرا١٨،  راست می گويی که شوهر نداری    «:  عيسی گفت »  .شوهر ندارم «:  زن پاسخ داد  ١٧

 » .آنچه گفتی درست است. و آن مردی هم آه اآنون با تو زندگی می آند شوهر تو نيست
پدران ما در روی اين آوه عبادت می آردند، اّما شما يهوديان                ٢٠.  ای آقا می بينم که تو نبی هستی         «:  زن گفت ١٩

 » .می گوييد، بايد خدا را در اورشليم عبادت آرد
ای زن، باور آن زمانی خواهد آمد آه پدر را نه برروی اين آوه پرستش خواهيد آرد و نه در                           «:عيسی گفت ٢١

شما سامريان آنچه را نمی شناسيد می پرستيد اّما ما آنچه را آه می شناسيم عبادت می کنيم، زيرا                                      ٢٢.  اورشليم
 آه پرستندگان    - اآنون شروع شده است       و اين زمان هم    -اّما زمانی می آيد     ٢٣.  رستگاری به وسيلٔه قوم يهود می آيد        

خدا روح است   ٢٤.  حقيقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند آرد، زيرا پدر طالب اين گونه پرستندگان می باشد               
 » .و هرکه او را می پرستد بايد با روح و راستی عبادت نمايد

 » .همه چيز را به ما خواهد گفت ،من می دانم مسيح يا آريستوس خواهد آمد و هروقت بيايد«: زن گفت٢٥
 » .من آه با تو صحبت می کنم همانم«: عيسی گفت٢٦
در همان موقع شاگردان عيسی برگشتند و چون او را ديدند آه با يک زن سخن می گويد تعّجب آردند ولی                                 ٢٧

 » چرا با او سخن می گويی؟«: و به عيسی هم نگفتند» چی می خواهی؟«: هيچ کس از زن نپرسيد
بياييد و مردی را ببينيد، آه آنچه تا به          «٢٩:  زن سبوی خود را به زمين گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت                ٢٨

 . پس مردم از شهر خارج شده پيش عيسی رفتند٣٠» آيا اين مسيح نيست؟. حال آرده بودم به من گفت
  ».ای استاد، چيزی بخور«: در اين ضمن شاگردان از عيسی خواهش آرده گفتند٣١
 » .من غذايی برای خوردن دارم آه شما از آن بی خبريد«: اّما او گفت٣٢
 » آيا کسی برای او غذا آورده است؟«: پس شاگردان از يكديگر پرسيدند٣٣
٣٥.  غذای من اين است آه ارادٔه فرستندٔه خود را بجا آورم و آارهای او را انجام دهم                     «:  عيسی به ايشان گفت    ٣٤

توّجه آنيد، به شما می گويم به آشتزارها نگاه آنيد و ' نوز چهار ماه به موسم درو مانده است؟      ه':  مگر شما نمی گوييد  
دروگر مزد خود را می گيرد و محصولی برای حيات جاودانی جمع می کند             ٣٦.  ببينيد آه حاال برای درو آماده هستند       

اق پيدا می کند، آه يكی می کارد و ديگری درو         در اينجا اين گفته مصد    ٣٧.  تا اين آارنده و درو آننده با هم شادی آنند         
ديگران برای آن زحمت      .  من شما را فرستادم تا محصولی را درو آنيد آه برای آن زحمت نکشيده ايد                      ٣٨.  می کند

 » .آشيدند و شما از نتايج آار ايشان استفاده می بريد
، در آن شهر عّدٔه زيادی از            »ن گفت آنچه تا به حال آرده بودم به م             «به خاطر شهادت آن زن آه گفته بود              ٣٩

پس .  وقتی سامريان نزد عيسی آمدند از او خواهش آردند آه پيش آنها بماند                    ٤٠.  سامريان به عيسی ايمان آوردند      
 عيسی دو روز در آنجا ماند 

 آه ما   حاال ديگر به خاطر حرف تو نيست     «:  و به آن زن گفتند    ٤٢.  و عّدٔه زيادی به خاطر سخنان او ايمان آوردند       ٤١
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 » .ايمان داريم، زيرا ما خود سخنان او را شنيده ايم و می دانيم آه او در حقيقت نجات دهندٔه عالم است

  شفای پسر مأمور دولت
زيرا خود عيسی فرموده بود آه نبی در           ٤٤.  پس از دو روز، عيسی آنجا را ترک آرد و به طرف جليل رفت                  ٤٣

 جليل وارد شد، مردم از او استقبال آردند زيرا آنچه را آه در اورشليم                       اّما وقتی به   ٤٥،  ديار خود احترامی ندارد    
 . انجام داده بود ديده بودند، چون آنها هم در روزها عيد در اورشليم بودند

يكی از مأموران دولت در آنجا   .  عيسی بار ديگر به قانای جليل، جايی که آب را به شراب تبديل آرده بود، رفت              ٤٦
وقتی شنيد آه عيسی از يهوديه به جليل آمده است نزد او آمد و                ٤٧.  فرناحوم بيمار و بستری بود    بود آه پسرش در آ    

شما بدون  «:  عيسی به او گفت    ٤٨.  خواهش آرد به آفرناحوم برود و پسرش را آه در آستانٔه مرگ بود شفا بخشد                     
 » .ديدن عجايب و نشانه ها به هيچ وجه ايمان نخواهيد آورد

 » . آقا، پيش از آنکه بّچٔه من بميرد بياای«: آن شخص گفت٤٩
او ٥١.  آن مرد با ايمان به سخن عيسی به طرف منزل رفت           »  .برو، پسرت زنده خواهد ماند    «:  آنگاه عيسی گفت  ٥٠

 » .پسرت زنده و تندرست است«: هنوز به خانه نرسيده بود آه نوآرانش در بين راه او را ديدند و به او مژده دادند
٥٣»  .ديروز در ساعت يک بعد از ظهر تب او قطع شد            «:  گفتند»  ر چه ساعتی حالش خوب شد؟      د«:  او پرسيد ٥٢

پس او و تمام اهل » .پسرت زنده خواهد ماند   «:  پدر فهميد آه اين درست همان ساعتی است آه عيسی به او گفته بود             
 . خانه اش ايمان آوردند

 .  به جليل آمد انجام داداين دومين معجزه ای بود آه عيسی پس از آنكه از يهوديه٥٤

٥  
  شفای مفلوج

در اورشليم نزديک دروازه ای معروف به          ٢.  بعد از آن عيسی برای يکی از عيدهای يهود به اورشليم رفت                     ١
در آنجا عّدٔه زيادی    ٣.  دروازٔه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد آه به زبان عبری آن را بيت حسدا می گويند                 

زيرا هر چند وقت يک بار فرشتٔه        ٤و منتظر حرآت آب بودند        [ايان لنگان و مفلوجان دراز آشيده         از بيماران، نابين  
خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرآت در می آورد و اولين بيماری آه بعد از حرآت آب به استخر داخل                         

 شد آه سی و هشت سال به مرضی         در ميان آنها مردی ديده می      ٥.]  می گرديد از هر مرضی آه داشت، شفا می يافت        
: وقتی عيسی او را در آنجا خوابيده ديد و دانست آه مّدت درازی است آه بيمار می باشد، از او پرسيد                         ٦.  مبتال بود 

 » آيا می خواهی خوب و سالم شوی؟«
 ای آقا، وقتی آب به حرآت می آيد کسی نيست آه به من آمک آند و مرا در استخر                              «:  آن مريض پاسخ داد     ٧

 » .بياندازد؛ تا من از جايم حرآت می کنم، شخص ديگری پيش از من به داخل می رود
آن مرد فورًا شفا يافت و بستر خود را برداشت و به                ٩»  .بلند شو، بسترت را بردار و برو        «:  عيسی به او گفت    ٨

امروز روز سبت   «:  فتندبه همين عّلت يهوديان به مردی آه شفا يافته بود گ               ١٠.  آن روز، روز سبت بود      .  راه افتاد 
 » .است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمايی

 » '.بسترت را بردار و برو': آن کسی که مرا شفا داد به من گفت«: او در جواب ايشان گفت١١
 » چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟«: از او پرسيدند١٢
 . ت؛ زيرا آن محل پر از جمعّيت بود و عيسی از آنجا رفته بودولی آن مردی آه شفا يافته بود، او را نمی شناخ١٣
اآنون آه شفا يافته ای ديگر گناه نكن، مبادا به        «:  بعد از اين جريان عيسی او را در معبد بزرگ يافته به او گفت             ١٤

 » .وضع بدتری دچار شوی
يسی در روز سبت اين آارها       چون ع ١٦»  .کسی که مرا شفا داد عيسی است      «:  آن مرد رفت و به يهوديان گفت        ١٥

پدرم هنوز آار می کند و من هم آار          «:  اّما عيسی به آنان گفت     ١٧.  را می کرد، يهوديان به اذّيت و آزار او پرداختند          
 » .می کنم
چون او نه تنها سبت را می شکست، بلكه خدا را پدر خود             .  اين سخن، يهوديان را در آشتن او مصّمم تر ساخت         ١٨

 . ين طريق خود را با خدا برابر می ساختمی خواند و به ا

  اختيار فرزند
بيند پدر    يقين بدانيد آه پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه آه می                   «:  عيسی در جواب آنان گفت      ١٩

 زيرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد، به پسر نيز                 ٢٠،  هرچه پدر می کند پسر هم می کند       .  انجام می دهد 
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زيرا همان طور آه پدر      ٢١،  نشان می دهد و آارهای بزرگتر از اين هم به او نشان خواهد داد تا شما تعّجب آنيد                            
پدر بر هيچ کس داوری    ٢٢.  مردگان را زنده می کند و به آنان حيات می بخشد، پسر هم هرکه را بخواهد زنده می کند                   

ه همه، همان طور آه پدر را احترام می کنند، پسر را نيز               تا آنك ٢٣،  نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است            
 . کسی که به پسر بی حرمتی آند، به پدر آه فرستندٔه اوست بی حرمتی آرده است. احترام نمايند

يقين بدانيد، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندٔه من ايمان آورد، حيات جاودانی دارد و هرگز محكوم                                   «٢٤
يقين بدانيد آه زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان              ٢٥.  مرگ گذشته و به حيات رسيده است          نخواهد شد، بلكه از    

زيرا همان طور آه   ٢٦.  شروع شده است، آه مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنيد و هرکه بشنود زنده خواهد شد                 
و به او اختيار داده است آه          ٢٧.  پدر منشأ حيات است، به پسر هم اين قدرت را بخشيده است تا منشاء حيات باشد                       

از اين تعّجب نكنيد، زيرا زمانی خواهد آمد آه همٔه مردگان صدای او را                    ٢٨.  داوری نمايد، زيرا پسر انسان است       
نيكوآاران برای حيات خواهند برخواست و گناهكاران برای          :  و از قبرهای خود بيرون خواهند آمد        ٢٩  خواهند شنيد 
 . محکومّيت

  شهادت به عيسی
من از خود نمی توانم کاری انجام دهم بلكه طبق آنچه آه می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادالنه                                 «٣٠

 . است، زيرا در پی انجام خواسته های خود نيستم، بلكه انجام ميل پدری آه مرا فرستاده است
ت آه دربارٔه من     ولی شخص ديگری هس    ٣٢،  اگر من دربارٔه خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد             «٣١

شما قاصدانی پيش يحيی فرستاديد و او به حقيقت          ٣٣.  شهادت می دهد و می دانم آه شهادت او دربارٔه من معتبر است            
يحيی مانند  ٣٥.  من به شهادت انسان نيازی ندارم بلكه به خاطر نجات شما اين سخنان را می گويم                         ٣٤.  شهادت داد  

اّما من شاهدی    ٣٦.  ا مايل بوديد، برای مّدتی در نور او شادی آنيد              چراغی بود آه می سوخت و می درخشيد و شم           
آارهايی آه پدر به من سپرده است تا انجام دهم، بر اين حقيقت شهادت می دهند آه پدر مرا                    :  بزرگتر از يحيی دارم   

نه صدايش را   شما هرگز نه او را ديده ايد و        .  پدری آه مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است          ٣٧.  فرستاده است 
کتاب مقّدس ٣٩.  و آالم او در دلهای شما جايی ندارد، زيرا به آن کسی که فرستاده است، ايمان نمی آوريد                    ٣٨شنيده ايد  

درحالی که آتاب دربارٔه من شهادت     .  را مطالعه می نماييد، چون خيال می کنيد آه در آن حيات جاودان خواهيد يافت               
 . بياييد تا حيات بيابيدشما نمی خواهيد پيش من ٤٠می دهد، 

من به نام   ٤٣.  من شما را می شناسم و می دانم آه خدا را از دل دوست نداريد            ٤٢.  من از مردم توّقع احترام ندارم     «٤١
شما آه طالب   ٤٤.  پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذيريد، ولی اگر کسی خودسرانه بيايد از او استقبال خواهيد آرد                       

د و به عّزت و احترامی آه از جانب خدای يكتا می آيد توّجهی نداريد، چگونه می توانيد ايمان                 احترام از يكديگر هستي   
گمان نكنيد آه من در پيشگاه پدر، شما را مّتهم خواهم ساخت، کسی ديگر، يعنی همان موسی آه به او                          ٤٥بياوريد؟  

شتيد به من نيز ايمان می آورديد، زيرا او             اگر شما به موسی ايمان می دا        ٤٦.  اميدوار هستيد، شما را مّتهم می نمايد        
 » اّما اگر به نوشته های او ايمان نداريد، چگونه گفتار مرا باور خواهيد آرد؟٤٧. دربارٔه من نوشته است

٦  
  غذا دادن به پنج هزار نفر

 ) ١٧-١٠:٩؛ لوقا ٤٤-٣٠:٦؛ مرقس ٢١-١٣:١٤مّتی (
و عّدٔه زيادی، آه معجزات او را       ٢ر دريای طبريه است رفت      بعد از اين عيسی به طرف ديگر دريای جليل آه د          ١

آنگاه عيسی به باالی آوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا            ٣.  در شفا دادن به بيماران ديده بودند، به دنبال او رفتند           
 به  وقتی عيسی به اطراف نگاه آرد و عّدٔه زيادی را ديد آه                  ٥.  روزهای عيد فصح يهوديان نزديک بود        ٤.  نشست

عيسی اين را از روی امتحان به او        ٦»  از آجا بايد نان بخريم تا اينها بخورند؟       «:  طرف او می آيند، از فيليُپس پرسيد     
 . گفت زيرا خود او می دانست چه بايد بكند

 » .دويست سّکٔه نقره نان هم آافی نيست آه هريک از آنها کمی بخورد«: فيليُپس پاسخ داد٧
پسر بّچه ای در اينجا هست آه       «٩:  ام اندرياس آه برادر شمعون پطرس بود، به او گفت            يکی از شاگردانش به ن     ٨

 » پنج نان جو و دو ماهی دارد، ولی آن برای اين عّده چه می شود؟
. در آنجا سبزه بسيار بود، پس مردم آه در حدود پنج هزار مرد بودند، نشستند» .مردم را بنشانيد «:  عيسی گفت ١٠
. ها را برداشت، خدا را شكر آرد و در ميان مردم، آه بر روی زمين نشسته بودند تقسيم نمود                             آنگاه عيسی نان   ١١

خورده های نان را   «:  وقتی همه سير شدند، به شاگردان گفت      ١٢.  ماهيان را نيز همين طور هرقدر خواستند تقسيم آرد       
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بد از خورده های باقيماندٔه آن پنج نان       پس شاگردان آنها را جمع آردند و دوازده س        ١٣»  .جمع آنيد تا چيزی تلف نشود     
 . جو ُپر نمودند

در حقيقت اين همان نبی موعود است آه می بايست به جهان                 «:  وقتی مردم اين معجزٔه عيسی را ديدند گفتند           ١٤
 پس چون عيسی متوّجه شد آه آنها می خواهند او را بزور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به                               ١٥»  .بيايد

 . آوهستان رفت

  راه رفتن بر روی آب
 ) ٥٢-٤٥:٦؛ مرقس ٣٣-٢٢:١٤مّتی (

و سوار قايق شده به آن طرف دريا به سوی آفرناحوم حرآت             ١٧  در وقت غروب شاگردان به طرف دريا رفتند       ١٦
 باد شديدی شروع به وزيدن آرد و دريا            ١٨.  هوا تاريک شده بود و عيسی هنوز پيش ايشان برنگشته بود                 .  آردند

وقتی در حدود يک فرسنگ جلو رفتند، عيسی را ديدند آه بر روی آب قدم می زند و به طرف قايق                          ١٩.  توفانی شد 
می خواستند او را به داخل قايق بياورند،           ٢١»  .من هستم، نترسيد   «:  اّما عيسی به آنها گفت      ٢٠.  آنها ترسيدند .  می آيد

 . ولی قايق بزودی به مقصد رسيد

  در جستجوی عيسی
 بعد مردمی آه در آنارٔه ديگر دريا ايستاده بودند ديدند آه، به جز همان قايقی آه شاگردان سوار شده                                 روز٢٢

ولی ٢٣.  بودند، قايق ديگری در آنجا نبود و عيسی هم سوار آن نشده بود، بلكه شاگردان بدون عيسی رفته بودند                               
عد از شکرگزاری خداوند خورده بودند،           قايقهای ديگری از طبريه به نزديكی همان محلی آه مردم نانها را ب                          

وقتی مردم ديدند آه عيسی و شاگردانش در آنجا نيستند، سوار اين قايقها شده در جستجوی عيسی به                              ٢٤.  رسيدند
 . آفرناحوم رفتند

  نان حيات
 » ای استاد، چه وقت به اينجا آمدی؟«: همين که او را در آن طرف دريا پيدا آردند، به او گفتند٢٥
يقين بدانيد به عّلت معجزاتی آه ديده ايد نيست آه به دنبال من آمده ايد، بلكه به خاطر نانی آه                    «:  سی پاسخ داد  عي٢٦

برای خوراک فانی تالش نكنيد بلكه برای خوراآی آه تا حيات جاودان باقی می ماند يعنی                    ٢٧.  خورديد و سير شديد    
وظيفٔه ما  «:  آنها از او پرسيدند    ٢٨»  .او را تأييد آرده است     خوراآی آه پسر انسان به شما خواهد داد، زيرا آه پدر                

 » چيست؟ چطور می توانيم آارهايی را آه خدا از ما می خواهد انجام دهيم؟
آن کاری آه خدا از شما می خواهد اين است آه به کسی که فرستاده است ايمان                         «:  عيسی به ايشان پاسخ داد       ٢٩

 » .بياوريد
نياکان ما در بيابان َمّنا را           ٣١ای نشان می دهی تا به تو ايمان بياوريم؟ چه می کنی؟                     چه معجزه   «:  آنها گفتند  ٣٠

 » '.او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند': خوردند و چنانکه آتاب مقّدس می فرمايد
ن حقيقی را از     يقين بدانيد آن موسی نبود آه از آسمان به شما نان داد، بلكه پدر من نا                       «:  عيسی به آنان گفت    ٣٢

 » .زيرا نان خدا آن است آه از آسمان نازل شده به جهان حيات می بخشد٣٣آسمان به شما عطا می کند، 
 » .ای آقا، هميشه اين نان را به ما بده«: به او گفتند٣٤
ن هرکه نزد من بيايد، هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ايما               .  من نان حيات هستم    «:  عيسی به آنها گفت    ٣٥

همٔه کسانی که پدر به    ٣٧.  اّما چنانکه گفتم شما با اينكه مرا ديديد ايمان نياورديد          ٣٦.  بياورد، هرگز تشنه نخواهد گرديد    
من از آسمان به زمين       ٣٨.  من می بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پيش من می آيد بيرون نخواهم آرد                        

و ارادٔه فرستندٔه من اين است آه       ٣٩ل آورم، بلكه ارادٔه فرستندٔه خويش را        آمده ام نه به خاطر آنكه ارادٔه خود را به عم         
. من از همٔه کسانی که او به من داده است حّتی يک نفر را هم از دست ندهم، بلكه در روز بازپسين آنها را زنده آنم                          

و .   حيات جاودان گردد   زيرا خواست پدر من اين است آه هرکس پسر را می بيند و به او ايمان می آورد، صاحب                   ٤٠
 » .من او را در روز بازپسين زنده خواهم آرد

من آن نانی هستم آه از آسمان نازل شده            «:  پس يهوديان شكايت آنان به او اعتراض آردند، زيرا او گفته بود              ٤١
ونه آيا اين مرد عيسی، پسر يوسف، نيست آه ما پدر و مادر او را می شناسيم؟ پس چگ                               «:  آنها گفتند  ٤٢»  .است

 » '.من از آسمان آمده ام': می گويد
هيچ کس نمی تواند نزد من بيايد، مگر اينكه پدری آه مرا                   ٤٤.  اين قدر شكايت نكنيد    «:  عيسی در جواب گفت      ٤٣

در آتب انبيا نوشته شده     ٤٥.  فرستاد او را به طرف من جذب نمايد و من او را در روز بازپسين زنده خواهم ساخت                     
. بنابراين هرکس صدای پدر را شنيده واز او تعليم گرفته باشد، نزد من می آيد              .  م خواهند يافت  همه از خدا تعلي   :  است
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يقين بدانيد کسی که به من       ٤٧.  فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را ديده است              .  البّته هيچ کس پدر را نديده است        ٤٦
اّما ٥٠.  ا در بيابان َمّنا را خوردند ولی مردند         نياکان شم ٤٩.  من نان حيات هستم   ٤٨.  ايمان می آورد حيات جاودان دارد     

من آن نان   ٥١.  من دربارٔه نانی صحبت می کنم آه از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی ميرد                  
هرکه اين نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی آه من خواهم داد، بدن                       .  زنده هستم آه از آسمان آمده است        

 » .م می باشد، آه آن را به خاطر حيات جهانيان می دهمخود
چگونه اين شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا                  «:  يهوديان با يكديگر به مشاجره پرداختند و می گفتند            ٥٢

 » بخوريم؟
٥٤. داريديقين بدانيد اگر بدن پسر انسان را نخوريد و خون او را نياشاميد در خودتان حيات ن            «:  عيسی پاسخ داد  ٥٣

٥٥.  هرآه بدن مرا بخورد و خون مرا بياشامد حيات جاودان دارد و من در روز بازپسين او را زنده خواهم ساخت                        

هرکه جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد،         ٥٦.  زيرا جسم من خوراک حقيقی و خون من نوشيدنی حقيقی است             
ا فرستاد و من به وسيلٔه پدر زنده هستم، هرکه مرا             همان طوری که پدر زنده مر      ٥٧.  در من ساآن است و من در او        

اين نانی آه از آسمان نازل شده، مانند نانی نيست آه نياکان شما خوردند و                ٥٨.  بخورد به وسيلٔه من زنده خواهد ماند      
 » .زيرا هرکه از اين نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. مردند
 . ه ای در آفرناحوم تعليم می داد فرموداين چيزها را عيسی هنگامی که در آنيس٥٩

  سخنان حيات جاودانی
اين تعليم سخت است، چه کسی می تواند به آن گوش                «:  بسياری از پيروانش هنگامی که اين را شنيدند گفتند            ٦٠
 » دهد؟
آيا اين مطلب باعث      «:  وقتی عيسی احساس آرد آه پيروانش از اين موضوع شكايت می کنند، به آنها گفت                        ٦١

روح است  ٦٣پس اگر پسر انسان را ببينيد آه به مكان اول خود صعود می آند چه خواهيد آرد؟                       ٦٢غزش شما شد؟     ل
ولی بعضی از شما     ٦٤سخنانی آه به شما می گويم روح و حيات است              .  آه حيات می بخشد ولی جسم فايده ای ندارد         

 همچنين آن کسی را آه بعدًا او را تسليم آرد                   زيرا عيسی از ابتدا کسانی را آه ايمان نداشتند و                »  .ايمان نداريد 
به همين دليل به شما گفتم آه هيچ کس نمی تواند نزد من بيايد، مگر آنكه پدر من اين فيض                    «:  پس گفت ٦٥.  می شناخت

 » .را به او عطا آرده باشد
ی از دوازده حواری    آن وقت عيس  ٦٧.  از آن به بعد بسياری از پيروان او برگشتند و ديگر با او همراهی نكردند                ٦٦
 » آيا شما هم می خواهيد مرا ترک آنيد؟«: پرسيد
ما ايمان و   ٦٩.  ای خداوند، نزد آه برويم؟ آلمات حيات جاودانی نزد توست             «:  شمعون پطرس در جواب گفت     ٦٨

 » .اطمينان داريم آه تو آن پاک مرد خدا هستی
اين را   ٧١»  .حالی آه يکی از شما ابليسی است            آيا من شما دوازده نفر را برنگزيدم؟ در              «:  عيسی پاسخ داد    ٧٠

زيرا او آه يکی از آن دوازده حواری بود، قصد داشت عيسی را                   .  دربارٔه يهودای اسخريوطی پسر شمعون گفت        
 . تسليم آند

٧  
  عيسی و برادران او

تند او را    او نمی خواست در يهوديه باشد چون يهوديان قصد داش             .  بعد از آن عيسی در جليل مسافرت می کرد            ١
اينجا را ترک آن و به       «:  برادران عيسی به او گفتند     ٣همين که عيد يهوديان يعنی عيد خيمه ها نزديک شد،           ٢.  بكشند

کسی که می خواهد مشهور شود آارهای خود را پنهانی             ٤.  يهوديه برو تا پيروان تو آارهايی را آه می کنی ببينند                
 . چونكه برادرانش هم به او ايمان نداشتند٥» .بگذار تمام دنيا تو را ببينندانجام نمی دهد، تو آه اين آارها را می کنی 

دنيا نمی تواند از شما    ٧.  هنوز وقت من نرسيده است، اّما برای شما هروقت مناسب است            «:  عيسی به ايشان گفت   ٦
شما برای اين عيد     ٨  .متنّفر باشد، اّما از من نفرت دارد، زيرا من دربارٔه آن شهادت می دهم آه آارهايش بد است                        

 . عيسی اين را به آنان گفت و در جليل ماند٩» .آيم زيرا هنوز وقت من کامًال نرسيده است من فعًال نمی. برويد

  عيسی در اورشليم
١١.  بعد از آنكه برادرانش برای عيد به اورشليم رفتند، خود عيسی نيز به آنجا رفت ولی نه آشكارا بلكه پنهانی                      ١٠

 » او آجاست؟«: زهای عيد به دنبال او می گشتند و می پرسيدنديهوديان در رو
و ديگران  »  او آدم خوبی است     «:  بعضی می گفتند .  در ميان مردم دربارٔه او گفت وگوی زيادی وجود داشت               ١٢
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 اّما به عّلت ترس از يهوديان، هيچ کس دربارٔه او به طور علنی چيزی               ١٣»  .نه، او مردم را گول می زند      «:  می گفتند
 . نمی گفت

: يهوديان با تعّجب می گفتند     ١٥.  در اواسط روزهای عيد، عيسی به معبد بزرگ آمد و به تعليم دادن پرداخت                       ١٤
 » اين شخص آه هرگز تعليم نيافته است، چگونه آتب مقّدس را می داند؟«

١٧.   من است  آنچه من تعليم می دهم از خود من نيست، بلكه از طرف فرستندهٔ               «:  عيسی در جواب ايشان گفت     ١٦

کسی که مايل باشد ارادٔه او را انجام دهد خواهد دانست آه تعاليم من از جانب خداست يا من فقط از خود سخن                                      
اّما کسی که طالب جالل فرستنده خود       .  هرکه از خود سخن بگويد طالب جاه و جالل برای خود می باشد              ١٨.  می گويم

مگر موسی شريعت را به شما نداد شريعتی آه هيچ يک از شما             ١٩.  باشد، آدمی است صادق و در او ناراستی نيست         
 » به آن عمل نمی کند؟ چرا می خواهيد مرا بكشيد؟

 » چه کسی می خواهد تو را بكشد؟. تو ديو داری«: مردم در جواب گفتند٢٠
ه ختنه را به    موسی قانون مربوط ب   ٢٢.  من يک آار کرده ام و همٔه شما از آن تعّجب کرده ايد           «:  عيسی جواب داد  ٢١

پس ٢٣.  و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنيد           )  هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم          (شما داد   
اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنيد تا قانون موسی شكسته نشود، چرا به اين دليل آه من در روز سبت                           

از روی ظاهر قضاوت نكنيد، بلكه در قضاوتهای           ٢٤ شده ايد؟    به يک انسان سالمتی آامل بخشيدم بر من خشمگين            
 » .خود با انصاف باشيد

  آيا او مسيح است؟
ببينيد او در اينجا    ٢٦  آيا اين همان کسی نيست آه می خواهند او را بكشند؟           «:  پس بعضی از مردم اورشليم گفتند      ٢٥

مرانان ما واقعًا قبول دارند آه او مسيح موعود            آيا حك .  به طور علنی صحبت می کند و آنها چيزی به او نمی گويند              
با وجود اين ما همٔه می دانيم آه اين مرد اهل آجاست، اّما وقتی مسيح ظهور آند هيچ کس نخواهد دانست                          ٢٧است؟  

 » .آه او اهل آجاست
دانيد آه اهل   شما مرا می شناسيد و می     «:  از اين رو وقتی عيسی در معبد بزرگ تعليم می داد با صدای بلند گفت              ٢٨

اّما من او را      ٢٩.  ولی من به دلخواه خود نيامده ام زيرا فرستنده من حق است و شما او را نمی شناسيد                         .  آجا هستم 
 » .می شناسم زيرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است

زيرا وقت او هنوز     ،  در اين وقت آنها خواستند او را دستگير آنند، اّما هيچ کس دست به طرف او دراز نكرد                       ٣٠
آيا وقتی مسيح ظهور آند از اين شخص بيشتر               «:  ولی عّدٔه زيادی به او ايمان آوردند و می گفتند              ٣١.  نرسيده بود 

 » معجزه می نمايد؟

  آوشش برای بازداشت عيسی
نانی پس آنها و سران آاهنان پاسبا           .  فريسيان آنچه را آه مردم دربارٔه او به طور پنهانی می گفتند شنيدند                         ٣٢

فقط مّدت آوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد                     «:  آنگاه عيسی گفت    ٣٣.  فرستادند تا عيسی را بازداشت آنند          
شما به دنبال من خواهيد گشت، اّما مرا نخواهيد يافت و به جايی که من خواهم بود شما                  ٣٤.  فرستندٔه خود خواهم رفت   

 » .نمی توانيد بياييد
آجا می خواهد برود آه ما نتوانيم او را پيدا آنيم، آيا می خواهد پيش آسانی                       «:  تندپس يهوديان به يكديگر گف       ٣٥

به دنبال من خواهيد گشت اّما مرا        '٣٦:  برود آه در ميان يونانيان پراآنده هستند و به يونانيان تعليم دهد؟ او می گويد                
 » د او از اين حرف چيست؟مقصو' .نخواهيد يافت و به جايی که من خواهم بود شما نمی توانيد بياييد

  نهرهای آب حيات
اگر کسی تشنه است پيش من       «:  در آخرين روز آه مهمترين روز عيد بود، عيسی ايستاد و با صدای بلند گفت                 ٣٧

نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ايمان بياورد جاری                     ':  چنانکه آالم خدا می فرمايد     ٣٨.  بيايد و بنوشد   
 سخنان را دربارٔه روح القدس، آه می بايد به مؤمنين او داده شود می گفت و چون هنوز عيسی                   اين٣٩»  '.خواهد گشت 

 . جالل نيافته بود روح القدس عطا نشده بود

  دودستگی در ميان جمعّيت
 » اين مرد واقعًا همان نبی موعود است«: بسياری از کسانی که اين سخن را شنيدند گفتند٤٠
مگر کتاب مقّدس  ٤٢آيا مسيح از جليل ظهور می کند؟            «:  و عّده ای هم گفتند     »  .ح است او مسي «:  ديگران گفتند ٤١

به اين ترتيب دربارٔه او در ميان       ٤٣»  نمی گويد آه مسيح بايد از خاندان داوود و اهل دهكدٔه داوود يعنی بيت لحم باشد؟             
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 .  هيچ کس به طرف او دست دراز نكردعّده ای خواستند او را دستگير آنند، اّما٤٤. جمعّيت دودستگی به وجود آمد

  بی ايمانی سران يهود
 » چرا او را نياورديد؟«: آنها از پاسبان پرسيدند. بعد از آن پاسبانان پيش سران آاهنان و فريسيان برگشتند٤٥
 » .تا به حال هيچ کس مانند اين مرد سخن نگفته است«: پاسبان جواب دادند٤٦
آيا کسی از رؤسا و فريسيان به او گرويده              ٤٨ا او شما را هم گمراه آرده است؟              آي«:  فريسيان در پاسخ گفتند     ٤٧

 » !و اّما اين آدمهايی آه از شريعت بی خبرند، ملعون هستند٤٩است؟ 
آيا شريعت به ما اجازه     «٥١:  نيقوديموس، آه در شب به ديدن عيسی آمده بود و يکی از آنها بود، از آنها پرسيد                   ٥٠

 » م آنيم بدون آنكه به سخنان او گوش دهيم و بدانيم چه آار آرده است؟می دهد کسی را محكو
 » .مگر تو جليلی هستی؟ بررسی آن و ببين آه هيچ نبی ای از جليل ظهور نكرده است«: در پاسخ به او گفتند٥٢

٨  
  زنی آه در هنگام زنا گرفته شد

و صبح زود باز به معبد بزرگ آمد و همٔه            ٢  رفت  پس آنها همه به خانه های خود رفتند اّما عيسی به آوه زيتون              ١
در اين وقت علما و فريسيان زنی را آه           ٣.  مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعليم دادن آنها مشغول شد                    

ای استاد، اين زن را در       «:  آنان به او گفتند   ٤  در هنگام عمل زنا گرفته بودند پيش او آوردند و در وسط برپا داشتند                
اّما تو در   .  موسی در تورات به ما دستور داده است آه چنين زنهايی بايد سنگسار شوند                ٥.  م عمل زنا گرفته ايم   هنگا

اّما عيسی سر بزير     .  آنان از روی امتحان اين را گفتند تا دليلی برای اّتهام او پيدا آنند                     ٦»  اين باره چه می گويی؟    
 آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عيسی سر خود               ولی چون ٧.  افكند و با انگشت خود روی زمين می نوشت         

عيسی باز سر خود را بزير      ٨»  .آن کسی که در ميان شما بی گناه است سنگ اول را به او بزند             «:  را بلند آرد و گفت    
ا وقتی آنها اين را شنيدند، از پيران شروع آرده يک به يک بيرون رفتند و عيسی تنه                   ٩.  افكند و بر زمين می نوشت    

آنها آجا رفتند؟    «:  عيسی سر خود را بلند آرد و به آن زن گفت                ١٠.  با آن زن آه در وسط ايستاده بود، باقی ماند              
 » کسی تو را محكوم نكرد؟

 » .من هم تو را محكوم نمی کنم، برو و ديگر گناه نكن«: عيسی گفت» .هيچ کس ای آقا«: زن گفت١١

  عيسی نور جهان است
من نور جهان هستم، کسی که از من پيروی آند در تاريكی سرگردان نخواهد شد،                   «:  تعيسی باز به مردم گف     ١٢

 » .بلكه نور حيات را خواهد داشت
 » .تو دربارٔه خودت شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری ندارد«: فريسيان به او گفتند١٣
زيرا من می دانم از آجا آمده ام        ،من حّتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است          «:  عيسی در پاسخ گفت   ١٤

شما از نظر انسانی قضاوت می کنيد،      ١٥.  و به آجا می روم ولی شما نمی دانيد آه من از آجا آمده ام و به آجا می روم                 
اگر قضاوت هم بكنم قضاوت من درست است، چون در اين آار             ١٦.  ولی من دربارٔه هيچ کس چنين قضاوت نمی کنم       

در شريعت شما هم نوشته شده است، آه گواهی دو شاهد              ١٧.   آه مرا فرستاد نيز با من است         تنها نيستم، بلكه پدری    
 » .يکی خود من هستم آه برخود شهادت می دهم و شاهد ديگر، پدری است آه مرا فرستاد١٨: معتبر است

مرا می شناختيد    اگر.  شما نه مرا می شناسيد و نه پدر مرا          «:  عيسی پاسخ داد   »  پدر تو آجاست؟   «:  به او گفتند   ١٩
 » .پدر مرا نيز می شناختيد

عيسی اين سخنان را هنگامی که در بيت المال معبد بزرگ تعليم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز                              ٢٠
 . نكرد، زيرا وقت او هنوز نرسيده بود

 . جايی که من می روم شما نمی توانيد بياييد
به دنبال من خواهيد گشت ولی در گناهان خود خواهيد مرد و به                من می روم و شما   «:  باز عيسی به ايشان گفت    ٢١

 » .جايی که من می روم نمی توانيد بياييد
وقتی می گويد جايی که من می روم شما نمی توانيد بياييد، آيا منظورش اين است آه                 «:  يهوديان به يكديگر گفتند    ٢٢

 » او می خواهد خودش را بكشد؟
اين عالم پايين تعّلق داريد و من از عالم باال آمده ام، شما از اين جهان هستيد، ولی                     شما به «:  عيسی به آنها گفت   ٢٣

اگر ايمان نياوريد آه من او        .  به اين جهت به شما گفتم آه در گناهان خود خواهيد مرد                 ٢٤.  من از اين جهان نيستم      
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 » .هستم، در گناهان خود خواهيد مرد
٢٦.  من همان کسی هستم آه از اول هم به شما گفتم                 «:   جواب داد   عيسی»  تو آيستی؟ «:  آنان از او پرسيدند     ٢٥

چيزهای زيادی دارم آه دربارٔه شما بگويم و داوری نمايم اّما فرستندٔه من حق است و من آنچه را آه از او شنيده ام                          
 » .به جهان اعالم می کنم

وقتی شما پسر    «:  يل عيسی به آنان گفت      به همين دل   ٢٨.  آنها نفهميدند آه او دربارٔه پدر با آنان صحبت می کند              ٢٧
انسان را از زمين بلند آرديد آن وقت خواهيد دانست آه من او هستم و از خود آاری نمی کنم، بلكه همان طور آه                              

پدر مرا تنها نگذاشته است، زيرا من هميشه           .  فرستندٔه من با من است     ٢٩.  پدر به من تعليم داده است سخن می گويم          
 » . می سازد به عمل می آورمآنچه او را خشنود

 . در نتيجٔه اين سخنان بسياری به او گرويدند٣٠

  آزادی و بردگی
اگر مطابق تعاليم من عمل آنيد، در واقع شاگردان من            «:  سپس عيسی به يهوديانی آه به او گرويده بودند گفت           ٣١

 » .و حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد آرد٣٢ خواهيد بود
مقصود تو از اينكه می گويی      .  ما فرزندان ابراهيم هستيم و هرگز بردٔه آسی نبوده ايم           «:  آنها به او جواب دادند     ٣٣

 » شما آزاد خواهيد شد چيست؟
و برده هميشه در ميان اهل         ٣٥  يقين بدانيد آه هرکسی آه گناه می کند بردٔه گناه است               «:  عيسی به ايشان گفت     ٣٤

می دانم آه شما   ٣٧.  پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعًا آزاد خواهيد بود           ٣٦.  ميشه می ماند خانه نمی ماند ولی پسر ه    
من دربارٔه آنچه در    ٣٨.  اّما چون تعاليم من در دلهای شما جايی ندارد، می خواهيد مرا بكشيد            .  فرزندان ابراهيم هستيد  

 » .ته  ايد، انجام می دهيدحضور پدر ديده ام سخن می گويم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخ
 » .ابراهيم پدر ماست«: آنها در پاسخ گفتند٣٩

ولی حاال می خواهيد مرا      ٤٠،  اگر فرزندان ابراهيم می بوديد، کارهای او را بجا می آوريد              «:  عيسی به آنها گفت     
ابراهيم چنين کاری   .  مبكشيد، درحالی که من همان کسی هستم آه حقيقت را آن چنان که از خدا شنيده ام به شما می گوي                 

 » .شما آارهای پدر خود را بجا می آوريد٤١. نكرد
 » .ما حرامزاده نيستيم، ما يک پدر داريم و آن خود خداست«: آنها به او گفتند

اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتيد؛ زيرا من از جانب خدا آمده ام و در بين                      «:  عيسی به آنها گفت    ٤٢
چرا سخنان مرا نمی فهميد؟ برای اينكه طاقت شنيدن چنين         ٤٣.  ودسرانه نيامده ام، بلكه او مرا فرستاد     من خ .  شما هستم 

او از اول قاتل . شما فرزندان پدر خود، ابليس هستيد و آرزوهای پدر خود را به عمل می آوريد            ٤٤.  سخنانی را نداريد  
 دروغ می گويد مطابق سرشت خود رفتار            وقتی.  بود و از راستی بی خبر است، چون در او هيچ راستی نيست                     

. اّما من چون حقيقت را به شما می گويم، به من ايمان نمی آوريد             ٤٥.  می نمايد؛ زيرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست       
٤٧کدام يک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقيقت را می گويم، چرا به من ايمان نمی آوريد؟       ٤٦

 » .شما به آالم خدا گوش نمی دهيد، چون از خدا نيستيد. خدا باشد، به آالم خدا گوش می دهدکسی که از 

  عيسی و ابراهيم
 » آيا درست نگفتيم آه تو سامری هستی و ديو داری؟«: يهوديان در جواب به او گفتند٤٨
من طالب  ٥٠.  مت می سازيد من ديو ندارم، بلكه به پدر خود احترام می گذارم ولی شما مرا بی حر               «:  عيسی گفت ٤٩

يقين بدانيد اگر کسی از تعاليم من         ٥١.  جالل خود نيستم، آس ديگری هست آه طالب آن است و او قضاوت می کند                  
 » .اطاعت نمايد، هرگز نخواهد مرد

 از  هرکه:  ابراهيم و همٔه انبيا مردند ولی تو می گويی       .  حاال مطمئن شديم آه تو ديو داری      «:  يهوديان به او گفتند   ٥٢
آيا تو از پدر ما ابراهيم و همٔه انبيايی آه مرده اند بزرگتری؟ فكر                   ٥٣.  تعاليم من اطاعت نمايد، هرگز نخواهد مرد         

 » می کنی آه هستی؟
اگر من خود را آدم بزرگی بدانم اين بزرگی ارزشی ندارد، آن پدر من است آه مرا بزرگی                    «:  عيسی پاسخ داد  ٥٤

شما هيچ وقت او را نشناخته ايد، اّما من او را                 ٥٥.  ما می گوييد خدای شماست      و جالل می بخشد، همان کسی که ش          
می شناسم و اگر بگويم آه او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود، ولی من او را می شناسم و آنچه می گويد                      

 » .آن را ديد و شادمان شدپدر شما ابراهيم از اينكه اميد داشت روز مرا ببيند، خوشحال بود و ٥٦. اطاعت می کنم
 » تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممكن است، ابراهيم را ديده باشی؟«: يهوديان به او گفتند٥٧
 » .يقين بدانيد آه پيش از توّلد ابراهيم، من بوده ام و هستم«: عيسی به ايشان گفت٥٨
مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک آرد و                آنها سنگ برداشتند آه به سوی عيسی پرتاب آنند ولی از نظر                ٥٩
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 . رفت

٩  
  عيسی آور مادرزاد را شفا می دهد

ای استاد، به عّلت گناه آی بود         «:  شاگردانش از او پرسيدند    ٢.  وقتی از محلی می گذشت، آور مادرزادی را ديد         ١
 » آه اين مرد، نابينا به دنيا آمد؟ خود او گناهكار بود يا والدينش؟

تا ٤.  نه از گناه خودش بود و نه از والدينش، بلكه تا در وجود او آارهای خدا آشكار گردد                        «:  دعيسی جواب دا  ٣
تا وقتی  ٥.  وقتی شب می آيد کسی نمی تواند آار آند       .  وقتی روز است، بايد آارهای فرستندٔه خود را به انجام برسانيم            

 » .در جهان هستم، نور جهانم
: و به او گفت    ٧داخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان آور ماليد                    وقتی اين را گفت آب دهان به زمين ان            ٦

 . پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت» .چشمهای خود را بشوی) يعنی فرستاده(برو و در حوض سيلوحا «
آيا اين همان شخصی نيست آه        «:  پس همسايگان و کسانی که او را در وقتی که گدايی می کرد می شناختند گفتند                ٨
 »  نشست و گدايی می کرد؟می
ولی او خودش   »  .نه اين شخص به او شباهت دارد       «:  اّما ديگران گفتند  »  .اين همان شخص است   «:  بعضی گفتند ٩
 » .من همان شخص هستم«: گفت
 » پس چشمان تو چگونه باز شد؟«: از او پرسيدند١٠
ليد و به من گفت آه به           شخصی آه اسمش عيسی است گل ساخت و به چشمان من ما                   «:  او در جواب گفت     ١١

 » .من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بينا شدم. حوض سيلوحا بروم و بشويم
 » .نمی دانم«: پاسخ داد» آن شخص آجاست؟«: آنها پرسيدند١٢

  تحقيق فريسيان دربارٔه شفای آور مادرزاد
 در روز سبت گل ساخته و چشمان او را            زيرا عيسی ١٤،  آنها آن مرد را آه قبًال نابينا بود، نزد فريسيان بردند             ١٣

او روی  «:  آن مرد به آنان گفت       .  در اين وقت فريسيان از او پرسيدند آه چگونه بينا شده است                   ١٥.  باز آرده بود   
 » .چشمانم گل ماليد و من شستم و حاال می توانم ببينم

 » . رعايت نمی کنداين شخص از جانب خدا نيست چون قانون سبت را«: عّده ای از فريسيان گفتند١٦
و در ميان آنان دو دستگی به وجود            »  شخص گناهكار چگونه می تواند چنين معجزاتی بنمايد؟          «:  ديگران گفتند 

 . آمد
نظر تو دربارٔه آن کسی که می گويی چشمان تو را باز آرد               «:  آنها باز هم از آن شخص آه نابينا بود پرسيدند             ١٧

 » چيست؟
 » .او يک نبی است«: او پاسخ داد

ولی يهوديان باور نمی کردند آه آن مرد آور بوده و بينايی خود را باز يافته است تا اينكه والدين او را احضار                         ١٨
آيا اين مرد پسر شماست؟ آيا شهادت می دهيد آه آور به دنيا آمده است؟ پس چگونه                        «:  از آنان پرسيدند   ١٩.  آردند

 » اآنون می تواند ببيند؟
اّما ٢١.  ما می دانيم آه او فرزند ما می باشد و نابينا به دنيا آمده است                          «:  واب گفتند  والدين آن شخص در ج        ٢٠

از خودش بپرسيد، او بالغ است و         .  نمی دانيم اآنون چگونه می تواند ببيند يا چه آسی چشمان او را باز آرده است                   
 دادند، زيرا يهوديان قبًال توافق      والدين او چون از يهوديان می ترسيدند اين طور جواب        ٢٢»  .حرف خود را خواهد زد    

از اين جهت والدين آن مرد      ٢٣.  آرده بودند آه هرآس اقرار آند آه عيسی، مسيح است او را از آنيسه اخراج نمايند                
 » .از خودش بپرسيد، او بالغ است«: گفتند
. حقيقت را خواهی گفت     سوگند ياد آن آه   «:  پس برای بار دوم آن مرد را آه قبًال آور بود، احضار آرده گفتند              ٢٤

 » .ما می دانيم آه اين شخص گناهكار است
اينکه او گناهكار است يا نه من نمی دانم فقط يک چيز می دانم آه آور بودم و اآنون                                 «:  آن مرد پاسخ داد      ٢٥

 » .می بينم
 » با تو چه آرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟«: آنها پرسيدند٢٦
چرا می خواهيد دوباره بشنويد؟ آيا شما هم می خواهيد           .   شما گفتم و گوش نداديد       من همين حاال به    «:  جواب داد ٢٧

ما می دانيم  ٢٩.  خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستيم       «:  پس به او دشنام دادند و گفتند      ٢٨»  شاگرد او بشويد؟  
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 » .آه خدا با موسی سخن گفت ولی در مورد اين شخص ما نمی دانيم آه او از آجا آمده است
چيز عجيبی است آه شما نمی دانيد او از آجا آمده است درحالی که چشمان مرا                  «:  آن مرد در جواب آنان گفت      ٣٠

همه می دانيم آه خدا دعای گناهكاران را نمی شنود ولی اگر کسی خداپرست باشد و ارادٔه خدا را                     ٣١.  باز آرده است  
دايش عالم شنيده نشده آه کسی چشمان آور مادرزادی را باز             از ابتدای پي  ٣٢.  بجا آورد، خدا دعاهای او را می شنود       

 » .اگر اين مرد از جانب خدا نيامده بود، نمی توانست کاری بكند٣٣. آرده باشد
 . و بعد او را از آنيسه بيرون انداختند» تو آه در گناه متوّلد شده ای، به ما تعليم می دهی؟«: به او گفتند٣٤

  آور دالن
آيا به پسر انسان ايمان      «:  د آه او را از آنيسه بيرون کرده اند، او را پيدا آرد و از او پرسيد                      وقتی عيسی شني  ٣٥

 » داری؟
 » ای آقا، آيست تا به او ايمان آورم؟«: آن مرد پاسخ داد٣٦
 » .تو او را ديده ای و او همان کسی است آه اآنون با تو سخن می گويد«: عيسی به او گفت٣٧
 . و در مقابل عيسی سجده آرد» .، ايمان دارمخداوندا«: او گفت٣٨
 » .من به خاطر داوری به اين جهان آمده ام تا آوران بينا و بينايان آور شوند«: عيسی سپس گفت٣٩
آيا مقصودت اين است آه ما       «:  بعضی از فريسيان آه در اطراف او بودند اين سخنان را شنيدند و به او گفتند                   ٤٠

اگر آور می بوديد گناهی نمی داشتيد، اّما چون می گوييد بينا هستيم، به               «:   ايشان گفت  عيسی به ٤١»  هم آور هستيم؟  
 » .همين دليل هنوز در گناه هستيد

١٠  
  َمَثل آغل گوسفندان

اّما ٢.  يقين بدانيد هرکه از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلكه از راه ديگری باال برود او دزد و راهزن است                      «١
. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدايش را می شنوند           ٣.  ارد شود شبان گوسفندان است    کسی که از در و   

وقتی گوسفندان خود را بيرون می َبرد، خودش در          ٤.  او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنان را بيرون می برد               
به دنبال غريبه نمی روند     .  و را می شناسند  به دنبالش می روند زيرا صدای ا       ٥جلوی آنها حرآت می کند و گوسفندان         

 » .بلكه از او می گريزند زيرا صدای غريبه ها را نمی شناسند
 . عيسی اين َمَثل را برای ايشان آورد ولی آنها مقصود او را نفهميدند٦

  شبان نيكو
انی که قبل از من آمدند، همٔه کس٨. يقين بدانيد آه من برای گوسفندان در هستم«: پس عيسی بار ديگر به آنها گفت   ٧

من در هستم، هرکه به وسيلٔه من وارد شود نجات              ٩.  دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند               
من آمده ام تا    .  دزد می آيد تا بدزدد، بكشد و نابود سازد           ١٠.  می بايد و به داخل و خارج می رود و علوفه پيدا می کند                

 . ا به طور آامل داشته باشندآدميان حيات يابند و آن ر
اّما مزدوری آه شبان نيست و       ١٢.  من شبان نيكو هستم، شبان نيكو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد                «١١

آنگاه گرگ به گّله     .  گوسفندان به او تعّلق ندارند وقتی ببينند آه گرگ می آيد، گوسفندان را می گذارد و فرار می کند                    
من ١٤.  او می گريزد چون مزدور است و به فكر گوسفندان نيست             ١٣.  ان را پراآنده می سازد    حمله می کند و گوسفند    

همان طور آه پدر مرا می شناسد، من       ١٥.  شبان نيكو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند              
ان ديگری هم دارم آه از اين گّله          من گوسفند ١٦.  هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم                

 . آنها صدای مرا خواهند شنيد و يک گّله و يک شبان خواهند شد. نيستند، بايد آنها را نيز بياورم
هيچ کس جان مرا از من     ١٨.  پدرم مرا دوست دارد زيرا من جان خود را فدا می کنم تا آنان را بار ديگر بازيابم                 «١٧

اختيار دارم آه آن را فدا سازم و اختيار دارم آه آن را باز به دست                       .   فدا می کنم   نمی گيرد، من به ميل خود آن را         
 » .پدر اين دستور را به من داده است. آورم
او ديو دارد   «:  بسياری از آنان گفتند   ٢٠.  به خاطر اين سخنان، بار ديگر در بين يهوديان دودستگی به وجود آمد              ١٩

 » ی دهيد؟چرا به سخنان او گوش م. و ديوانه است
 » آيا ديو می تواند چشمان آور را باز نمايد؟. کسی که ديو دارد نمی تواند اين طور سخن بگويد«: ديگران گفتند٢١

  يهوديان عيسی را نمی پذيرند
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و عيسی در صحن معبد بزرگ و در داخل رواق                  ٢٣  وقتی عيد تقديس در اورشليم فرا رسيد، زمستان بود                ٢٢
تا چه  موقع ما را در بی تکليفی نگاه             «:  ديان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسيدند                يهو٢٤.  سليمان قدم می زد   

 » .می داری؟ اگر مسيح هستی آشكارا بگو
آارهايی آه به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت                .  من به شما گفته ام اّما شما باور نمی آنيد            «:  عيسی گفت ٢٥

گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را            ٢٧.  نيستيد ايمان نمی آوريد    اّما شما چون گوسفندان من     ٢٦.  می دهند
من به آنها حيات جاودان می بخشم و آنها هرگز هالک نخواهند شد و                          ٢٨.  می شناسم و آنها به دنبال من می آيند            

گتر است و    پدری آه آنان را به من بخشيده است از همه بزر                   ٢٩.  هيچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگيرد              
 » .من و پدر يک هستيم٣٠. هيچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگيرد

من از جانب پدر آارهای      «:  عيسی به آنها گفت   ٣٢.  بار ديگر يهوديان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار آنند             ٣١
 » نيد؟نيک بسياری در برابر شما انجام داده ام به خاطر کدام يک از آنها مرا سنگسار می ک

برای آارهای نيک نيست آه می خواهيم تو را سنگسار آنيم، بلكه به خاطر آفرگفتن              «:  يهوديان در جواب گفتند   ٣٣
 » !تو آه يک انسان هستی و اّدعای الوهّيت می کنی. توست
 اگر خدا آسانی را آه    ٣٥  مگر در شريعت شما نوشته نشده است آه شما خدايان هستيد؟          «:  عيسی در جواب گفت   ٣٤

پس چرا به من    ٣٦،  آالم او را دريافت کرده اند خدايان خوانده است و ما می دانيم آه آالم خدا هرگز باطل نمی شود                     
اگر من  ٣٧  آه پدر، مرا برگزيده و به جهان فرستاده است نسبت آفرگويی می دهيد، وقتی می گويم پسر خدا هستم؟                       

اّما اگر آارهای او را انجام می دهم حّتی اگر به من ايمان                 ٣٨.  آارهای پدرم را بجا نمی آورم، به من ايمان نياوريد           
 » .نمی آوريد به آارهای من ايمان آوريد و بدانيد و مطمئن شويد آه پدر در من است و من در او

 . پس بار ديگر آنها می خواستند او را دستگير آنند اّما از نظر ايشان دور شد٣٩
بسياری از مردم    ٤١.   که يحيی قبًال تعميد می داد، رفت و در آنجا ماند              باز عيسی از رود اردن گذشته به جايی          ٤٠

در آنجا بسياری   ٤٢»  .يحيی هيچ معجزه ای نكرد اّما آنچه او دربارٔه اين مرد گفت راست بود             «:  پيش او آمدند و گفتند    
 . به عيسی گرويدند

١١  
  مرگ ايلعازر

مريم همان بود آه به     ٢.  دٔه مريم و خواهرش مرتا، مريض بود      مردی به نام ايلعازر، از اهالی بيت عنيا يعنی دهك         ١
پس ٣.  پاهای خداوند عطر ريخت و آنها را با گيسوان خود خشک آرد و اآنون برادرش ايلعازر بيمار بود                                         

 » .ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بيمار است«: خواهرانش برای عيسی پيغام فرستادند آه
اين بيماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلكه وسيله ای برای جالل خداست تا                  «:   شنيد گفت  وقتی عيسی اين را    ٤

پس وقتی از بيماری    ٦.  عيسی مرتا و خواهر او و ايلعازر را دوست می داشت         ٥»  .پسر خدا نيز از اين راه جالل يابد       
بياييد باز با هم به يهوديه      «:   گفت و سپس به شاگردانش   ٧ايلعازر باخبر شد دو روز ديگر در جايی که بود توّقف آرد            

 » .برويم
ای استاد، هنوز از آن وقت آه يهوديان می خواستند تو را سنگسار آنند، چيزی نگذشته                   «:  شاگردان به او گفتند    ٨
 » آيا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟. است
لغزش نمی خورد زيرا نور       آيا يک روز دوازده ساعت نيست؟ کسی که در روز راه می رود              «:  عيسی پاسخ داد  ٩

عيسی اين  ١١»  .اّما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زيرا در او هيچ نوری وجود ندارد                ١٠.  اين جهان را می بيند   
 » .دوست ما ايلعازر خوابيده است اّما من می روم تا او را بيدار آنم«: را گفت و افزود

 » .تمًا خوب خواهد شدای خداوند، اگر او خواب باشد ح«: شاگردان گفتند١٢
آنگاه عيسی به طور    ١٤.  عيسی از مرگ او سخن می گفت اّما آنها تصّور آردند مقصود او خواب معمولی است                ١٣

به خاطر شما خوشحالم آه آنجا نبوده ام چون حاال می توانيد ايمان                    ١٥.  ايلعازر مرده است    «:  واضح به آنها گفت      
 » .بياييد پيش او برويم. بياوريد

 » .بياييد ما هم برويم تا با او بميريم«:  آه او را دوقلو می گفتند به ساير شاگردانش گفتتوما١٦

  عيسی قيامت و حيات است
بيت عنيا آمتر از نيم فرسنگ از      ١٨.  وقتی عيسی به آنجا رسيد، معلوم شد آه چهار روز است او را دفن کرده اند              ١٧

 مرتا و مريم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسّلی              و بسياری از يهوديان نزد    ١٩  اورشليم فاصله داشت  
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 . دهند
مرتا به  ٢١.  مرتا به محض آنكه شنيد عيسی در راه است، برای استقبال او بيرون رفت ولی مريم در خانه ماند                      ٢٠

ن هم هرچه از خدا       با وجود اين می دانم آه اآل        ٢٢.  خداوندا، اگر تو اينجا می بودی، برادرم نمی ُمرد         «:  عيسی گفت 
 » .بخواهی به تو عطا خواهد آرد

 » .برادرت باز زنده خواهد شد«: عيسی گفت٢٣
 » .می دانم آه او در روز قيامت زنده خواهد شد«: مرتا گفت٢٤
٢٦  کسی که به من ايمان بياورد حّتی اگر بميرد، حيات خواهد داشت؛              .  من قيامت و حيات هستم     «:  عيسی گفت ٢٥

 » آيا اين را باور می کنی؟. باشد و به من ايمان بياورد، هرگز نخواهد مرد هر کسی که زنده
 » .من ايمان دارم آه تو مسيح و پسر خدا هستی آه می بايد به جهان بيايد! آری، خداوندا«: مرتا گفت٢٧

  عيسی گريه می کند
استاد آمده است   «:  به او گفت    پس از اينكه اين را گفت رفت و خواهر خود مريم را صدا آرد و به طور پنهانی                   ٢٨

عيسی هنوز به دهكده      ٣٠.  وقتی مريم اين را شنيد، فورًا بلند شد و به طرف عيسی رفت                     ٢٩»  .و تو را می خواهد     
يهوديانی آه برای تسّلی دادن به مريم در خانه بودند         ٣١.  نرسيده بود بلكه در همان جايی بود آه مرتا به ديدن او رفت            

له برخاسته و از خانه بيرون می رود به دنبال او رفتند و با خود می گفتند آه او می خواهد به                     وقتی ديدند آه او با عج     
 . سر قبر برود تا در آنجا گريه آند

خداوندا، اگر در اينجا می بودی     «:  همين که مريم به جايی که عيسی بود آمد و او را ديد، به پاهای او افتاده گفت                  ٣٢
 » .برادرم نمی ُمرد

: و پرسيد ٣٤قتی او و يهوديانی را آه همراه او بودند، گريان ديد؛ از دل آهی آشيد و سخت متأّثر شد                          عيسی و ٣٣
 » .خداوندا، بيا و ببين«: جواب دادند» او را آجا گذاشته ايد؟«

 » ببينيد چقدر او را دوست داشت؟«: يهوديان گفتند٣٦. اشک از چشمان عيسی سرازير شد٣٥
 اين مرد آه چشمان کور را باز آرد، نمی توانست کاری بكند آه جلوی مرگ ايلعازر را                    آيا«:  اّما بعضی گفتند  ٣٧

 » بگيرد؟

  ايلعازر زنده می شود
٣٩.  قبر غاری بود آه سنگی جلوی آن گذاشته بودند            .  پس عيسی درحالی که از دل آه می کشيد به سر قبر آمد               ٣٨

خداوندا، اآلن چهار روز از مرگ او می گذرد و                «:مرتا خواهر ايلعازر گفت     »  .سنگ را برداريد   «:  عيسی گفت 
 » .متعّفن شده است

پس سنگ را از     ٤١»  آيا به تو نگفتم آه اگر ايمان داشته باشی، جالل خدا را خواهی ديد؟                  «:  عيسی به او گفت    ٤٠
٤٢.  يده ایای پدر، تو را شكر می کنم آه سخن مرا شن         «:  آنگاه عيسی به آسمان نگاه آرد و گفت       .  جلوی قبر برداشتند  

من می دانستم آه تو هميشه سخن مرا می شنوی ولی به خاطر کسانی که اينجا ايستاده اند، اين را گفتم تا آنها ايمان                               
٤٤»  .ای ايلعازر، بيرون بيا   «:  پس از اين سخنان، عيسی با صدای بلند فرياد زد           ٤٣»  .بياورند آه تو مرا فرستاده ای     

عيسی به آنها   .  با آفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشيده بود بيرون آمد               آن مرده، درحالی که دستها و پاهايش         
 » .او را باز آنيد و بگذاريد برود«: گفت

  توطئه عليه عيسی
 ) ٢-١:٢٢ و لوقا ٢-١:١٤ و مرقس ٥-١:٢٦مّتی (

دند، به او ايمان    بسياری از يهوديانی آه برای ديدن مريم آمده بودند، وقتی آنچه را عيسی انجام داد مشاهده آر                   ٤٥
٤٧.  اّما بعضی از آنها پيش فريسيان رفتند و آارهايی را آه عيسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند                           ٤٦.  آوردند

چه بايد آرد؟ اين مرد معجزات         «:  فريسيان و سران آاهنان با شورای بزرگ يهود جلسه ای تشكيل دادند و گفتند                    
آزاد بگذاريم، همٔه مردم به او ايمان خواهند آورد و آن وقت روميان خواهند                 اگر او را همين طور     ٤٨.  زيادی می کند 

 » .آمد و معبد بزرگ و مّلت ما را خواهند گرفت
متوّجه نيستيد آه   ٥٠.  شما اصًال چيزی نمی دانيد   «:  يکی از آنها يعنی قيافا آه در آن سال، آاهن اعظم بود گفت                ٤٩

او اين سخن را از خود نگفت، بلكه چون           ٥١»  . مّلت ما به آّلی نابود نشود        الزم است يک  نفر به خاطر قوم بميرد تا         
و نه تنها در راه آن قوم بلكه        ٥٢در آن سال آاهن اعظم بود، پيشگويی آرد آه عيسی می بايد در راه قوم يهود بميرد،                  

 . تا فرزندان خدا را آه پراآنده هستند به صورت يک بدن واحد به هم بپيوندد
بعد از آن عيسی ديگر به طور علنی در بين يهوديان رفت و               ٥٤.  ز به بعد آنها توطئه قتل او را چيدند          از آن رو  ٥٣
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 . آمد نمی کرد، بلكه از آنجا به ناحيه ای نزديک بيابان به شهری به نام افرايم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند
طراف به اورشليم آمدند تا قبل از عيد خود را تطهير            عيد فصح يهوديان نزديک بود و عّدٔه زيادی از آباديهای ا           ٥٥
نظر شما  .  او به جشن نخواهد آمد     «:  آنها در جستجوی عيسی بودند و در معبد بزرگ به يكديگر می گفتند               ٥٦.  نمايند

اّما سران آاهنان و فريسيان دستور داده بودند آه هرکه بداند عيسی آجاست، اّطالع دهد تا او را                                  ٥٧»  چيست؟
 .  نماينددستگير

١٢  
  تدهين عيسی به وسيلٔه مريم

 ) ٩-٣:١٤؛ مرقس ١٣-٦:٢٦مّتی (
شش روز قبل از عيد فصح، عيسی به بيت عنيا، محل زندگی ايلعازر يعنی همان کسی که او را پس از مردن،                            ١

همانان، پهلوی  مرتا خدمت می کرد و ايلعازر با م           .  آنها در آنجا برای او شامی تهّيه ديدند             ٢.  زنده آرده بود، آمد     
آنگاه مريم پيمانه ای از عطر بسيار گرانبها آه روغن سنبل خالص بود، آورد و بر                       ٣.  عيسی بر سر سفره نشست      

در اين وقت   ٤.  پاهای عيسی ريخت و با گيسوان خود آنها را خشک آرد به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد                      
چرا اين  «٥:  ی بود و بزودی او را تسليم می کرد گفت            يهودای اسخريوطی پسر شمعون آه يکی از حواريون عيس            

او اين را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت،         ٦»  عطر به سيصد سّکٔه نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟              
٧.  بلكه به اين دليل گفت آه خودش مسئول آيسٔه پول و شخص دزدی بود و از پولی آه به او می دادند، برمی  داشت                        

فقرا هميشه در بين     ٨.  با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی آه مرا دفن می کنند نگه دارد                     «:  سی گفت عي
 » .شما خواهند بود اّما من هميشه با شما نخواهم بود

  توطئه عليه ايلعازر
ر را هم آه زنده آرده پس آمدند تا نه تنها عيسی بلكه ايلعاز       .  عّدٔه زيادی از يهوديان شنيدند آه عيسی در آنجاست        ٩

زيرا او باعث شده بود بسياری از         ١١بنابراين سران آاهنان تصميم گرفتند آه ايلعازر را نيز بكشند،               ١٠.  بود، ببينند 
 . يهوديان از رهبران خود روی گردان شده، به عيسی ايمان آورند

  ورود مظّفرانٔه عيسی به اورشليم
 ) ٤٠-٢٨:١٩؛ لوقا ١١-١:١١؛ مرقس ١١-١:٢١مّتی (

شاخه های ١٣،  وقتی شنيدند عيسی در راه اورشليم است      .  فردای آن روز جمعّيت بزرگی آه برای عيد آمده بودند         ١٢
خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائيل آه           «:  آنها فرياد می کردند  .  نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند          

 » .به نام خداوند می آيد
 : ی يافت و بر آن سوار شد، چنانکه آالم خدا می فرمايدعيسی کّره االغ١٤
 ! ای دختر صهيون، ديگر نترس«١٥

 » .اآنون پادشاه تو آه بر کّره االغی سوار است، می آيد
در ابتدا مقصود اين چيزها برای شاگردان روشن نبود اّما پس از آنكه عيسی به جالل رسيد آنها بياد آوردند آه                       ١٦

 .  او نوشته بود و همان طور هم آنها برای او انجام داده بودنداين چيزها دربارٔه
آنها آنچه را ديده    .  موقعی که عيسی ايلعازر را صدا زد و زنده از قبر بيرون آورد، عّدٔه زيادی حضور داشتند                   ١٧

 آه عيسی اين    به اين دليل آن جمعّيت بزرگ به استقبال عيسی آمدند، زيرا شنيده بودند               ١٨.  و شنيده بودند نقل آردند     
نمی بينيد آه هيچ کاری از ما ساخته نيست؟ تمام دنيا به                 «:  فريسيان به يكديگر گفتند     ١٩.  معجزه را انجام داده بود      

 » .دنبال او رفته است

  يونانيان می خواهند عيسی را ببينند
نها نزد فيليُپس آه اهل        آ٢١.  در ميان کسانی که برای عبادت عيد به اورشليم آمده بودند عّده ای يونانی بودند                        ٢٠

 » .ای آقا، ما می خواهيم عيسی را ببينيم«: بيت صيدای جليل بود آمدند و گفتند
: عيسی به آنها گفت    ٢٣.  فيليُپس رفت و اين را به اندرياس گفت و آن وقت هردوی آنها رفتند و به عيسی گفتند                       ٢٢

ه اگر دانٔه گندم به داخل خاک نرود و نميرد،                 يقين بدانيد آ   ٢٤.  ساعت آن رسيده است آه پسر انسان جالل يابد              «
کسی که جان خود را      ٢٥.  هيچ وقت از يک دانه بيشتر نمی شود اّما اگر بميرد دانه های بی شماری به بار می آورد                         
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دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در اين جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حيات جاودانی حفظ                                  
اگر کسی می خواهد مرا خدمت آند بايد به دنبال من بيايد و هرجا من باشم، خادم من نيز در آنجا با                          ٢٦.  خواهد آرد 

 . من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت آند پدر من او را سرافراز خواهد آرد

  عيسی دربارٔه مرگ خود سخن می گويد
اّما برای همين   '  را از اين ساعت برهان؟    ای پدر م  ':  چه بگويم؟ آيا بگويم   .  اآنون جان من در اضطراب است      «٢٧

: در آن وقت صدايی از آسمان رسيد آه می گفت          »  .ای پدر، نام خود را جالل بده       ٢٨.  منظور به اين ساعت رسيده ام     
 » .آن را جالل داده ام و باز هم جالل خواهم داد«

 » .فرشته ای با او سخن گفت«: و ديگران گفتند» .صدای رعد بود«: گروهی آه در آنجا ايستاده بودند گفتند٢٩
اآنون موقع داوری اين جهان است و          ٣١.  اين صدا به خاطر شما آمد نه به خاطر من           «:  عيسی در جواب گفت     ٣٠

وقتی از زمين باال برده می شوم، همٔه آدميان را به سوی خود خواهم                    ٣٢.  حكمران اين جهان بيرون رانده می شود        
 .  نوع مرگی آه در انتظارش بود گفتعيسی اين را در اشاره به٣٣» .آشيد
پس تو چگونه می گويی آه پسر       .  تورات به ما تعليم می دهد آه مسيح تا به ابد زنده می ماند              «:  مردم به او گفتند   ٣٤

 » انسان بايد باال برده شود؟ اين پسر انسان آيست؟
 با شماست راه برويد مبادا تاريكی        فقط تا زمانی آوتاه نور با شماست؛ تا وقتی اين نور             «:  عيسی به آنان گفت    ٣٥

تا زمانی که نور را داريد به نور ايمان         ٣٦.  کسی که در تاريكی راه می رود نمی داند به آجا می رود         .  شما را فرا گيرد   
 » .بياوريد تا فرزندان نور شويد

  بی ايمانی يهوديان
سياری آه در حضور آنان انجام داد         با وجود معجزات ب    ٣٧.  عيسی اين را گفت و از پيش آنان رفت و پنهان شد                

 : تا سخن اشعيای نبی تحّقق يابد آه گفته بود٣٨آنها به او ايمان نياوردند، 
  ای خداوند، آيا پيام ما را کسی باور نموده«

 » و آيا قدرت خداوند به احدی مشكوف گرديده است؟
 : پس آنها نتوانستند ايمان آورند، زيرا اشعيا باز هم فرموده است٣٩

  چشمان آنها را نابينا«٤٠
  و دلهايشان را سخت گردانيده است

  تا با چشمان خود نبينند
  و با دلهای خود نفهمند

  و به سوی من باز نگردند
 » .تا ايشان را شفا دهم

 . اشعيا اين را فرمود زيرا جالل عيسی را ديد و دربارٔه او سخن گفت٤١
ولی به خاطر فريسيان و ترس از آنکه مبادا از آنيسه                .   او گرويدند   با وجود اين بسياری از بزرگان يهود به            ٤٢

زيرا آنان تعريف و تمجيد از انسان را بيش از حرمت و عّزتی آه از ٤٣اخراج شوند به ايمان خود اقرار نمی کردند،  
 . جانب خداست دوست می داشتند

  داوری به وسيلٔه آالم عيسی
به من ايمان بياورد نه فقط به من بلكه به فرستندٔه من نيز ايمان آورده                      هرکه«:  پس عيسی با صدای بلند گفت       ٤٤
من نوری هستم آه به جهان آمده ام تا هرکه به من ايمان آورد                ٤٦.  هرکه مرا می بيند فرستندٔه مرا ديده است       ٤٥.  است

می کنم، زيرا نيامده ام تا    اّما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نكند، من در حّق او داوری ن                 ٤٧،  در تاريكی نماند  
داوری هست آه هرکه مرا رد آند و سخنانم را نپذيرد او را              ٤٨.  جهان را محكوم سازم بلكه تا جهان را نجات بخشم          

چون من از خود سخن نمی گويم       ٤٩.  سخنانی آه من گفتم در روز آخر او را محكوم خواهد ساخت              .  محكوم می سازد 
و من می دانم آه فرمان او       ٥٠ من فرمان داد آه چه بگويم و چگونه صحبت آنم               بلكه پدری آه مرا فرستاده است به       

 » .پس آنچه من می گويم کامًال همان چيزی است آه پدر به من گفته است. حيات جاودانی است

١٣  
  شستن پاهای شاگردان
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ان را ترک آند و     عيسی فهميد آه ساعتش فرا رسيده است و می بايست اين جه            .  يک روز قبل از عيد فصح بود       ١
 . او آه هميشه متعّلقان خود را در اين جهان محّبت می  نمود، آنها را تا به آخر محّبت آرد. پيش پدر برود

عيسی ٣.  وقت شام خوردن بود و شيطان قبًال دل يهودای اسخريوطی را برانگيخته بود آه عيسی را تسليم نمايد                     ٢
از سر سفره    ٤ه و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود،                    آه می دانست پدر همه چيز را به دست او سپرد             

بعد از آن در لگنی آب ريخت و شروع آرد            ٥.  برخاسته، لباس خود را آنار گذاشت و حوله ای گرفته به آمر بست              
وقتی نوبت به شمعون پطرس رسيد       ٦.  به شستن پاهای شاگردان و خشک آردن آنها با حوله ای آه به آمر بسته بود                 

 » ای خداوند، آيا تو می خواهی پاهای مرا بشويی؟«:  به عيسی گفتاو
 » .تو اآنون نمی فهمی من چه می کنم ولی بعدًا خواهی فهميد«: عيسی در جواب گفت٧
 » .هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشويی«: پطرس گفت٨

 » .اگر تو را نشويم، تو در من سهمی نخواهد داشت«: عيسی به او گفت
 » .پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا بلكه دستها و سرم را نيز بشوی«: س گفتشمعون پطر٩
او از سر تا پا تميز . کسی که غسل آرده است احتياجی به شست وشو ندارد، به جز شستن پاهايش         «:  عيسی گفت ١٠

همين دليل گفت     چون او می دانست چه کسی او را تسليم خواهد نمود، به            ١١»  .است و شما پاک هستيد، ولی نه همه         
 . همٔه شما پاک نيستيد

آيا فهميديد  «:  بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشيد و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسيد                      ١٢
پس ١٤.  شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنيد و درست هم می گوييد زيرا آه چنين هستم                    ١٣  برای شما چه آردم؟    
به شما نمونه ای ١٥. خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم بايد پاهای يكديگر را بشوييد اگر من آه استاد و

يقين بدانيد آه هيچ غالمی از ارباب خود و هيچ            ١٦.  دادم تا همان طور آه من با شما رفتار آردم شما هم رفتار آنيد               
 . ، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نماييدهرگاه اين را فهميديد١٧. قاصدی از فرستندٔه خويش بزرگتر نيست

اّما اين پيشگويی کتاب مقّدس    .  من کسانی را آه برگزيده ام می شناسم      .  آنچه می گويم مربوط به همٔه شما نيست        «١٨
اآنون پيش از وقوع اين را به شما             ١٩'  .آن کس آه با من نان می خورد، بضد من برخاسته است                ':  بايد تحّقق يابد   

يقين بدانيد هرکه، کسی را آه من می فرستم بپذيرد مرا             ٢٠.   وقتی واقع شود ايمان آوريد آه من او هستم             می گويم تا 
 » .پذيرفته است و هرکه مرا بپذيرد فرستندٔه مرا پذيرفته است

  پيشگويی دربارٔه تسليم شدن
 ) ٢٣-٢١:٢٢؛ لوقا ٢١-١٧:١٤؛ مرقس ٢٥-٢٠:٢٦مّتی (

يقين بدانيد آه يکی از شما مرا       «:   سخت مضطرب شد و به طور آشكار فرمود         وقتی عيسی اين را گفت، روحاً     ٢١
 » .تسليم دشمنان خواهد آرد

٢٣.  شاگردان با شک و ترديد به يكديگر نگاه می کردند زيرا نمی دانستند اين را دربارٔه کدام يک از آنها می گويد                   ٢٢

پس شمعون پطرس با اشاره از او           ٢٤.  ه بود يکی از شاگردان آه عيسی او را دوست می داشت، پهلوی او نشست                    
 . خواست از عيسی بپرسد آه او دربارٔه کدام يک از آنها صحبت می کند

 » ای خداوند، او آيست؟«: بنابراين آن شاگرد به عيسی نزديكتر شده از او پرسيد٢٥
پس »  .او همان شخص است   ،  من اين تّكٔه نان را به داخل آاسه فرو می برم و به او می دهم                 «:  عيسی پاسخ داد  ٢٦

همين که يهودا لقمه را      ٢٧.  وقتی تّكٔه نان را به داخل آاسه فرو برد، آن را به يهودا پسر شمعون اسخريوطی داد                            
ولی از کسانی که بر سر       ٢٨»  .آنچه را می کنی زودتر بكن      «:  عيسی به او گفت     .  گرفت شيطان وارد وجود او شد        

بعضی گمان آردند آه چون يهودا مسئول آيسٔه پول           ٢٩.   اين سخن چه بود     سفره بودند هيچ کس نفهميد منظور او از        
 . بود عيسی به او می گويد آه هرچه برای عيد الزم دارند، خريداری نمايد و يا چيزی به فقرا بدهد

 . به محض اينكه يهودا لقمه را گرفت بيرون رفت و شب بود٣٠

  فرمان تازه
و اگر خدا به وسيلٔه او جالل يابد،           ٣٢  اآنون پسر انسان جالل می بايد      «:  وقتی يهودا بيرون رفت، عيسی گفت        ٣١

. ای فرزندان من، زمانی آوتاه با شما هستم          ٣٣.  خدا نيز او را جالل خواهد داد و اين جالل بزودی شروع می شود                 
يی که من می روم   آنگاه به دنبال من خواهيد گشت و همان طور آه به يهوديان گفتم اآنون به شما هم می گويم، آن جا                      

همان طور که من شما را دوست         .  يكديگر را دوست بداريد    :  به شما فرمان تازه ای می دهم      ٣٤.  شما نمی توانيد بياييد   
اگر نسبت به يكديگر محّبت داشته باشيد، همه خواهند فهميد آه                        ٣٥داشته ام شما نيز يکديگر را دوست بداريد                 

 » .شاگردان من هستيد
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 س پيشگويی انكار پطر
 ) ٣٤-٣١:٢٢؛ لوقا ٣١-٢٧:١٤؛ مرقس ٣٥-٣١:٢٦مّتی (

جايی که می روم تو حاال نمی توانی     «:  عيسی پاسخ داد  »  ای خداوند، آجا می روی؟   «:  شمعون پطرس به او گفت    ٣٦
 » .به دنبال من بيايی، اّما بعدها خواهی آمد

 من حاضرم جان خود را به خاطر تو             ای خداوند چرا نمی توانم همين حاال به دنبال تو بيايم؟               «:  پطرس گفت ٣٧
 » .بدهم
آيا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ يقين بدان آه پيش از بانگ خروس سه                   «:  عيسی به او جواب داد     ٣٨

 » .بار خواهی گفت آه مرا نمی شناسی

١٤  
  عيسی يگانه راه به سوی خداست

در خانٔه پدر من منزلهای        ٢.   ايمان داشته باشيد     به خدا توّکل نماييد، به من نيز           .  دلهای شما مضطرب نشود     «١
پس از اينكه رفتم و       ٣.  من می روم تا مكانی برای شما آماده سازم          .  اگر چنين نبود، به شما می گفتم       .  بسياری هست 

شما ٤.  مكانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آيم و شما را پيش خود می برم تا جايی که من هستم شما نيز باشيد                            
 » .دانيد به آجا می روم و راه آن را نيز می دانيدمی 
 » .ای خداوند، ما نمی دانيم تو به آجا می روی، پس چگونه می توانيم راه را بدانيم«: توما گفت٥
اگر مرا  ٧.  من راه و راستی و حيات هستم، هيچ کس جز به وسيلٔه من نزد پدر نمی آيد                           «:  عيسی به او گفت      ٦

 » .می شناختيد، از اين پس شما او را می شناسيد و او را ديده ايد می شناختيد پدر مرا نيز
 » .ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و اين برای ما آافی است«: فيليُپس به او گفت٨
ای فيليُپس، در اين مّدت طوالنی من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هرکه مرا ديد «: عيسی به او گفت  ٩

آيا باور نمی کنی آه من در پدر هستم و پدر در من            ١٠پس چگونه می گويی پدر را به ما نشان بده؟          .  يده است پدر را د  
١١. سخنانی آه به شما می گويم از خودم نيست آن پدری آه در من ساآن است همٔه اين آارها را انجام می دهد         .  است

در غير اين صورت به خاطر کارهايی آه از من          .  ستبه من ايمان داشته باشيد آه من در پدر هستم و پدر در من ا                 
يقين بدانيد هرکه به من ايمان بياورد آنچه را من می آنم خواهد آرد و حّتی                          ١٢.  ديده ايد به من ايمان داشته باشيد         

و هرچه به نام من بخواهيد آن را انجام خواهم            ١٣آارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زيرا من نزد پدر می روم               
 . اگر چيزی به نام من بخواهيد آن را انجام خواهم داد١٤. اد تا پدر در پسر جالل يابدد

  وعدٔه روح القدس
و من از پدر درخواست خواهم آرد و او                 ١٦  اگر مرا دوست داريد، دستورهای مرا اطاعت خواهيد آرد                «١٥

ح راستی آه جهان نمی تواند بپذيرد زيرا       يعنی همان رو  ١٧.  پشتيبان ديگری به شما خواهد داد آه هميشه با شما بماند           
 . او را نمی بينند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسيد، چون او پيش شما می ماند و در خود شما خواهد بود

پس از اندک زمانی، جهان ديگر مرا نخواهد ديد اّما شما مرا             ١٩.  شما را تنها نمی گذارم، پيش شما برمی گردم       «١٨
در آن روز خواهيد دانست آه من در پدر هستم و شما در                ٢٠.  ون من زنده ام شما هم خواهيد زيست       خواهيد ديد و چ   
 . من و من در شما

هرکه احكام مرا قبول آند و مطابق آنها عمل نمايد او کسی است آه مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد      «٢١
 » . خود را به او ظاهر خواهم ساختپدر من او را دوست خواهد داشت و من نيز او را دوست داشته

ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اّما نه به               «:  از او پرسيد  )  نه يهودای اسخريوطی  (يهودا  ٢٢
 » جهان؟
هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می گويم عمل خواهد نمود و پدر من او را                          «:  عيسی در جواب او گفت       ٢٣

کسی که مرا دوست ندارد مطابق تعاليم من عمل             ٢٤.  يش او آمده و با او خواهيم ماند            دوست خواهد داشت و ما پ         
 . آنچه شما می شنويد از خودم نيست بلكه از پدری آه مرا فرستاده است. نمی آند

اّما پشتيبان شما يعنی روح القدس آه پدر به نام من خواهد              ٢٦،  اين چيزها را وقتی هنوز با شما هستم می گويم          «٢٥
 . ستاد همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به ياد شما خواهد آوردفر

جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری         .  آرامش برای شما بجا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم              «٢٧
د آه به شما گفتم من می روم ولی          شنيدي٢٨.  دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشيد        .  که من به شما می دهم بدهد       
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اگر مرا دوست می داشتيد از شنيدن اينكه من پيش پدر می روم، شاد می شديد زيرا پدر از من                      .  نزد شما برمی گردم  
بعد از  ٣٠.  اآنون قبل از اينكه اين آار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اّتفاق می افتد ايمان بياوريد                       ٢٩.  بزرگتر است 
اّما برای اينكه جهان    ٣١اد سخن نمی گويم زيرا حكمران اين جهان می آيد، او بر من هيچ قدرتی ندارد،                 اين با شما زي   

 . برخيزيد از اينجا برويم. بايد بداند آه من پدر را دوست دارم، دستورات او را به طور آامل انجام می دهم

١٥  
  تاک حقيقی

خه ای را آه در من ثمر نياورد می برد و هر شاخه ای آه              هر شا ٢.  من تاک حقيقی هستم و پدر من باغبان است         «١
در من  ٤.  شما با تعاليمی آه به شما گفتم پاک شده ايد          ٣.  ثمر بياورد آن را پاک می سازد تا ميؤه بيشتری به بار آورد              

د، شما نيز   همان طور آه هيچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود ميوه دهد مگر آنکه در تاک بمان              .  بمانيد و من در شما    
 . نمی توانيد ثمر بياوريد مگر در من بمانيد

هرکه در من بماند و من در او، ميؤه بسيار می آورد چون شما                      .  من تاک هستم و شما شاخه های آن هستيد            «٥
اگر کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور افكنده می شود و خشک                        ٦.  نمی توانيد جدا از من کاری انجام دهيد           

اگر در من بمانيد و سخنان       ٧.  مردم شاخه های خشكيده را جمع می کنند و در آتش می ريزند و می سوزانند              .  می گردد
جالل پدر من در اين است آه شما ميؤه         ٨.  من در شما بماند هرچه می خواهيد بطلبيد آه حاجت شما برآورده می شود            

 طور آه پدر مرا دوست داشته است من هم شما را             همان٩.  فراوان بياوريد و به اين طريق شاگردان من خواهيد بود           
اگر مطابق احكام من عمل آنيد، در محّبت من خواهيد ماند، همان طور آه                 ١٠.  در محّبت من بمانيد    .  دوست داشته ام 

 . من احكام پدر را اطاعت نموده ام و در محّبت او ساآن هستم
حكم من اين است آه        ١٢.  د و شادی شما آامل گردد         اين چيزها را به شما گفته ام تا شادی من در شما باش                     «١١

محّبتی بزرگتر از اين نيست آه کسی جان خود         ١٣.  يكديگر را دوست بداريد، همان طور آه من شما را دوست داشتم           
ديگر شما را بنده نمی خوانم زيرا       ١٥.  شما دوستان من هستيد اگر احكام مرا انجام دهيد          ١٤.  را فدای دوستان خود آند     

من شما را دوستان خود خوانده ام زيرا هرچه را از پدر خود شنيدم برای شما شرح                 .  می داند اربابش چه می کند   بنده ن 
شما مرا برنگزيده ايد بلكه من شما را برگزيده ام و مأمور آردم آه برويد و ميوه بياوريد، ميوه ای آه دايمی                        ١٦.  دادم

حكم من برای شما اين است آه يكديگر را دوست               ١٧.  طا نمايد باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهيد به شما ع                  
 . بداريد

  نفرت جهان
اگر شما متعّلق به اين جهان بوديد       ١٩.  اگر جهان از شما نفرت دارد بدانيد آه قبل از شما من نفرت داشته است               «١٨

 از جهان برگزيده ام، به اين       جهان متعّلقان خود را دوست می داشت، اّما چون شما از اين جهان نيستيد و من شما را                   
اگر به من    .  غالم از ارباب خود بزرگتر نيست        :  آنچه را گفتم به خاطر بسپاريد      ٢٠.  سبب جهان از شما نفرت دارد        

آزار رسانيدند به شما نيز آزار خواهند رسانيد و اگر از تعاليم من پيروی آردند از تعاليم شما نيز پيروی خواهند                              
اگر ٢٢.  تعّلق داريد آنها با شما چنين رفتاری خواهند داشت زيرا فرستندٔه مرا نمی شناسند                 چون شما به من      ٢١.  نمود

٢٣.  من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم آنها تقصيری نمی داشتند، ولی اآنون ديگر برای گناه خود عذری ندارند                           

آارهايی را آه هيچ شخص ديگر قادر به        اگر در ميان آنان     ٢٤.  کسی که از من متنّفر باشد از پدر من نيز نفرت دارد           
انجام آنها نيست انجام نداده بودم، مقّصر نمی بودند ولی آنها آن آارها را ديده اند ولی با وجود اين، هم از من و هم                             

 . تحّقق می بايد' بی جهت از من متنّفرند': و به اين ترتيب تورات آنها آه می گويد٢٥. از پدر من نفرت دارند
وقتی پشتيبان شما آه او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بيايد يعنی روح راستی آه از پدر صادر                                   اّما«٢٦

 . و شما نيز شاهدان من خواهيد بود زيرا از ابتدا با من بوده ايد٢٧ می گردد، او دربارٔه من شهادت خواهد داد

١٦  
ز کنيسه ها بيرون خواهند آرد و در حقيقت زمانی          شما را ا  ٢.  اين چيزها را به شما گفتم تا ايمانتان سست نشود          «١

اين آارها را با شما خواهند آرد،       ٣.  می آيد آه هرکه شما را بكشد، گمان می کند آه با اين آار به خدا خدمت می نمايد                
خاطر اين چيزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به                    ٤.  زيرا نه پدر را می شناسند و نه مرا         

 . آوريد
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  آار روح القدس
اّما اآنون پيش کسی که مرا فرستاد می روم و              ٥  اين چيزها را در اول به شما نگفتم زيرا خودم با شما بودم                       «

با وجود  ٧.  ولی چون اين چيزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد               ٦'  آجا می روی؟ 'هيچ يک از شما نمی پرسيد     
می گويم آه رفتن من برای شما بهتر است زيرا اگر من نروم پشتيبانتان پيش شما نمی آيد                    اين، اين حقيقت را به شما     

و وقتی او می آيد جهان را در مورد گناه و عدالت و داوری متقاعد                      ٨  اّما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد             
شوف خواهد ساخت چون من پيش        عدالت را مك  ١٠،  گناه را نشان خواهد داد چون به من ايمان نياوردند             ٩.  می سازد

و واقعّيت داوری به آنها ثابت می شود چون حكمران اين جهان محكوم شده                ١١پدر می روم و ديگر مرا نخواهند ديد         
 . است
در هر حال، وقتی    ١٣.  چيزهای بسياری هست آه بايد به شما بگويم ولی شما فعًال طاقت شنيدن آنها را نداريد                  «١٢

يايد شما را به تمام حقيقت رهبری خواهد آرد، زيرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط                    او آه روح راستی است ب      
او مرا جالل خواهد داد، زيرا حقايقی         ١٤.  دربارٔه آنچه بشنود سخن می گويد و شما را از امور آينده باخبر می سازد                

: من است و به همين دليل بود آه گفتمهرچه پدر دارد از آن ١٥. را آه از من دريافت آرده به شما اعالم خواهد نمود          
 . حقايقی را آه از من دريافت آرده به شما اعالم خواهد نمود

  غم و شادی
 » .بعد از مّدتی، ديگر مرا نمی بينيد ولی باز بعد از چند روز مرا خواهيد ديد«١٦
 نخواهيد ديد ولی باز بعد از       بعد از مّدتی ديگر مرا    :  چرا او می گويد  «:  پس بعضی از شاگردان به يكديگر گفتند      ١٧

اين مّدتی آه «:  سپس آنها گفتند  ١٨»  مّدتی مرا خواهيد ديد، چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از اين سخن چيست؟              
 » .او دربارٔه آن سخن می گويد چيست؟ ما نمی دانيم دربارٔه چه چيز صحبت می کند

من به شما گفتم آه بعد از       «:  چيزی بپرسند، پس به آنها گفت       عيسی فهميد آه آنها می خواهند در اين باره از او          ١٩
يقين بدانيد آه   ٢٠  آيا بحث شما دربارٔه اين است؟     .  مّدتی، ديگر مرا نخواهيد ديد ولی باز بعد از مّدتی مرا خواهيد ديد             

 شما  شما غميگن خواهيد شد ولی غم      .  شما اشک خواهيد ريخت و ماتم خواهيد گرفت ولی جهان شادی خواهد آرد                
يک زن در وقت زايمان درد می کشد و از درد ناراحت است اّما به محض اينكه طفل ٢١. به شادی مبّدل خواهد گشت 

شما هم   ٢٢.  به دنيا می آيد درد و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اينكه يک انسان به جهان آمده است                                  
 هم خواهم ديد و در آن وقت شادمان خواهيد شد و                     همين طور، اآنون غمگين و ناراحت هستيد ولی شما را باز                

 . هيچ کس نمی تواند اين شادی را از شما بگيرد
در آن روز ديگر از من چيزی نخواهيد پرسيد يقين بدانيد آه هرچه به نام من از پدر بخواهيد به شما خواهد                           «٢٣
 . و شادی شما آامل گردد تاآنون چيزی به نام من نخواسته ايد، بخواهيد تا به دست آوريد٢٤. داد

  پيروزی بر جهان
تا به حال با َمَثل و آنايه با شما سخن گفته ام ولی زمانی خواهد آمد آه ديگر با َمَثل و آنايه با شما صحبت                                   «٢٥

وقتی آن روز برسد خواهش خود را به         ٢٦.  نخواهم آرد، بلكه واضح و بی پرده دربارٔه پدر با شما سخن خواهم گفت              
زيرا پدر خودش شما را       ٢٧،  خدا خواهيد آرد و من نمی گويم آه برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود                        نام من از   

من از نزد پدر آمدم و به        ٢٨.  دوست دارد چون شما مرا دوست داشته ايد و قبول کرده ايد آه من از جانب خدا آمده ام                   
 » .جهان وارد شدم و اآنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم

ما اآنون مطمئن هستيم آه     ٣٠.  حاال به طور واضح و بدون اشاره و آنايه سخن می گويی           «:  شاگردان با او گفتند   ٢٩
تو همه چيز را می دانی و الزم نيست کسی چيزی از تو بپرسد و به اين دليل است آه ما ايمان داريم تو از نزد خدا                              

 » .آمده ای
 آه همٔه   - و در واقع هم اآنون شروع شده است       -ببينيد، ساعتی می آيد    ٣٢يد؟  آيا حاال ايمان دار   «:  عيسی پاسخ داد  ٣١

با وجود اين، من تنها نيستم، زيرا پدر با من          .  شما پراآنده می شويد و به خانه های خود می رويد و مرا تنها می گذاريد           
. ان رنج و زحمت خواهيد داشت       در جه .  اين چيزها را به شما گفتم تا در اّتحاد با من آرامش داشته باشيد                   ٣٣.  است

 » .ولی شجاع باشيد، من بر دنيا چيره شده ام

١٧  
  دعا برای شاگردان



 يوحنا
 

پسر خود جالل ده    .  ای پدر، آن ساعت رسيده است     «:  پس از اين سخنان، عيسی به سوی آسمان نگاه آرد و گفت           ١
 سپرده ای تا به همٔه کسانی که تو به او            زيرا تو اختيار تمام انسانها را به دست او           ٢،  تا پسرت نيز تو را جالل دهد         
اين است حيات جاويدان آه آنها تو را خدای واحد حقيقی و عيسی مسيح را آه                          ٣.  بخشيده ای حيات جاويدان بدهد     

و ٥من تو را در روی زمين جالل دادم و کاری را آه به من سپرده شده بود تمام آردم                            ٤.  فرستادٔه توست بشناسند  
 .  در پيشگاه خود جالل بده همان جاللی آه پيش از آفرينش جهان در نزد تو داشتماآنون ای پدر، مرا

آنان متعّلق به تو بودند و تو       .  من تو را به آن کسانی که تو از ميان جهانيان برگزيده و به من بخشيدی شناسانيدم                «٦
نند آه آنچه به من دادی واقعًا از جانب         اآنون آنها می دا  ٧.  آنان را به من بخشيدی و آنها مطابق آالم تو عمل کرده اند            

آنها اين حقيقت را می دانند     .  زيرا آن آالمی را آه تو به من دادی، به آنان دادم و آنها هم آن را قبول آردند                    ٨.  توست
 . آه من از جانب تو آمده ام و ايمان دارند آه تو مرا فرستاده ای

ای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم زيرا آنها از آن تو                 من بر .  من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان         «٩
١١.  آنچه من دارم از آن توست و آنچه تو داری از آن من است و جالل من به وسيلٔه آنها آشكار شده است                         ١٠.  هستند

قدرت نام  ای پدر مقّدس، با      .  من ديگر در اين جهان نمی مانم ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پيش تو می آيم                       
در مّدتی آه با آنان     ١٢.  خود کسانی را آه به من داده ای حفظ فرما تا آنها يکی باشند همان طوری که ما يکی هستيم                      

بودم با قدرت نام تو کسانی را آه به من بخشيدی، حفظ آردم و هيچ يک از آنان هالک نشد جز آن کسی که مستحّق                           
ولی اآنون پيش تو می آيم و قبل از اينکه جهان را ترک آنم                  ١٣.  ق يابد هالآت بود تا آنچه کتاب مقّدس می گويد تحقّ        

من آالم تو را به آنان رسانيده ام، اّما چون          ١٤.  اين سخنان را می گويم تا شادی مرا در خود به حّد آمال داشته باشند                
 می کنم، نه برای اينكه آنان را        به درگاه تو دعا   ١٥.  آنها مانند من به اين جهان تعّلق ندارند جهان از آنان نفرت دارد                

همان طور آه من متعّلق به اين جهان نيستم، ١٦. از جهان ببری بلكه تا آنان را از شرارت و شيطان محافظت فرمايی         
همان طور آه تو مرا به جهان       ١٨.  آنان را به وسيلٔه راستی خود تقديس نما، آالم تو راستی است             ١٧.  ايشان هم نيستند  

و اآنون به خاطر آنان، خود را تقديس می نمايم تا آنان نيز با راستی                 ١٩.  آنان را به جهان فرستادم     فرستادی من نيز     
 . تقديس گردند

٢١، فقط برای اينها دعا نمی کنم بلكه برای کسانی هم آه به وسيلٔه پيام و شهادت آنان به من ايمان خواهند آورد   «٢٠

 در من هستی و من در تو و آنان نيز در ما يکی باشند و تا جهان ايمان                     تا همٔه آنان يکی باشند آن چنان که تو ای پدر         
آن جاللی را آه تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها يکی باشند آن چنان که ما يکی                    ٢٢.  بياورد آه تو مرا فرستاده ای    

ند آه تو مرا فرستادی و آنها را          من در آنان و تو در من، تا آنها به طور آامل يکی باشند و تا جهان بدا                       ٢٣هستيم،  
 . مثل خود من دوست داری

ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشيده ای در جايی که من هستم با من باشند تا جاللی را آه تو بر اثر                                 «٢٤
 ای پدر عادل، اگر چه جهان تو را نشناخته است، من تو را                 ٢٥.  محّبت خود بيش از آغاز جهان به من دادی، ببيند            

من تو را به آنان شناسانيدم، و باز خواهم شناسانيد تا آن محّبتی آه                ٢٦.  شناخته ام و اينها می دانند آه تو مرا فرستادی        
 » .تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من در آنها باشم

١٨  
  بازداشت عيسی

 ) ٥٣-٤٧:٢٢؛ لوقا ٥٠-٤٣:١٤؛ مرقس ٥٦-٤٧:٢٦مّتی (
در آنجا باغی بود آه عيسی و             .  سی با شاگردان خود به آن طرف دّرٔه قدرون رفت                  پس از اين سخنان، عي        ١

يهودا آه تسليم آنندٔه او بود، می دانست آن محل آجاست زيرا عيسی و شاگردانش اغلب                 ٢.  شاگردانش وارد آن شدند   
فريسيان فرستاده بودند با    پس يهودا يک دسته از سربازان و پاسبانانی را آه سران آاهنان و             ٣.  در آنجا جمع می شدند   

عيسی با وجودی آه می دانست چه اّتفاقی          ٤.  آنها مجّهز به چراغها و مشعل ها و اسلحه بودند            .  خود به آن باغ برد      
 » به دنبال چه آسی می گرديد؟«: برايش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسيد

٦  و يهودای خائن هم همراه آنان بود       »  .من هستم «:  عيسی به آنان گفت   »  .به دنبال عيسی ناصری   «:  به او گفتند  ٥
به «:  پس عيسی بار ديگر پرسيد       ٧.  ، آنان عقب عقب رفته به زمين افتادند          »من هستم «:  وقتی عيسی به آنان گفت       
 » .عيسی ناصری«: آنها جواب دادند» دنبال چه آسی می گرديد؟

او اين را گفت    ٩»  .ی گرديد، بگذاريد اينها بروند   اگر به دنبال من م    .  من آه به شما گفتم خودم هستم      «:  عيسی گفت ٨
 » .هيچ يک از کسانی که به من سپردی ُگم نشد«: تا به آنچه قبًال فرموده بود تحّقق بخشد

آنگاه شمعون پطرس شمشيری را آه همراه داشت آشيده، ضربه ای به نوآر آاهن اعظم آه ملوک نام داشت                         ١٠



 يوحنا
 

آيا جامی را آه پدر به من داده          .  شمشيرت را غالف آن   «:  ه پطرس گفت  عيسی ب ١١.  زد و گوش راست او را بريد        
 » است نبايد بنوشم؟

  عيسی در مقابل حنا
ابتدا او را نزد    ١٣.  سپس آن سربازان به اّتفاق فرماندٔه خود و پاسبانان يهود عيسی را دستگير آرده، محكم بستند                ١٢

و اين همان قيافايی بود آه به يهوديان گفته بود آه به خير             ١٤د  حنا پدرزن قيافا آه در آن موقع آاهن اعظم، بود بردن           
 . و صالح آنان است اگر يک نفر به خاطر قوم بميرد

  انكار پطرس
 ) ٥٧-٥٥:٢٢؛ لوقا ٦٨-٦٦:١٤؛ مرقس ٧٠-٦٩:٢٦مّتی (

مراه شمعون پطرس و يک شاگرد ديگر به دنبال عيسی رفتند و چون آن شاگرد با آاهن اعظم آشنايی داشت ه                       ١٥
پس آن شاگردی آه با       .  اّما پطرس در بيرون منزل، نزديک در ايستاد           ١٦.  عيسی به داخل خانٔه آاهن اعظم رفت          

خادمه ای آه جلوی در     ١٧.  آاهن اعظم آشنايی داشت بيرون آمد و به دربان چيزی گفت و پطرس را به داخل برد                        
 » .نه، نيستم«: و گفتا» مگر تو يکی از شاگردان اين مرد نيستی؟«: خدمت می کرد گفت

پطرس .  نوآران و نگهبانان، آتش افروخته بودند زيرا هوا سرد بود و دور آتش ايستاده خود را گرم می کردند                      ١٨
 . نيز پهلوی آنان ايستاده بود و خود را گرم می کرد

  بازجويی از عيسی
 ) ٧١-٦٦:٢٢؛ لوقا ٦٤-٥٥:١٤؛ مرقس ٦٦-٥٩:٢٦مّتی (

من به طور علنی و در       «:  عيسی پاسخ داد  ٢٠.  بارٔه شاگردان و تعاليم او سؤاالتی آرد        آاهن اعظم از عيسی در     ١٩
هميشه در آنيسه و در معبد بزرگ يعنی در جايی که همٔه يهوديان جمع می شوند، تعليم                   .  مقابل همه صحبت کرده ام    

. که سخنان مرا شنيده اند بپرس    پس چرا از من سؤال می کنی؟ از کسانی         ٢١داده ام و هيچ وقت در خفا چيزی نگفته ام،         
 » .آنها می دانند چه گفته ام

آيا اين طور به آاهن    «:  وقتی عيسی اين را گفت يکی از نگهبانان آه در آنجا ايستاده بود به او سيلی زده گفت                      ٢٢
 » اعظم جواب می دهی؟

 » م چرا مرا می زنی؟اگر بد گفتم، با دليل خطای مرا ثابت آن و اگر درست جواب داد«: عيسی به او گفت٢٣
 . سپس حنا او را دست بسته پيش قيافا آاهن اعظم فرستاد٢٤

  پطرس بار ديگر منكر عيسی می شود
 ) ٦٢-٥٨:٢٢؛ لوقا ٧٢-٦٩:١٤؛ مرقس ٧٥-٧١:٢٦مّتی (

مگر تو از شاگردان او       «:  عّده ای از او پرسيدند    .  شمعون پطرس در آنجا ايستاده بود و خود را گرم می کرد                ٢٥
 » نه، نيستم«: او منكر شد و گفت» ی؟نيست
: يکی از خدمتكاران آاهن اعظم آه از خويشاوندان آن کسی بود آه پطرس گوشش را بريده بود به او گفت                              ٢٦

 » مگر من خودم تو را در باغ با او نديدم؟«
 . پطرس باز هم منكر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد٢٧

  عيسی در مقابل پيالطس
 ) ٥-١:٢٣؛ لوقا ٥-١:١٥؛ مرقس ١٤-١١و٢-١:٢٧مّتی (

يهوديان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند              .  صبح زود عيسی را نزد قيافا به کاخ فرماندار بردند             ٢٨
 » چه شكايتی عليه اين مرد داريد؟«: پس پيالطس بيرون آمد و از آنها پرسيد٢٩. غذای فصح را بخورند

 » . جنايتكار نبود او را نزد تو نمی آورديماگر«: در جواب گفتند٣٠
طبق قانون، ما   «:  يهوديان به او پاسخ دادند    »  .او را ببريد و بر طبق قانون خود محاآمه نماييد          «:  پيالطس گفت ٣١

. و به اين ترتيب آنچه آه عيسی در اشاره به نحؤه مرگ خود گفته بود تحّقق يافت                  ٣٢»  .اجازه نداريم کسی را بكشيم    
 » آيا تو پادشاه يهود هستی؟«: پيالطس به کاخ برگشت و عيسی را احضار آرده از او پرسيد سپس٣٣

 » آيا اين نظر خود توست يا ديگران دربارٔه من چنين گفته اند؟«: عيسی پاسخ داد٣٤
 » چه کرده ای؟. مگر من يهودی هستم؟ قوم خودت و سران آاهنان، تو را پيش من آوردند«: پيالطس گفت٣٥



 يوحنا
 

اگر پادشاهی من به اين جهان تعّلق می داشت،               .  پادشاهی من متعّلق به اين جهان نيست            «:  سی پاسخ داد    عي٣٦
 » .پيروان من می جنگيدند تا من به يهوديان تسليم نشوم ولی پادشاهی من پادشاهی دنيوی نيست

من برای اين    .  ستمهمان طور آه می گويی ه    «:  عيسی پاسخ داد   »  پس تو پادشاه هستی؟    «:  پيالطس به او گفت    ٣٧
 » .متوّلد شده ام و به دنيا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هرکه راستی را دوست دارد، سخنان مرا می شنود

 » راستی چيست؟«: پيالطس گفت٣٨

  عيسی به مرگ محكوم می شود
 ) ٢٥-١٣:٢٣؛ لوقا ٢٠-٦:١٥؛مرقس ٣١-١٥:٢٧مّتی (

ولی ٣٩من در اين مرد هيچ ُجرمی نيافتم، «: ان رفت و به آنها گفتپس از گفتن اين سخن، پيالطس باز پيش يهودي    
آيا مايليد آه پادشاه يهود را برايتان آزاد         .  طبق رسم شما من در روز فصح يکی از زندانيان را برايتان آزاد می کنم                

 » سازم؟
 . راهزن بود باراباس يک» .نه او را نمی خواهيم، باراباس را آزاد آن«: آنها همه فرياد آشيدند٤٠

١٩  
و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و                 ٢  در اين وقت پيالطس دستور داد عيسی را تازيانه زدند               ١

و به او سيلی      »  !درود بر پادشاه يهود     «:  و پيش او می آمدند و می گفتند         ٣.  ردايی ارغوانی رنگ به او پوشانيدند         
 . می زدند

ببينيد، او را پيش شما می آورم تا بدانيد آه در او هيچ ُجرمی                     «:  ه آنها گفت   بار ديگر پيالطس بيرون آمد و ب          ٤
ببينيد، «:  پيالطس گفت .  و عيسی درحالی که تاج خاری بر سر و ردايی ارغوانی برتن داشت بيرون آمد              ٥»  .نمی بينم

 » .آن مرد اينجاست
شما «: پيالطس گفت» !مصلوبش آن! آن مصلوبش«: وقتی سران آاهنان و مأموران آنها را ديدند، فرياد آردند   ٦

 » .او را ببريد و مصلوبش آنيد، چون من هيچ تقصيری در او نمی بينم
 » .ما قانونی داريم آه به موجب آن او بايد بميرد، زيرا اّدعا می کند آه پسر خداست«: يهوديان پاسخ دادند٧
تو اهل آجا   «:   خود رفت و از عيسی پرسيد       و باز به کاخ   ٩  وقتی پيالطس اين را شنيد بيش از پيش هراسان شد           ٨

آيا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی آه من قدرت دارم تو              «:  پيالطس گفت ١٠.  عيسی به او پاسخ نداد     »  هستی؟
 » را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمايم؟

از اين رو کسی که مرا     .  می دادتو هيچ قدرتی بر من نمی داشتی، اگر خدا آن را به تو ن             «:  عيسی در جواب گفت   ١١
 » .به تو تسليم نمود، تقصير بيشتری دارد

اگر اين مرد را آزاد    «:  از آن وقت به بعد پيالطس سعی آرد او را آزاد سازد ولی يهوديان دايمًا فرياد می کردند                ١٢
 » .هرکه اّدعای پادشاهی آند، دشمن قيصر است. آنی دوست قيصر نيستی

ا شنيد عيسی را بيرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگفرش آه به زبان عبری آن را                    وقتی پيالطس اين ر   ١٣
: وقت تهّيه فصح و نزديک ظهر بود آه پيالطس به يهوديان گفت                       ١٤.  جباتا می گفتند، بر مسند قضاوت نشست          

 » .ببينيد، پادشاه شما اينجاست«
آيا می خواهيد پادشاه شما     «:  پيالطس گفت »  ! آن مصلوبش!  اعدامش آن !  اعدامش آن «:  ولی آنها فرياد آردند    ١٥

 » .ما پادشاهی جز قيصر نداريم«: سران آاهنان جواب دادند» را مصلوب آنم؟
 . سرانجام پيالطس عيسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود١٦

  عيسی را بر صليب ميخكوب می کنند
 ) ٤٣-٢٦:٢٣؛ لوقا ٣٢-٢١:١٥؛ مرقس ٤٤-٣٢:٢٧مّتی (

و »  محلٔه آاسه سر  «عيسی درحالی که صليب خود را می برد، به جايی که به            ١٧.  عيسی را تحويل گرفتند     پس آنها 
در آنجا او را به صليب ميخكوب آردند و با او دو نفر ديگر را يکی در                     ١٨.  به عبری به ُجلُجتا موسوم است، رفت       

پيالطس تقصيرنامه ای  ١٩.  فر بود دست راست و ديگری در سمت چپ او مصلوب آردند و عيسی در وسط آن دو ن                   
بسياری از يهوديان اين     ٢٠»  .عيسای ناصری پادشاه يهود    «:  نوشت تا بر صليب نصب گردد و آن نوشته چنين بود              

تقصيرنامه را خواندند، زيرا جايی که عيسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصيرنامه به زبانهای عبری و                            
ننويس پادشاه يهود، بنويس او       «:  بنابراين، سران آاهنان يهود به پيالطس گفتند         ٢١.  التين و يونانی نوشته شده بود        

 » .اّدعا می کرد آه پادشاه يهود است
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 » .هرچه نوشتم، نوشتم«: پيالطس پاسخ داد٢٢
پس از اينكه سربازان عيسی را به صليب ميخكوب آردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت آردند و                              ٢٣

ازان يک قسمت از آن را برداشت ولی پيراهن او آه درز نداشت و از باال تا پايين يک پارچه بافته                          هريک از سرب  
 : پس آنها به يكديگر گفتند٢٤. شده بود، باقی ماند

  آن را پاره نكنيم، بياييد روی آن قرعه بيندازيم«
 » .و ببينيم به چه آسی می رسد

 

به حقيقت  »  .سهای مرا در ميان خود تقسيم آردند و بر ردايم قرعه افكندند           لبا«:  به اين ترتيب آالم خدا آه می فرمايد      
 . پيوست و سربازان همين آار را آردند

نزديک صليبی آه عيسی به آن ميخكوب شده بود، مادر عيسی به اّتفاق خواهرش مريم زن آلوپاس و مريم                             ٢٥
همان شاگردی آه او را دوست می داشت ايستاده             وقتی عيسی مادر خود را ديد آه پهلوی          ٢٦.  مجدليه ايستاده بودند   

 » .مادر، اين پسر توست«: است، به مادر خود گفت
 . و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانٔه خود برد» .و اين مادر توست«: و بعد به شاگرد خود گفت٢٧

  عيسی جان می دهد
 ) ٤٩-٤٤:٢٣؛ لوقا ٤١-٣٣:١٥؛ مرقس ٥٦-٤٥:٢٧مّتی (

و به اين طريق پيشگويی آالم خدا تحّقق           »  .تشنه ام«:   عيسی ديد آه همه چيز انجام شده است، گفت            بعد از آن   ٢٨
 . يافت
آنها اسفنجی را به شراب آغشته آردند و آن را بر سر نی ای       .  خمره ای پر از شراب ُترشيده در آنجا قرار داشت        ٢٩

 » .تمام شد«: وقتی عيسی به شراب لب زد گفت٣٠. گذارده جلوی دهان او گرفتند
 . بعد سر به  زير افكنده جان سپرد

  به پهلوی عيسی نيزه می زنند
چون جمعه با روز تهّيه فصح مصادف بود و يهوديان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ                       ٣١

. پايين بياورند بر روی صليب بماند، از پيالطس درخواست آردند آه ساق پای آن سه را بشكنند و آنها را از صليب        
اّما وقتی پيش    ٣٣.  پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را آه با عيسی مصلوب شده بودند، شكستند                          ٣٢

اّما يکی از سربازان نيزه ای به پهلوی        ٣٤.  عيسی آمدند، ديدند آه او مرده است و از اين رو ساقهای او را نشكستند                  
کسی که خود شاهد اين واقعه بود اين را می گويد و شهادت او                   ٣٥.  داو فرو آرد و خون و آب از بدنش جاری ش                 

: چنين شد تا پيشگويی کتاب مقّدس آه می فرمايد            ٣٦.  راست است، او حقيقت را می گويد تا شما نيز ايمان آوريد                     
 نيزه  آنها به کسی که   «:  و در جای ديگر می فرمايد       ٣٧.  تحّقق يابد »  .هيچ يک از استخوانهايش شكسته نخواهد شد         «

 » .زده اند، نگاه خواهند آرد

  تدفين عيسی
 ) ٥٦-٥٠:٢٣؛ لوقا ٤٧-٤٢:١٥؛ مرقس ٦١-٥٧:٢٧مّتی (

بعد از آن يوسف رامه ای آه به عّلت ترس از يهوديان مخفيانه شاگرد عيسی بود، پيش پيالطس رفت و اجازه                         ٣٨
نيقوديموس، ٣٩.  جسد عيسی را برداشت      پس آمد و   .  پيالطس به او اجازه داد      .  خواست آه جنازٔه عيسی را بردارد        

يعنی همان کسی که ابتدا شبانه به ديدن عيسی رفته بود، نيز آمد و با خود مخلوطی از ُمّر و چوب عود آه در حدود                          
آنها بدن عيسی را بردند و مطابق مراسم تدفين يهود، در پارچه ای آتانی با داروهای                       ٤٠.  پنجاه آيلو می شد، آورد    

در نزديكی محلی آه او مصلوب شد، باغی بود و در آن باغ قبر تازه ای قرار داشت آه هنوز                              ٤١  .معّطر پيچيدند 
چون روز قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزديكی قرار داشت، جسد عيسی را در                   ٤٢.  کسی در آن دفن نشده بود     

 . آنجا دفن آردند

٢٠  
  قبر خالی

 ) ١٢-١:٢٤؛ لوقا ٨-١:١٦؛ مرقس ٨-١:٢٨مّتی (
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مريم مجدليه بر سر قبر آمد و ديد آه سنگ از جلوی قبر                     .  بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاريک بود             ١
او دوان دوان پيش شمعون پطرس و آن شاگردی آه عيسی او را دوست می داشت رفت و به                         ٢.  برداشته شده است   

 » .ه اندخداوند را از قبر برده اند و نمی دانيم او را آجا گذاشت«: آنها گفت
هر دو با هم می دويدند، ولی آن شاگرد ديگر         ٤.  پس پطرس و آن شاگرد ديگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند              ٣

او خم شد و به داخل قبر نگاه آرده، آفن را ديد آه در آنجا قرار                         ٥.  از پطرس جلو افتاد و اول به سر قبر رسيد              
او هم آفن را ديد آه در آنجا           .   هم رسيد و به داخل قبر رفت          بعد شمعون پطرس  ٦.  ولی به داخل قبر نرفت     .  داشت

و آن دستمالی آه روی سر او بود در آنار آفن نبود بلكه پيچيده شده و دور از آن در گوشه ای گذاشته                         ٧قرار داشت   
ن وقت آنها   زيرا تا آ  ٩.  بعد، آن شاگردی هم آه ابتدا به قبر رسيد به داخل رفت، آن را ديد و ايمان آورد                      ٨.  شده بود 

 . پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند١٠. آالم خدا را نفهميده بودند آه او بايد بعد از مرگ دوباره زنده شود

  ظاهر شدن عيسی به مريم مجدليه
 ) ١١-٩:١٦؛ مرقس ١٠-٩:٢٨مّتی (

شد و به داخل قبر نگاه        همان طور آه او اشک می ريخت خم     .  اّما مريم در خارج قبر ايستاده بود و گريه می کرد         ١١
و دو فرشتٔه سفيد پوش را ديد آه در جايی که بدن عيسی را گذاشته بود، يکی نزديک سر و ديگری نزديک                         ١٢  آرد

خداوند مرا برده اند و نمی دانم او       «:  او پاسخ داد  »  ای زن، چرا گريه می کنی؟     «:  آنها به او گفتند    ١٣.  پا نشسته بودند  
 » .را آجا گذاشته اند

عيسی به او   ١٥.  تی اين را گفت به عقب برگشت و عيسی را ديد آه در آنجا ايستاده است ولی او را نشناخت                      وق١٤
: مريم به گمان اينكه او باغبان است به او گفت            »  ای زن، چرا گريه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟            «:  گفت

 » .ا من او را ببرمای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را آجا گذاشته ای ت«
 ). يعنی ای استاد(» .ربونی«: مريم برگشت و به زبان عبری گفت» .ای مريم«: عيسی گفت١٦
زيرا هنوز به نزد پدر باال نرفته ام اّما پيش برادران من برو و به آنان                    !  به من دست نزن    «:  عيسی به او گفت    ١٧

 » .شما باال می روم بگو آه اآنون پيش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای
 . و سپس پيغام او را به آنان رسانيد» .من خداوند را ديده ام«: مريم مجدليه پيش شاگردان رفت و به آنها گفت١٨

  ظاهرشدن عيسی به شاگردان
 ) ٤٩-٣٦:٢٤؛ لوقا ١٨-١٤:١٦؛ مرقس ٢٠-١٦:٢٨مّتی (

 بسته، دور هم جمع شده بودند، عيسی        در غروب روز يكشنبه وقتی شاگردان از ترس يهوديان در پشت درهای           ١٩
وقتی .  و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد                  ٢٠»  !سالم بر شما باد     «:  آمده در ميان آنان ايستاد و گفت           

همان طور آه پدر مرا       !  سالم بر شما باد      «:  عيسی باز هم گفت      ٢١.  شاگردان، خداوند را ديدند، بسيار شاد شدند            
٢٣روح القدس را بيابيد،    «:  بعد از گفتن اين سخن، عيسی بر آنان دميد و گفت            ٢٢»  . می فرستم فرستاد من نيز شما را    

 » .گناهان کسانی را آه ببخشيد، بخشيده می شود و آنانی را آه نبخشيد، بخشيده نخواهد شد

  عيسی و توما
پس وقتی که  ٢٥.  نها نبود يکی از دوازده شاگرد يعنی توما آه به معنی دوقلو است، موقعی که عيسی آمد با آ                           ٢٤

من تا جای ميخها را در دستش نبينم و تا انگشت خود      «:  او گفت »  .ما خداوند را ديده ايم   «:  ساير شاگردان به او گفتند    
 » .را در جای ميخها و دستم را در پهلويش نگذارم باور نخواهم آرد

ا آنان بود، با وجود اينكه درها بسته بود،           بعد از هشت روز، وقتی شاگردان بار ديگر با هم بودند و توما هم ب                  ٢٦
انگشت خود را به    «:  و بعد به توما گفت     ٢٧»  .سالم بر شما باد   «:  عيسی به درون آمد و در ميان آنان ايستاد و گفت             

 » .اينجا بياور، دستهای مرا ببين، دست خود را بر پهلوی من بگذار و ديگر بی ايمان نباش بلكه ايمان داشته باش
 » .ای خداوند من و ای خدای من«: فتتوما گ٢٨
آيا تو به خاطر اينكه مرا ديده ای ايمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا نديده اند و ايمان                              «:  عيسی گفت  ٢٩

 » .می آورند

  مقصود از نوشتن اين آتاب
ولی اين قدر  ٣١.  عيسی معجزات بسيار ديگری در حضور شاگردان خود انجام داد آه در اين آتاب نوشته نشد                    ٣٠

نوشته شد تا شما ايمان بياوريد آه عيسی، مسيح و پسر خداست و تا ايمان آورده به وسيلٔه نام او صاحب حيات                                    
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 . جاودان شويد

٢١  
  ظاهرشدن عيسی به هفت شاگرد

: ظاهر شدن او اين طور بود. چندی بعد عيسی در آنار دريای طبريه بار ديگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت            ١
شمعون پطرس و تومای ملّقب به دوقلو و نتنائيل آه اهل قانای جليل بود و دو پسر ِزبدی و دو شاگرد ديگر در                                 ٢

 » .من می خواهم به ماهيگيری بروم«: شمعون پطرس به آنها گفت٣. آنجا بودند
٤.  شب چيزی صيد نكردند      اّما در آن  .  پس آنها به راه افتاده سوار قايقی شدند          »  .ما هم با تو می آييم     «:  آنها گفتند 

دوستان، چيزی  «:  او به آنها گفت     ٥.  وقتی صبح شد، عيسی در ساحل ايستاده بود ولی شاگردان او را نشناختند                       
 » .خير«: آنها جواب دادند» گرفته ايد؟

آنها همين آار را     »  .تور را به طرف راست قايق بيندازيد، در آنجا ماهی خواهيد يافت                  «:  عيسی به آنها گفت     ٦
 . ند و آن قدر ماهی گرفتند آه نتوانستند تور را به داخل قايق بكشندآرد
وقتی شمعون پطرس آه    »  !اين خداوند است  «:  پس آن شاگردی آه عيسی او را دوست می داشت به پطرس گفت            ٧

مدند و  بقّئه شاگردان با قايق به طرف خشكی آ        ٨.  برهنه بود اين را شنيد لباسش را به خود پيچيد و به داخل آب پريد                 
وقتی به خشكی رسيدند، در ٩. تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشيدند زيرا از خشكی فقط يكصد متر دور بودند         

مقداری از  «:  عيسی به آنها گفت     ١٠.  آنجا آتشی ديدند آه ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود                           
 » .ماهيانی را آه اآلن گرفتيد بياوريد

رس به طرف قايق رفت و توری را آه از يكصد و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشكی آشيد                       شمعون پط ١١
هيچ يک از شاگردان     »  .بياييد صبحانه بخوريد    «:  عيسی به آنها گفت      ١٢.  و با وجود آن همه ماهی، تور پاره نشد              

عيسی پيش آمده نان را برداشت       پس  ١٣.  آنها می دانستند آه او خداوند است      »  تو آيستی؟ «:  جرأت نكرد از او بپرسد     
 . و به آنان داد و ماهی را نيز همين طور

 . اين سومين باری بود آه عيسی پس از رستاخيز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد١٤

  عيسی و پطرس
 » ای شمعون پسر يونا، آيا مرا بيش از اينها محّبت می نمايی؟«: بعد از صبحانه، عيسی به شمعون پطرس گفت١٥
پس به بّره های من      «:  عيسی گفت »  .آری، ای خداوند، تو می دانی آه تو را دوست دارم                «:  طرس جواب داد   پ

 » ای شمعون پسر يونا، آيا مرا محّبت می نمايی؟«: بار دوم پرسيد١٦» .خوراک بده
 » .ای خداوند، تو می دانی آه تو را دوست دارم«: پطرس پاسخ داد

ای شمعون پسر    «:  سومين بار عيسی از او پرسيد        ١٧»  .ان من پاسداری آن    پس از گوسفند   «:  عيسی به او گفت     
 » يونا، آيا مرا دوست داری؟

خداوندا تو از همه چيز      «:  پطرس از اينكه بار سوم از او پرسيد آيا مرا دوست داری، آزرده  خاطر شده گفت                           
 » .اّطالع داری، تو می دانی آه تو را دوست دارم

در حقيقت به تو می گويم در وقتی که جوان بودی آمر خود را                        ١٨.   خوراک بده    گوسفندان مرا  «:  عيسی گفت  
می بستی و به هرجا آه می خواستی می رفتی، ولی وقتی پير بشوی، دستهايت را دراز خواهی آرد و ديگران تو را                      

ود آه پطرس    به اين وسيله عيسی اشاره به نوع مرگی نم            ١٩»  .خواهند بست و به جايی که نمی خواهی خواهند برد          
 » .به دنبال من بيا«: می بايست برای جالل خدا متحّمل شود و بعد به او گفت

  عيسی و آن شاگرد ديگر
پطرس به اطراف نگاه آرد و ديد آن شاگردی آه عيسی او را دوست می داشت، از عقب می آيد يعنی همان                               ٢٠

خداوندا، آيست آن کس آه تو را تسليم خواهد          «:  شاگردی آه در وقت شام پهلوی عيسی نشسته و از او پرسيده بود               
 » خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟«: وقتی پطرس چشمش به آن شاگرد افتاد از عيسی پرسيد٢١» آرد؟
اگر ميل من اين باشد آه تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من                         «:  عيسی به او گفت   ٢٢
 » .بيا

ی در ميان شاگردان پيچيد و همه تصّور آردند آه آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عيسی                          اين گفتٔه عيس   ٢٣
اگر ميل من اين باشد آه تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی                        «:  او فقط گفته بود    .  نگفت آه او نخواهد مرد      

 » دارد؟



 يوحنا
 

هادت می دهد و ما می دانيم آه شهادت او        و اين همان شاگردی است آه اين چيزها را نوشته و به درستی آنها ش                ٢٤
 . راست است

  خاتمه
البّته عيسی آارهای بسيار ديگری هم انجام داد آه اگر جزئيات آنها به تفصيل نوشته شود، تصّور می کنم تمام                       ٢٥

 . دنيا هم گنجايش آتابهايی را آه نوشته می شد، نمی داشت
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  آارهای رسوالن
  معّرفی کتاب

مقصود عمدٔه اين کتاب اين است آه بگويد، چگونه پيروان اّوليه           .  آتاب آارهای رسوالن ادامٔه انجيل لوقا می باشد      
م، يهوديه، سامره و تا دورافتاره ترين       عيسی به وسيلٔه روح القدس هدايت شدند و خبرخوش دربارٔه او را در اورشلي               

اين آتاب شرح شروع مسيحّيت در بين يهوديان است و اينكه چگونه اين ايمان در                 )  ٨:١.  (نقاط جهان منتشر آردند   
نويسنده سعی دارد آه خوانندگان خود را مطمئن سازد آه مسيحيان            .  سراسر جهان و برای همٔه مردم دنيا ممكن شد         

 . ی واژگون آردن امپراتوری روم نيستند و مسيحّيت تكميل آنندٔه مذهب يهود استيک گروه سياسی برا
آتاب آارهای رسوالن را برحسب تأثير خبرخوش دربارٔه عيسی و تأسيس آليسا در آن نواحی، می توان به سه                         

 : قسمت تقسيم آرد
  شروع حرآت مسيحی در اورشليم بعد از صعود عيسی به آسمان -١
 ترش آن در ساير قسمت های سرزمين فلسطين توسعه و گس -٢
  نشر و توسعه آن در ناحئه دريای مديترانه و تا روم -٣

يكی از نكات برجسته و مهم آتاب آارهای رسوالن آار روح القدس است آه روز پنتيكاست در اورشليم به                                   
پيام مسيحيان . ای مسيح را بنا نهادندشاگردان نازل شد و رفته رفته با هدايت روح القدس، رهبران قدرت يافته و آليس         

اّوليه در چند موعظه خالصه شده و آنچه آه در اين آتاب ثبت شده، قدرت اين پيام را در زندگی ايمانداران و                                      
 . پيروان آليسا و پرستش آنان، نشان می دهد

  تقسيم بندی آتاب
  ٢٦-١:١آمادگی برای شهادت دادن 

  ١٤-١:١  آخرين فرمان و وعدٔه عيسی-الف 
  ٢٦-١٥:١ جانشين يهودا -ب 

  ٣:٨-١:٢شهادت در اورشليم 
  ٢٥:١٢-٤:٨شهادت در يهوديه و سامره 

  ٣١:٢٨-١:١٣رسالت پولس 
  ٢٨:١٤-١:١٣ اولين سفر بشارتی -الف 
  ٣٥-١:١٥ شورای اورشليم -ب 
  ٢٢:١٨-٣٦:١٥ دومين سفر بشارتی -ج 
  ١٦:٢١-٢٣:١٨ سومين سفر بشارتی -د 
  ٣١:٢٨-١٧:٢١ در زندان اورشليم، قيصريه و روم  پولس-ه 

١  
تا روزی  آه به وسيلٔه        ٢  تئوفيلوس عزيزم، من در اولين نامٔه خود دربارٔه تمام کارها و تعاليم عيسی از ابتدا                         ١

او پس از مرگ، با      ٣:  روح القدس دستورات الزم را به رسوالن برگزيدٔه خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم                     
اليل بسيار، خود را زنده، به اين افراد نشان داد و مّدت چهل روز بارها به ايشان ظاهر شد و دربارٔه پادشاهی خدا                        د

اورشليم را ترک نكنيد بلكه در انتظار آن           «:  وقتی او هنوز در بين آنان بود به ايشان گفت              ٤.  با آنها گفت وگو آرد    
يحيی با آب تعميد می داد، اّما بعد از چند روز شما با                   ٥.  اشيدوعدٔه پدر، آه در خصوص آن به شما گفته بودم، ب                 

 » .روح القدس تعميد خواهيد يافت

  صعود عيسی مسيح
خداوندا، آيا وقت آن رسيده است آه تو بار ديگر                  «:  پس هنگامی آه همه دور هم جمع بودند از او پرسيدند                  ٦

ما لزومی ندارد، آه تاريخها و زمانهايی را آه پدر            برای ش «عيسی پاسخ داد    ٧»  سلطنت را به اسرائيل بازگردانی؟     
اّما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و               ٨.  در اختيار خود نگه داشته است، بدانيد      

همين آه عيسی اين را گفت، در          ٩»  .تمام يهوديه و سامره و تا دورافتاده ترين نقاط عالم شاهدان من خواهيد بود                       
هنگامی آه او می رفت و      ١٠.  حالی آه همه نگاه می کردند، باال برده شد و ابری او را از نظر ايشان ناپديد ساخت                         
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ای مردان  «:  و پرسيدند ١١چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفيدپوش در آنار آنان ايستادند                            
 همين عيسی آه از پيش شما به آسمان باال برده شد، همان                    جليلی، چرا اينجا ايستاده ايد و به آسمان نگاه می کنيد؟            

 » .طوری که باال رفت و شما ديديد، دوباره به همين طريق باز خواهد گشت

  انتخاب جانشين يهودا
به ١٣.  آنگاه رسوالن از آوه زيتون، آه فاصلٔه آن تا اورشليم فقط يک آيلومتر است، به اورشليم بازگشتند                               ١٢

پطرس و يوحنا، يعقوب و اندرياس،       .   وارد شدند، به باال خانه ای آه محل اقامت آنان بود رفتند            محض اينكه به شهر   
اينان ١٤.  فيليُپس و توما، برتولما و مّتی، يعقوب فرزند حلفی و شمعون فدايی و يهودا فرزند يعقوب در آنجا بودند                           

در آن  ١٥.  ا وقت خود را صرف دعا نمايند         همه با زنها و مريم مادر عيسی و برادران او دور هم جمع می شدند ت                     
ای دوستان،  «١٦:  روزها پطرس در برابر ايمانداران آه عّدٔه آنان روی هم يكصد و بيست نفر بود ايستاد و گفت                           

الزم بود پيشگويی آتاب مقّدس دربارٔه يهودا، راهنمای دستگير کنندگان عيسی، آه روح القدس به زبان داوود نموده                   
او با پولی آه از بابت اجرت        ١٨.  زيرا او يكی از ما بود و در مأموريت ما شرآت داشت              ١٧بپيوندد،  بود، به حقيقت    

شرارت خود دريافت نمود، قطعه زمينی خريد و در آن با سر سقوط آرد و از ميان پاره شد و تمام روده هايش                                    
' حقل دما 'ين را به زبان خودشان        و اين امر به اّطالع جميع ساآنان اورشليم رسيد و آن قطعه زم                 ١٩بيرون ريخت   

 : زيرا در آتاب زبور نوشته شده است«: پطرس ادامه داد و گفت٢٠» .ناميدند' مزرعٔه خونين'يعنی 
  مسكن او ويران باد'

 ' .و ديگر آسی در آن ساآن نشود
 

 : و همچنين آمده است
 ' .مأموريتش نيز به ديگری سپرده شود'

يعنی از روزی آه     ٢٢،  در تمام مّدتی آه عيسی خداوند با ما رفت و آمد داشت                   بنابراين يک نفر آه پيوسته      «٢١
يحيی به تعميد پرداخت تا روزی آه عيسی از ميان ما باال برده شد، در جرگٔه ما بوده بايد به عنوان گواه بر                                           

 » رستاخيز او به جمع ما بپيوندد
و ديگری متياس بود، برای     )  قب يوستوس هم داشت   آه ل (آنگاه نام دو نفر را آه يكی يوسف معروف به برسابا             ٢٣

ای خداوندی آه از قلوب همٔه انسانها آگاهی، به ما نشان بده آه                    «:  و دعا آرده گفتند    ٢٤اين خدمت پيشنهاد آردند       
آه جانشين يهودا بشود؛ زيرا آه او سمت خدمت و رسالت خود را از                 ٢٥کدام يک از اين دو نفر را انتخاب کرده ای           

پس قرعه انداختند و قرعه به نام متياس درآمد و به اين ترتيب او              ٢٦»  . تا به جايی که سرنوشت او بود برود       دست داد 
 . در شمار آن يازده رسول درآمد

٢  
  نزول روح القدس

ناگهان صدايی شبيه وزش باد شديد از         ٢.  وقتی روز پنتيكاست رسيد، همٔه ايمانداران با هم در يكجا جمع بودند               ١
در برابر چشم آنان زبانه هايی مانند زبانه های آتش        ٣.  مد و تمام خانه ای را آه در آن نشسته بودند، پر ساخت            آسمان آ 

همه از روح القدس پر گشتند و به طوری  آه          ٤.  ظاهر شد، آه از يكديگر جدا گشته و بر هريک از آنان قرار گرفت               
در آن زمان يهوديان خداپرست از        ٥.   صحبت آردند  روح به ايشان قدرت بيان بخشيد، به زبانهای ديگر شروع به              

وقتی آن صدا به گوش رسيد، جمعّيت گرد آمدند و چون هرکس              ٦.  جميع ملل زير آسمان، در اورشليم اقامت داشتند        
مگر همٔه اين   «:  و در آمال تعّجب اظهار داشتند      ٧به زبان خود سخنان ايمانداران را شنيد، همه غرق حيرت شدند                

پس چطور است آه همٔه ما فردًا فرد پيام آنان را به زبان خودمان                              ٨ت می کنند جليلی نيستند؟          کسانی که صحب  
١٠ما آه از پارتيان و ماديان و عيالميان و اهالی بين النهرين و يهوديه و آپدوآيه و پنطس و استان آسيا                      ٩می شنويم؟  

هم يهوديان و هم آنانی آه       ١١ زائران رومی،    و فريجيه و پمفليه و مصر و نواحی ليبی آه مّتصل به قيروان است و                 
دين يهود را پذيرفته  اند، و اهالی آريت و عربستان هستيم، شرح آارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان                                              

اينها «:  اّما بعضی مسخره آنان می گفتند   ١٣»  يعنی چه؟ «:  همه حيران و سرگردان به يكديگر می گفتند       ١٢»  .می شنويم
 » .شده انداز شراب تازه مست 

  پيام پطرس
ای يهوديان و   «:  اّما پطرس با آن يازده رسول برخاست و صدای خود را بلند آرد و خطاب به جماعت گفت                        ١٤
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برخالف تصّور شما، اين مردان مست نيستند؛ زيرا اکنون          ١٥  بدانيد و آگاه باشيد آه    :  ای ساآنان اورشليم، توّجه آنيد    
 :  چيزی است آه يوئيل نبی گفتبلكه اين همان١٦. ساعت ُنه صبح است

 : خدا می فرمايد در زمان آخر چنين خواهم آرد'١٧
  از روح خود بر همٔه مردم فرو خواهم ريخت

  و پسران و دختران شما نبّوت خواهند آرد
  و جوانان شما رؤياها

 . و پيران شما خوابها خواهند ديد
  آری، حّتی بر غالمان و آنيزان خود١٨

 ز روح خود فرو خواهم ريخت در آن روزها ا
 . و ايشان نبّوت خواهند آرد

  و در آسمان شگفتی ها١٩
 ، و بر روی زمين نشانه هايی ظاهر خواهم نمود

 . يعنی خون، آتش و دود غليظ
 ، پيش از آمدن آن روز بزرگ و پر شكوه خداوند٢٠

  خورشيد تاريک خواهد شد
  و ماه رنگ خون خواهد گرفت

 ' .د آه هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافتو چنان خواهد ش٢١
عيسای ناصری مردی بود، آه مأموريتش از جانب خدا به                .  ای مردان اسرائيلی به اين سخنان گوش دهيد           «٢٢

وسيلٔه معجزات و شگفتی ها و نشانه هايی آه خدا توسط او در ميان شما انجام داد، به ثبوت رسيد، همان طوری که                         
شما اين مرد را، آه بر طبق نقشه و پيشدانی خدا به دست شما تسليم شد، به وسيلٔه آفار                      ٢٣.  ب می دانيد خود شما خو  

زيرا محال بود، مرگ    .  اّما خدا او را زنده آرد و از عذاب مرگ رهايی داد              ٢٤.  به صليب ميخكوب آرديد و آشتيد      
 : دداوود دربارٔه او می فرماي٢٥. بتواند او را در چنگ خود نگه دارد

  خداوند را هميشه پيش روی خود می ديدم'
 . زيرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم

  به اين سبب دلم مسرور گرديد٢٦
  و زبانم از شادمانی فرياد می کرد
 ، و بدن فانی من در اميد ساآن خواهد شد

  از آن رو آه جانم را در دنيای مردگان ترک نخواهی آرد٢٧
 . ندٔه امين تو فساد را ببيندو نمی گذاری آه ب

  تو راههای حيات را به من شناسانيده ای٢٨
 ' .و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی آرد

ای دوستان دربارٔه جّد ما داوود صريحًا بايد بگويم آه او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلكه آرامگاه او                             «٢٩
و چون او نبی بود و می دانست آه خدا برای او سوگند ياد آرده است، آه                 ٣٠.  نيز تا به امروز در ميان ما باقی است         

 : از قبل، رستاخيز مسيح را پيش بينی نموده دربارٔه آن گفت٣١، از نسل او يک  نفر را بر تخت سلطنت بنشاند
  او در دنيای مردگان ترک نشد'

 ' .و جسد او هرگز فاسد نگرديد
حال آه عيسی به دست راست خدا باال        ٣٣.  ده آرد و همٔه ما بر آن گواه هستيم        خدا همين عيسی را پس از مرگ زن       ٣٢

٣٤.  برده شده، روح القدس موعود را از پدر يافته و به ما افاضه آرده است، شما اين چيزها را می بينيد و می شنويد                        

 : زيرا داوود به عالم باال صعود نكرد اّما خود او می گويد
 : خداوند به خداوند من گفت'

  به دست راست من بنشين
 ' .تا دشمنانت را زير پای تو اندازم٣٥

پس ای جميع قوم اسرائيل، يقين بدانيد آه خدا اين عيسی را آه شما مصلوب آرديد، خداوند و مسيح آرده                              «٣٦
 » .است
ان، تكليف  ای برادر «:  وقتی آنها اين را شنيدند دلهايشان جريحه دار شد و از پطرس و ساير رسوالن پرسيدند                   ٣٧

 » ما چيست؟
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توبه آنيد و همٔه شما فردًا فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عيسی مسيح غسل تعميد                  «:  پطرس به ايشان گفت   ٣٨
زيرا اين وعده برای شما و فرزندان شما و برای آسانی             ٣٩،  بگيريد آه روح القدس يعنی عطئه خدا را خواهيد يافت          

 » .وند، خدای ما او را بخوانداست آه دور هستند، يعنی هرکه خدا
خود را از اين اشخاص       «:  پطرس با سخنان بسيار ديگر شهادت می داد و آنان را ترغيب می کرد و می گفت                     ٤٠

پس کسانی که پيام او را پذيرفتند تعميد يافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ايشان                     ٤١»  .نادرست برهانيد 
خود را با شنيدن تعاليم رسوالن و مشارآت ايماندارن و پاره آردن نان و دعا                                    آنان هميشه وقت    ٤٢.  پيوستند

 . می گذرانيدند

  روش زندگی ايمانداران
تمام ٤٤.  در اثر عجايب و نشانه ها بسياری آه توسط رسوالن به عمل می آمد، خوف الهی برهمه چيره شده بود                     ٤٣

مال و دارايی خود را می فروختند و نسبت به احتياج هرکس              ٤٥.  ايمانداران با هم مّتحد و در همه چيز شريک بودند          
آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره                          ٤٦.  بين خود تقسيم می کردند    

د و خدا را حمد می کردند و مورد احترام همٔه مردم بودن       ٤٧.  می کردند و با دلخوشی و صميمّيت با هم غذا می خوردند         
 . خداوند هر روز آسانی را آه نجات می يافتند، به جمع ايشان می افزود

٣  
  شفای مفلوج

در آنجا  ٢.  يک روز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت نماز بود، پطرس و يوحنا به معبد بزرگ می رفتند                                 ١
معروف بود،   »  ادروازٔه زيب  «مردی مفلوج مادرزاد بود آه هر روز او را در جلوی در معبد بزرگ، آه به                                   

وقتی پطرس و يوحنا را ديد آه به معبد             ٣.  می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد بزرگ می رفتند صدقه بگيرد               
٥» .به ما نگاه آن«: اّما پطرس و يوحنا به او خيره شدند و پطرس به او گفت     ٤.  بزرگ می روند تقاضای صدقه آرد    

من طال و   «:  اّما پطرس گفت  ٦.  ت، با چشمانی ُپرتوّقع به ايشان نگاه آرد       او به خيال اينكه چيزی از آنان خواهد گرف         
٧»  .به نام عيسی مسيح ناصری به تو دستور می  دهم، بلند شو و راه برو                  .  نقره ندارم، اّما آنچه دارم به تو می دهم          

او از جا ٨. ّوت گرفتند فورًا پاها و قوزک پاهای او ق      .  آنگاه پطرس دست راستش را گرفت و او را از زمين بلند آرد            
پريد، روی پاهای خود ايستاد و به راه افتاد و جست و خيزآنان و خدا را حمدگويان به اّتفاق ايشان وارد معبد بزرگ                       

و وقتی پی بردند آه او همان آسی است آه قبًال در جلوی                         ١٠همٔه مردم او را روان و حمدگويان ديدند                 ٩.  شد
 . می گرفت از آنچه برای او اّتفاق افتاده بود، غرق تعّجب و حيرت شدندمی نشست و صدقه » دروازٔه زيبا«

  پيام پطرس در معبد بزرگ
در حالی آه او به پطرس و يوحنا چسبيده بود و از آنان جدا نمی شد، جميع مردم با حيرت در ايوان سليمان به                            ١١

يليان چرا از ديدن اين امر تعّجب می کنيد؟         ای اسرائ «:  وقتی پطرس ديد آه مردم می آيند گفت       ١٢.  طرف آنان دويدند  
خدای ابراهيم و   ١٣چرا به ما خيره شده ايد؟ خيال می کنيد آه ما اين شخص را با تقوی و نيروی خود شفا داده ايم؟                             

آری، شما عيسی را به مرگ تسليم          .  اسحاق و يعقوب، خدای اجداد ما، بندٔه خود عيسی را به جالل رسانيده است                   
شما بوديد  ١٤.   حضور پيالطس او را رد آرديد، در حالی آه پيالطس تصميم گرفته بود او را آزاد آند                      نموديد و در  

و به اين طريق    ١٥آه آن پاک مرد خدا، يعنی آن مرد عادل را انكار آرديد و آزادی يک نفر قاتل را خواستار شديد                         
قدرت نام عيسی،   ١٦.  ما شاهد اين واقعه هستيم    آن سرچشمٔه حيات را آشتيد، اّما خدا او را پس از مرگ زنده آرد و                 

آری، .  به وسيلٔه ايمان به نام او اين آار انجام شده است              .  اين شخص را آه می بيند و می شناسيد نيرو بخشيده است            
 . در حضور جميع شما ايمان به عيسی او را سالم و تندرست آرده است

ولی خدا به   ١٨.  ن خود اين آار را از روی غفلت انجام داديد            و اّما ای دوستان، می دانم آه شما مثل حکمرانا           «١٧
اين طريق به آن پيشگويی هايی آه مّدتها پيش به وسيلٔه جميع انبيا فرموده بود آه مسيح او می آيد تا رنج و آزار                                   

ان تجديد  و زم ٢٠.  پس توبه آنيد و به سوی خدا بازگشت نماييد تا گناهان شما آمرزيده شود                    ١٩.  ببيند، تحّقق بخشيد   
. حيات از پيشگاه خداوند فرا رسد و خدا، عيسی يعنی آن مسيح موعود را آه از پيش برايتان برگزيده بود بفرستد                           

همان طور آه خدا به وسيلٔه انبيای مقّدس خود از مّدتها پيش اعالم نموده، او بايد تا زمانی آه همه چيز تازه و نو                             ٢١
خداوند خدای شما، از ميان شما نبی ای مانند من برای شما برمی  انگيزاند،               ':  موسی فرمود ٢٢.  شود، در آسمان بماند   

و هرآس از اطاعت آن نبی سر باز زند بايد از جمع بنی اسرائيل                     ٢٣.  بايد به آنچه او به شما می گويد گوش دهيد              
شما ٢٥.   کردندو همچنين تمام انبيا از سموئيل به بعد، يک صدا زمان حاضر را پيشگويی می                          ٢٤'  .ريشه آن شود 
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فرزندان انبيا هستيد و به اين سبب در آن پيمانی آه خدا با اجداد شما بست سهمی داريد، چنانکه خدا به ابراهيم                                    
هنگامی آه خدا بندٔه خود عيسی را برگزيد، او را         ٢٦'  .از نسل تو جميع اقوام روی زمين برآت خواهند يافت         ':  فرمود

 » .را از راههای شرارت آميزتان برگرداند و به اين وسيله شما را برآت دهدقبل از همه پيش شما فرستاد تا شما 

٤  
  پطرس و يوحنا در حضور شورای يهود

هنوز سخن ايشان با قوم به پايان نرسيده بود آه آاهنان به اّتفاق فرماندٔه پاسداران معبد بزرگ و پيروان فرقٔه                            ١
ن، قوم را تعليم می دادند و به اّتكای رستاخيز عيسی، رستاخيز               آنان از اينكه رسوال    ٢.  صدوقی بر سر آنان ريختند     

پس پطرس و يوحنا را گرفتند و چون نزديک غروب بود،             ٣.  مردگان را اعالم می کردند، سخت ناراحت شده بودند        
دند و تعداد   اّما بسياری از کسانی که آن پيام را شنيده بودند، ايمان آور             ٤تا روز بعد ايشان را در زندان نگه داشتند،             

روز بعد، رهبران يهود و مشايخ و علما در اورشليم جلسه ای تشكيل                 ٥.  مردان ايشان به حدود پنج هزار نفر رسيد          
رسوالن ٧.  آاهن اعظم و قيافا و يوحنا و اسكندر و همٔه اعضای خانوادٔه آاهن اعظم حضور داشتند                    »  حنا«٦.  دادند

پطرس پر از     ٨»   چه قدرت و به چه نامی اين آار را کرده ايد؟                    با«:  را احضار آردند و از آنان سؤال نمودند              
اگر امروز به خاطر کار نيكويی آه در مورد يک مرد ٩ای سران قوم و ای مشايخ اسرائيل، «: روح القدس جواب داد  

 و همٔه قوم همٔه شما١٠عليل انجام شد، از ما بازپرسی می کنيد و می خواهيد بدانيد آه او به چه وسيله شفا يافته است،                 
اسرائيل بدانيد آه اين مرد که امروز به قدرت نام عيسی مسيح ناصری، آه شما او را روی صليب آشتيد و خدا او                          

اين همان سنگی است آه شما بّنايان آن را خوار شمرديد و رد                 ١١.  را زنده گردانيد، کامًال شفا يافته و ايستاده است           
در هيچ آس ديگر، رستگاری نيست و در زير آسمان هيچ نامی             ١٢.   است آرديد، ولی اکنون مهمترين سنگ بنا شده       

وقتی آنان جسارت پطرس و يوحنا را مشاهده        ١٣»  .جز نام عيسی به مردم عطا نشده است تا به وسيلٔه آن نجات يابيم              
١٤.  ی بوده اند آردند و پی بردند آه افرادی درس نخوانده و معمولی هستند، متعّجب شدند و دانستند آه از ياران عيس                  

پس به ايشان امر     ١٥.  وقتی شخص شفا يافته را همراه پطرس و يوحنا ديدند، نتوانستند گفتار آنان را تكذيب نمايند                      
با اين افراد چه آنيم؟     «:  و گفتند ١٦آردند، آه از شورا بيرون بروند و سپس دربارٔه اين موضوع مشغول بحث شدند                 

 معجزه ای چشمگير به وسيلٔه ايشان انجام شده است و ما نمی توانيم منكر آن                   چون همٔه ساآنان اورشليم می دانند آه       
اّما برای اينكه اين جريان در ميان قوم بيش از اين شايع نشود، به آنان اخطار آنيم، آه ديگر دربارٔه                                   ١٧.  بشويم

به هيچ وجه به نام عيسی      آنگاه آنان را احضار آردند و به ايشان اخطار نمودند آه             ١٨»  .عيسی با آسی سخن نگويند    
در نظر خدا چه چيز     :  خودتان قضاوت آنيد  «:  پطرس و يوحنا در پاسخ گفتند     ١٩.  چيزی اظهار نكنند و تعليمی ندهند     

٢١» .اّما ما نمی توانيم از گفتن آنچه ديده ايم و شنيده ايم، دست برداريم        ٢٠درست است؟ از خدا اطاعت آنيم يا از شما؟          

از آن رو آه    .  پس از تهديد بسيار مرّخص آردند، زيرا راهی نيافتند تا ايشان را تنبيه نمايند              آنان پطرس و يوحنا را      
مردی آه اين معجزٔه شفا در مورد او انجام شده بود،              ٢٢.  همه خدا را برای آنچه صورت گرفته بود، حمد می گفتند            

 . بيش از چهل سال داشت

  ايمانداران برای شجاعت دعا می کنند
ينكه اين دو شاگرد از آنجا مرّخص شدند، پيش دوستان خود بازگشتند و چيزهايی را آه سران                               به محض ا   ٢٣

وقتی ايمانداران باخبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا آردند            ٢٤.  آاهنان و مشايخ به آنان گفته بودند، بازگو آردند        
تو به وسيلٔه روح القدس از زبان جّد ما         ٢٥ست،  ای پروردگار، خالق آسمان و زمين و دريا و آنچه در آنها             «:  و گفتند 

 : داوود بندٔه خود فرمودی
  چرا مردم جهان شورش می کنند'

 . و قومها به باطل می انديشند
  پادشاهان جهان بر می  خيزند٢٦

 ، و حكمرانان ايشان اجتماع می کنند
 ' .عليه خداوند و عليه مسيح او

هيروديس و پنطيوس   .  س تو عيسی آه تو منصوب فرمودی، اجتماع آردند          در واقع در همين شهر بضد بندٔه مقدّ         ٢٧
و همٔه کارهايی را آه تو با قدرت و ارادٔه خود از             ٢٨پيالطس، با غيريهوديان و قوم اسرائيل دست به دست هم دادند             

 بندگانت را توانا     اآنون ای خداوند تهديدات آنان را مالحظه فرما و           ٢٩.  پيش مقّرر فرموده بودی به انجام رسانيدند        
دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن عجايب و معجزاتی آه                ٣٠.  گردان تا پيام تو را با شهامت بيان آنند         
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 » .به نام بندٔه مقّدس تو عيسی انجام می گيرد دراز آن
 القدس پر گشتند و    هنگامی آه دعايشان به پايان رسيد، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح                 ٣١

 . آالم خدا را با شهامت بيان می کردند

  مشارآت ايمانداران
همٔه مؤمنان از دل و جان مّتحد شده بودند و هيچ کس دارايی خود را از آن خود نمی دانست؛ بلكه همه در اموال                       ٣٢

د و خدا برآت فراوانی      رسوالن به رستاخيز عيسی خداوند با قدرتی عظيم شهادت می دادن           ٣٣.  يكديگر شريک بودند  
زيرا هرکس زمينی يا خانه ای داشت آن را                   .  هيچ آس در ميان ايشان محتاج نبود             ٣٤.  به آنها عطا می فرمود        

و در اختيار رسوالن می گذاشت و به اين ترتيب بين محتاجان به نسبت                            ٣٥می فروخت، پولش را در می آورد            
او را برنابا يعنی تشويق آننده می ناميدند و از طايفٔه الوی و                  مثًال يوسف آه رسوالن       ٣٦.  احتياجشان تقسيم می شد   

 . آن را فروخت و پولش را در اختيار رسوالن گذاشت. زمينی داشت٣٧اهل قبرس بود 

٥  
  حنانيا و سفيره

 و با اّطالع زن خود مبلغی از پول آن را         ٢  اّما شخصی به نام حنانيا با همسر خود سفيره قطعٔه زمينی را فروخت            ١
ای حنانيا، چرا اين طور تسليم شيطان شدی تا        «:  پطرس گفت ٣.  نگه داشت و بقّئه را آورد و در اختيار رسوالن نهاد           

او تو را وادار آند به روح القدس دروغ بگويی و مقداری از پول زمينت را نگاه داری؟ آيا وقتی آن را داشتی مال                            
يارت نبود؟ چطور شد آه فكر چنين آاری آردی؟ تو نه به                  آيا وقتی آن را فروختی باز هم در اخت            ٤  خودت نبود؟ 

همين که حنانيا اين سخنان را شنيد به زمين افتاد و جان سپرد و همٔه آنانی آه                    ٥»  .انسان، بلكه به خدا دروغ گفته ای      
همسرش پس از سه ساعت      ٧.  آنگاه جوانان آمدند و او را آفن آرده به خاک سپردند            ٦.  اين را شنيدند بسيار ترسيدند     

بگو ببينم آيا زمين را به همين مبلغ                  «:  پطرس از او پرسيد       ٨.  بدون اينكه از جريان آگاه شده باشد وارد شد                   
چرا هر دو همدست شديد آه روح خداوند را             «:  پطرس به او گفت    ٩»  .آری به همين مبلغ    «:  زن گفت »  فروختيد؟

در همان  ١٠»  .نٔه در هستند و تو را هم خواهند برد           بيازماييد؟ کسانی که شوهرت را دفن کرده اند هم اآنون در آستا             
جوانان آه وارد شدند او را مرده يافتند و جسدش را بردند و پيش                      .  لحظه او پيش پاهای پطرس افتاد و جان داد             

 . ترس عظيمی بر همٔه آليسا و کسانی که اين ماجرا را شنيدند چيره شد١١. شوهرش دفن آردند

  عجايب و معجزات
عجايب و نشانه ها بی شماری در ميان قوم انجام می دادند و با وحدت نظر در ايوان سليمان جمع                                    رسوالن١٢

هيچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی کرد با آنان همنشين شود، اّما مردم عمومًا از ايشان تعريف                    ١٣.  می شدند
آار به جايی   ١٥.  دند و به ايشان پيوستند    ولی بيش از پيش مردان و زنهای بسياری به خداوند ايمان آور             ١٤.  می کردند

رسيد آه مردم، بيماران خود را در آوچه ها می آوردند و آنان را بر بستر و تشک می خوابانيدند تا وقتی که پطرس                          
عّدٔه زيادی از شهرهای اطراف اورشليم آمدند و بيماران          ١٦.  از آنجا می گذشت الاقل سائه او بر بعضی از آنان بيفتد           

 . ی را آه گرفتار ارواح پليد می بودند آورده و همه شفا يافتندو آسان

  بازداشت رسوالن و بازجويی از آنان
آنها ١٨:  در اين هنگام آاهن اعظم و دستياران او يعنی فرقٔه صدوقی از روی حسد اقداماتی به عمل آوردند                              ١٧

 خداوند درهای زندان را باز آرد و آنان را            اّما همان شب فرشتهٔ   ١٩  رسوالن را گرفتند و به زندان عمومی انداختند         
» .برويد و در معبد بزرگ بايستيد و در مورد اين حيات تازه با همه صحبت آنيد                   «٢٠:  بيرون برد و به ايشان گفت      

آاهن اعظم و    .  پس آنان اين را شنيدند و به آن عمل آردند و صبح زود به معبد بزرگ رفته به تعليم پرداختند                              ٢١
اعضای شورا و مشايخ اسرائيل را فرا خوانده جلسه ای تشكيل دادند و آسانی را فرستادند تا رسوالن                    دستياران او،   

: پس بازگشتند و گزارش داده گفتند      .  وقتی مأموران وارد زندان شدند آنان را نيافتند         ٢٢.  را از زندان بيرون بياورند     
لوی درها سر خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را           ما ديديم آه درهای زندان کامًال بسته بود و نگهبانان در ج             «٢٣

هنگامی آه فرماندٔه پاسداران معبد بزرگ و سران آاهنان اين را شنيدند، حيران               ٢٤»  .باز آرديم، هيچ آس را نيافتيم     
زندانيان «:  در اين هنگام شخصی جلو آمد و گفت        ٢٥.  ماندند آه چه به سر رسوالن آمده و عاقبت آار چه خواهد شد              

پس فرمانده با پاسداران معبد بزرگ رفت و آنان را                ٢٦»  .ر معبد بزرگ ايستاده اند و قوم را تعليم می دهند              شما د 
رسوالن را آوردند و در برابر شورا       ٢٧.  آورد، البّته بدون ِاعمال زور زيرا می ترسيدند آه قوم آنان را سنگسار آنند             
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مگر ما اآيدًا به شما اخطار نكرديم آه ديگر به اين            «٢٨:  فتبپا داشتند و آاهن اعظم بازپرسی را چنين آغاز آرده گ           
نام تعليم ندهيد؟ اّما شما برخالف دستور ما اورشليم را با تعاليم خود پر کرده ايد و می کوشيد آه خون اين شخص را                       

ی نياکان ما   خدا٣٠.  از خدا بايد اطاعت آرد، نه از انسان         «:  پطرس و رسوالن پاسخ دادند     ٢٩»  .به گردن ما بيندازيد    
و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در             ٣١همان عيسی را آه شما مصلوب آرده و آشتيد زنده گردانيد                 

و ما شاهدان اين امور      ٣٢َسمت راست خود نشانيد تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائيل عطا فرمايد                     
هنگامی آه اين را شنيدند، چنان خشمگين         ٣٣»  .د بخشيده است   هستيم يعنی ما و روح القدس آه خدا به مطيعان خو               

اّما شخصی از فرقٔه فريسی به نام غماالئيل آه استاد شريعت و پيش همٔه                  ٣٤.  شدند آه تصميم گرفتند آنان را بكشند        
 :سپس به حاضران گفت    ٣٥.  مردم محترم بود در مجلس بپا خواست و دستور داد آه مّتهمان را مّدتی بيرون برند                       

مّدتی قبل شخصی به نام تئودا برخاست و با اين اّدعا آه                 ٣٦.  ای اسرائيليان مواظب باشيد آه با اينها چه می کنيد            «
اّما او به قتل رسيد و همٔه پيروانش از هم پاشيده              .  شخص مهمی است، تقريبًا چهارصد نفر را دور خود جمع آرد              

ليلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال             يهودای ج ٣٧.  شدند و تمام نقشه های او نقش بر آب شد          
و امروز اين را به شما می گويم آه با اين افراد آاری            ٣٨.  خود آشيد، اّما او هم از بين رفت و پيروانش پراآنده شدند           

 نخواهد  آنها را به حال خود بگذاريد، زيرا اگر نقشه و آاری آه دارند از آن انسان باشد، به ثمر                                .  نداشته باشيد 
چون در اين صورت شما هم جزء آسانی            .  اّما اگر از آن خدا باشد، شما نمی توانيد آنها را شكست دهيد                  ٣٩.  رسيد

رسوالن را احضار آردند و پس از آنکه         .  آنان به نصيحت او گوش دادند      ٤٠»  .خواهيد شد، آه با خدا ستيزه می کنند       
سپس آنها را آزاد     .  بايد از سخن گفتن به نام عيسی دست بردارند            آنها را با شّالق زدند، به آنان اخطار آردند آه                

پس رسوالن چون خدا آنان را شايسته دانسته بود آه به خاطر نام عيسی بی حرمتی ببينند شادی آنان از                         ٤١.  ساختند
ی، مسيح  و همه روزه در معبد بزرگ و در خانه ها به تعليم و اعالم اين مژده آه عيس                ٤٢.  حضور شورا بيرون رفتند   
 . موعود است، ادامه دادند

٦  
  تعيين هفت نفر نيک نام

در آن زمان آه تعداد شاگردان زيادتر می شد يهوديان يونانی زبان از يهوديان عبری زبان شكايت آردند آه در                      ١
 را  پس آن دوازده رسول آّليه شاگردان        ٢.  تقسيم خوراک روزانه، بيوه زنهای يونانی زبان از نظر دور می مانند                  

پس ای  ٣.  شايسته نيست ما به خاطر رسانيدن غذا به ديگران از اعالم آالم خدا غافل بمانيم               «:  احضار آردند و گفتند   
دوستان، از ميان خودتان هفت نفر از مردان نيک نام و پر از روح القدس و با حكمت را انتخاب آنيد تا آنان را                                   

 » .خود را صرف دعا و تعليم آالم خدا خواهيم نمودو اّما ما وقت ٤مأمور انجام اين وظيفه بنماييم 
اين پيشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استيفان مردی پر از ايمان و روح القدس و فيليُپس و                       ٥

٦.  پرخروس و نيكانور و تيمون و پرميناس و نيكالوس را آه قبًال به دين يهود گرويده و اهل انطاآيه بود برگزيدند                      

پيام خدا پيوسته در     ٧.  ن عّده به رسوالن معّرفی شدند و رسوالن دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا آردند                         اي
حال انتشار بود و در اورشليم تعداد شاگردان بسيار افزايش يافت و بسياری از آاهنان نيز ايمان به مسيح را                                        

 . پذيرفتند

  بازداشت استيفان
تعدادی از اعضای   ٩.  به انجام نشانه ها و عجايب عظيم در ميان قوم يهود پرداخت           ،  استيفان پر از فيض و قدرت     ٨

مرآب از قيروانيان و اسكندريان و همچنين اهالی قيليقيه و استان آسيا پيش آمدند                »  آزادگان«آنيسه ای به نام آنيسٔه     
ن می گفت آه آنها نتوانستند در         اّما استيفان چنان با حكمت و قدرت روح سخ             ١٠.  و با استيفان به مباحثه پرداختند        

ما شنيديم آه استيفان نسبت به موسی و خدا         «بنابراين چند نفر را وادار آردند آه بگويند          ١١.  برابرش مقاومت نمايند  
و به اين ترتيب آنها مردم و مشايخ و علما را تحريک آردند و بر استيفان هجوم                              ١٢»  .سخنان آفرآميز می گفت   
اين شخص  «:  و چند نفر شاهد دروغ را آوردند و آنان گفتند                ١٣ نموده پيش شورا بردند          آوردند و او را دستگير       

: زيرا ما با گوش خود شنيديم آه او می گفت            ١٤هميشه برخالف اين مكان مقّدس و شريعت موسی سخن می گويد،                 
در اين  ١٥»  .اهد داد عيسای ناصری اين مكان را خراب می کند و سّنت هايی را آه موسی به ما سپرده است تغيير خو                  

 . هنگام همٔه اعضای شورا آه به استيفان خيره شده بودند، ديدند آه صورت او مانند صورت يک فرشته می درخشد

٧  
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  سخنرانی استيفان
ای برادران و ای پدران، توّجه          «:  استيفان جواب داد   ٢»  آيا اينها راست می گويند؟     «:  آنگاه آاهن اعظم پرسيد     ١

جالل به پدر ما ابراهيم در وقتی که در بين النهرين سكونت داشت، يعنی قبل از مهاجرت به حّران                 بفرماييد، خدای پر  
پس به  ٤'  .وطن خود و بستگانت را ترک آن و به سرزمينی آه به تو نشان می دهم برو                  ':  و به او فرمود   ٣ظاهر شد   

مرگ پدرش، خدا او را از آنجا به              اين ترتيب از زمين آلدانيان عزيمت آرد و مّدتی در حّران ماند و پس از                             
. خدا حّتی يک وجب از آن سرزمين را به ابراهيم نداد       ٥.  سرزمينی آه امروز شما در آن سكونت داريد منتقل ساخت         

اّما در همان وقت آه او هنوز فرزندی نداشت به او قول داد، آه او و بعد از او فرزندانش را مالک آن زمين                                          
ريق به ابراهيم فرمود آه فرزندان او مانند غريبه ها در يک سرزمين بيگانه زندگی                       پس خدا به اين ط      ٦.  بگرداند

اّما من آن مّلتی را آه قوم        ':  و خدا فرمود  ٧.  خواهند آرد و مّدت چهارصد سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد                 
مرا در همين مكان عبادت       من بردگان آنها خواهند شد محکوم خواهم ساخت و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و                           

در همين زمان خدا ختنه را به عنوان نشانٔه پيمان خود به ابراهيم عطا آرد و به اين ترتيب پس از                           ٨'  .خواهند آرد 
توّلد اسحاق او را در روز هشتم ختنه آرد و اسحاق، يعقوب را ختنه آرد و يعقوب، دوازده فرزند خود را آه بعدها                        

 . رائيل شدندهر آدام پدر يک طايفٔه اس
و او را از جميع      ١٠  فرزندان يعقوب از روی حسد يوسف را به بردگی در مصر فروختند، اّما خدا با او بود                        «٩

زحماتش رهانيد و به او توفيق و حكمت عطا فرمود به طوری  آه مورد پسند فرعون، فرمانروای مصر واقع شد و                       
در اين هنگام در سرتاسر مصر و آنعان قحطی ای             ١١.  يوسف فرمانروای سرزمين مصر و دربار سلطنتی گرديد           

وقتی يعقوب باخبر شد آه     ١٢.  پديد آمد آه باعث مصيبت عظيمی شد به حّدی آه اجداد ما چيزی برای خوردن نيافتند               
در سفر دوم يوسف خود را به برادرانش         ١٣.  در مصر غّله پيدا می شود نياکان ما را برای اولين بار به آنجا فرستاد                

يوسف پدر خود يعقوب و تمام بستگانش را آه جمعًا هفتاد            ١٤.  انيد و فرعون از اصل و نصب يوسف باخبر شد          شناس
عمر يعقوب و اجداد ما در آنجا به        .  و به اين ترتيب يعقوب به مصر قدم نهاد        ١٥و پنج نفر بودند به مصر دعوت آرد         

ابراهيم از فرزند حمور به مبلغی خريده بود به خاک و اجساد آنان را به شكيم بردند و در آرامگاهی آه          ١٦سر رسيد   
 . سپردند
و چون وقت آن نزديک می شد آه خدا به وعده ای آه به ابراهيم داده بود عمل آند قوم ما در سرزمين مصر                           «١٧

١٩  سرانجام پادشاه ديگری آه يوسف را نمی شناخت به پادشاهی مصر رسيد           ١٨.  رشد آرد و تعداد آنان افزايش يافت      

 با اجداد ما با نيرنگ رفتار آرد و بر آنان ظلم بسيار روا داشت به حّدی  آه ايشان را مجبور ساخت آه نوزادان                              و
او مّدت سه   .  در چنين روزگاری موسی آه آودآی بسيار زيبا بود، به دنيا آمد             ٢٠.  خود را سر راه بگذارند تا بميرند       

اه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود            و وقتی او را سر ر     ٢١ماه در خانٔه پدر پرورش يافت        
به اين ترتيب موسی بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسّلط يافت و در گفتار و آردار استعداد                                 ٢٢.  تربيت نمود 

 . مخصوصی از خود نشان داد
 چون ديد آه مردی     و٢٤  همين آه موسی چهل ساله شد به فكرش رسيد آه به ديدن برادران اسرائيلی خود برود              «٢٣

مصری با يكی از آنان بدرفتاری می کرد، به حمايت آن اسرائيلی برخاست و آن تجاوز آار مصری را به سزای                             
موسی گمان می کرد آه هم نژادانش خواهند فهميد آه خدا او را وسيلٔه نجات آنان            ٢٥.  عمل خود رسانيد و او را آشت      

دای آن روز به دو نفر اسرائيلی آه با هم نزاع می کردند رسيد و برای رفع                   فر٢٦.  قرار داده است، اّما آنان نفهميدند      
مرد مقّصر او را عقب زد و           ٢٧'  چرا با هم بدرفتاری می کنيد؟      .  ای دوستان، شما برادريد     ':  اختالفشان چنين گفت   

٢٩'  بكشی؟می خواهی مرا هم مثل آن مصری آه ديروز آشتی        ٢٨چه آسی تو را حاآم و قاضی ما آرده است؟           'گفت  

موسی وقتی اين جواب را شنيد از آن سرزمين گريخت و در سرزمين مديان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر                       
 . شد

پس از آنكه چهل سال سپری شد، فرشته ای در بيابانهای اطراف آوه سينا در بوته ای سوزان به موسی ظاهر                      «٣٠
ی آه نزديک آمد تا بهتر ببيند، صدای خداوند به گوشش            موسی از ديدن آن رؤيا غرق حيرت گشت و هنگام            ٣١.  شد

موسی ترسيد و جرأت نگاه        '  .من خدای نياکان تو، خدای ابراهيم و اسحاق و يعقوب هستم                  '٣٢:  رسيد آه می گفت   
البّته آن ظلمی   ٣٤.  نعلين ات را بيرون بياور چون در مكان مقّدسی ايستاده ای           ':  سپس خداوند فرمود  ٣٣.  آردن نداشت 

ه در مصر نسبت به قوم من می شود ديده و آه و ناله هايشان را شنيده ام و برای نجات آنان آمده ام، برخيز تو را                           را آ 
 ' .به مصر می فرستم

خدا '  چه آسی تو را حاآم و قاضی ما آرده است؟          ':  آری همان موسی را آه آنان رد آرده و به او گفته بودند              «٣٥
اين موسی بود آه با انجام نشانه ها و          ٣٦.   او ظاهر شد حكمران و رهاننده گردانيد         به وسيلٔه فرشته ای آه در بوته به        

عجايب در مصر و در راه دريای سرخ، بنی اسرائيل را به خارج از مصر هدايت آرد و مّدت چهل سال در بيابان                          
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ا نبی ای مانند من برايتان      خدا از بين شم   ':  باز هم موسی بود آه به بنی اسرائيل فرمود         ٣٧.  عهده دار رهبری آنان بود    
و او بود آه در اجتماع بنی اسرائيل در بيابان حضور داشت و با فرشته در آوه سينا و با اجداد ما                          ٣٨'  .برمی انگيزد

 . گفت وگو آرد و پيام زندٔه الهی را دريافت نمود تا آن را به ما نيز برساند
و از  ٤٠ر سينه اش زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند              اّما نياکان ما رهبری او را نپذيرفتند و دست رد ب               «٣٩

ما نمی دانيم بر سر آن موسايی آه ما          ':  هارون خواستند برای ايشان خدايانی بسازد آه پيشاپيش آنان بروند و گفتند               
يار و در آن روزها گوساله ای ساختند و در برابر آن بت، قربانی های بس              ٤١'  .را از مصر بيرون آورد چه آمده است        

ليكن خدا از آنان روی گردان شد و ايشان را           ٤٢آردند و به افتخار ساخته و پرداختٔه دست خود جشنی برپا نمودند،               
 . همان طور آه در آتاب انبيا مكتوب است. به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت

  ای خاندان اسرائيل آيا طی اين چهل سال'
  برای من در بيابان قربانی آرده ايد

  هديه ای تقديم داشته ايد؟ يا
  خير، بلكه شما خيمٔه ملوک٤٣

 ، و پيكرٔه خدای ستارٔه خود رمغان را با خود حمل می آرديد
  آنها ُبتهايی بودند آه برای پرستش ساخته بوديد

 ' .پس شما را به آن سوی بابل تبعيد خواهم آرد
 چيزی است آه خدا به موسی دستور داد آه طبق آن              اجداد ما در بيابان خيمٔه مقّدس داشتند و اين خيمه همان            «٤٤

نياکان ما در نسل بعد در آن وقت آه زمين آنعان را به تصّرف در آورده بودند،                 ٤٥.  نمونه ای آه قبًال ديده بود بسازد     
يعنی وقتی خدا اقوام ديگر را از سر راهشان برمی داشت آن خيمه را به همراهی يوشع با خود آوردند و تا زمان                              

داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود آه به او اجازه داده شود مسكنی برای                   ٤٦.  اوود آن خيمه در آنجا ماند     د
 . ولی اين سليمان بود آه خانه ای برای خدا ساخت٤٧. خدای يعقوب بنا نمايد

  :چنانکه نبی فرموده است. اّما خدای متعال در مسكن های ساختٔه دست بشر ساآن نمی شود«٤٨
  آسمان تخت من'٤٩

 . و زمين پای انداز من است
  برای من چه خانه ای خواهيد ساخت؟

  استراحتگاه من آجاست؟٥٠
 ' آيا دست خود من جميع اين چيزها را نساخته است؟

شما هم مثل اجداد خود هميشه بضد                .  ای  گردنكشان آه از دل و گوش آافريد و گوشهايتان آر است                            «٥١
آدام نبی ای از دست اجداد شما جفا نديد؟ آنان آسانی را آه دربارٔه آمدن آن يكتای                       ٥٢.  ی آنيدروح القدس مقاومت م   

آری شما  ٥٣.  عادل پيشگويی می کردند آشتند، و در زمان ما، شما به خود او خيانت آرديد و او را به قتل رسانديد                         
 » .سر باز زديدشريعت را آه توسط فرشتگان به شما رسيد قبول آرديد اّما از اطاعت آن 

  شهادت استيفان
اّما استيفان پر   ٥٥.  اعضای شورا از شنيدن اين سخنان چنان به خشم آمدند آه دندانهای خود را به هم می ساييدند                  ٥٤

: ديد و گفت   ٥٦  از روح القدس، به آسمان چشم دوخت و جالل خدا و عيسی را آه در دست راست خدا ايستاده بود                           
در اين هنگام فرياد    ٥٧»  .ن را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ايستاده می بينم              ببينيد من هم اآنون آسما     «

او را از شهر بيرون         ٥٨آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله آردند،                       .  بلندی از حاضران برخاست      
 پيش پای جوانی به نام شائول  کسانی که عليه او شهادت داده بودند، لباسهای خود را آندند و          .  انداخته سنگسار نمودند  

سپس ٦٠»  .ای عيسی، ای خداوند روح مرا بپذير       «:  وقتی استيفان را سنگسار می کردند او با فرياد گفت          ٥٩.  گذاشتند
 . اين را گفت و جان سپرد» .خداوندا، اين گناه را به حساب ايشان نگذار«: به زانو افتاد و با صدای بلند گفت

٨  
 . آه با قتل استيفان موافقت آرده بودند ،شائول جزء آسانی بود١

  آزار شائول به آليسا
در همان روز جفای سختی به آليسای اورشليم شروع شد و همٔه ايمانداران به جز رسوالن به نواحی يهوديه و                            

 گروهی از نيكوآاران جسد استيفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتيب                  ٢.  سامره پراآنده شدند  
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او خانه به خانه می گشت و زنها و مردها را بيرون                      .  شائول سعی می کرد، آه بنياد آليسا را براندازد              ٣.  دادند
 . می آشيد و به زندان می انداخت

  بشارت در استان سامره
ز سامره  فيليُپس به شهری ا   ٥.  و اّما آنانی آه پراآنده شده بودند به هرجا آه می رفتند، پيام خدا را اعالم می کردند                ٤

و مردم يک دل و با اشتياق به سخنان او گوش می دادند و معجزاتی              ٦وارد شد و در آنجا به اعالم نام مسيح پرداخت           
ارواح پليد با فرياد از مبتاليان بسيار خارج می شدند و عّدٔه زيادی از مفلوجان و                          ٧.  را آه انجام می داد می ديدند       

مردی شمعون نام در آن شهر زندگی می کرد آه برای            ٩.  ی عظيمی برپا شد   و در آن شهر شاد     ٨لنگان شفا می يافتند    
همٔه آنان از    ١٠.  مّدتی سامريان را فريفته کارهای جادوگرانه خود آرده و مّدعی بود آه او شخص بزرگی است                          

نام اين شخص قدرت همان خدايی است آه عظيم          «:  بزرگ و آوچک با توّجه آامل به او گوش می دادند و می گفتند             
اّما وقتی  ١٢.  آنها احترام زيادی به او می گذاشتند زيرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون آرده بود                 ١١»  .دارد

حّتی خود شمعون   ١٣.  به مژدٔه فيليُپس دربارٔه پادشاهی خدا و نام عيسی مسيح ايمان آوردند مردها و زنها تعميد يافتند                
 از آن ديگر از فيليُپس دور نشد و وقتی عجايب و معجزاتی را آه به وسيلٔه                        نيز ايمان آورد و تعميد گرفت و پس          

همين که رسوالن ساکن اورشليم باخبر شدند آه در سامره هم           ١٤.  فيليُپس به عمل می آمد می ديد مات و مبهوت می شد         
ا به آنجا رسيدند، برای       وقتی آنه ١٥.  پيام خدا با استقبال روبه رو شده است، پطرس و يوحنا را پيش آنان فرستادند                    

زيرا آنها فقط به نام عيسی خداوند تعميد گرفته بودند و تا آن زمان                 ١٦ايمانداران دعا آردند تا روح القدس را بيابند،         
بنابراين پطرس و يوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را                     ١٧.  روح خداوند بر آنان نازل نشده بود          

ديد آه با دستگذاری رسوالن روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پيش پطرس و يوحنا                  وقتی شمعون   ١٨.  يافتند
پطرس ٢٠»  .همان قدرت را به من هم مرحمت آنيد تا بر هرکه دست بگذارم، روح القدس را بيابد                  «:  و گفت ١٩آورد  

تو از ٢١. ل می توان خريدپولت با خودت هالک شود، چون گمان کرده ای آه بخشش رايگان خدا را با پو        «:  پاسخ داد 
از اين شرارت توبه آن و از خداوند بخواه تا            ٢٢.  اين بابت هيچ نصيبی نداری؛ زيرا دل تو پيش خدا ناراست است              

من می بينم آه زندگی تو تلخ و زهرآگين است و در زنجيرهای                      ٢٣.  شايد تو را برای داشتن چنين فكری ببخشد             
برای من به درگاه خداوند دعا آنيد تا هيچ يک از                «:  هش آرده گفت   شمعون در پاسخ خوا     ٢٤»  .شرارت گرفتاری 

پس از آنكه پطرس و يوحنا شهادت های خود را دادند و پيغام                   ٢٥»  .چيزهايی را آه دربارٔه من گفتيد عملی نشود            
 . ره رسانيدندخداوند را اعالم آردند، به اورشليم بازگشتند و در بين راه مژدٔه نجات را به بسياری از دهكده های سام

  فيليُپس و خزانه دار حبشه
» .برخيز به طرف جنوب به آن جاده ای آه از اورشليم به غزه می رود برو                    «:  فرشتٔه خداوند به فيليُپس گفت      ٢٦

يک خواجه سرای حبشی آه در دربار       .  او بلند شد و به طرف آنجا حرآت آرد          ٢٧.)  اين جاده يک راه بيابانی است      (
در اين هنگام در     ٢٨.  آندا مقام مهمی داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به اورشليم آمده بود                    ملكٔه حبشه به نام    

: روح خدا به فيليُپس گفت        ٢٩.  راه بازگشت به وطن در آالسكه ای نشسته بود و آتاب اشعيای نبی را می خواند                           
و شنيد آه او آتاب اشعيا را می خواند  پس فيليُپس به سوی آن دويد٣٠» .نزديک برو و خود را به آن آالسكه برسان    «

تا آسی مرا راهنمايی نكند، چطور می توانم آن را                 «:  او پاسخ داد    ٣١»  آيا آنچه می خوانی می فهمی؟      «:  و پرسيد  
آن قسمتی را آه می خواند     ٣٢.  خواجه سرا از فيليُپس خواهش آرد آه سوار آالسكه بشود و پهلوی او بنشيند              »  بفهمم؟

 : چنين بود
 انند گوسفندی آه به آشتارگاه می برند، او م«

 ، يا مثل بّره ای آه پيش پشم چينان زبان نمی گشايد
 . آالمی به زبان نياورد

 . بدين گونه او را حقير شمردند و حقانّيتش را ناديده گرفتند٣٣
  چه آسی دربارٔه فرزندان او سخن خواهد گفت؟
 » .زيرا حيات او از روی زمين منقطع شده است

تمّنا دارم به من بگو آه نبی در اينجا دربارٔه چه آسی سخن می گويد، دربارٔه                   «:  آن خواجه سرا به فيليُپس گفت     ٣٤
٣٦.  آنگاه فيليُپس شروع آرده و از همان قسمت آتاب مقّدس، مژدٔه عيسی را به او رسانيد                ٣٥»  .خودش يا آسی ديگر   

نگاه آن، در اينجا آب هست چه چيزی مانع تعميد گرفتن            «:  خواجه سرا گفت .  همان طور آه می رفتند به آبی رسيدند      
من ايمان  «:  خواجه سرا پاسخ داد  »  .اگر با تمام دل ايمان آوری هيچ مانعی وجود ندارد          «:  فيليُپس گفت ٣٧»  من است؟ 

و   او و فيليُپس داخل آب رفتند      .  خواجه سرا دستور داد آالسكه را نگه دارند       ٣٨»  .دارم آه عيسی مسيح، پسر خداست      
وقتی از آب بيرون آمدند، روح خداوند ناگهان فيليُپس را در ربود و خواجه سرا ديگر او                    ٣٩.  فيليُپس او را تعميد داد     
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اّما فيليُپس در اشدود ديده شد آه در همٔه شهرهای آن ناحيه می گشت و                     ٤٠.  را نديد و شادی آنان به راه خود رفت           
 . بشارت می داد تا سرانجام به قيصريه رسيد

٩  
  تغيير زندگی شائول

 ) ١٨-١٢:٢٦؛ ١٦-٦:٢٢کارهای رسوالن (
و تقاضای  ٢  او پيش آاهن اعظم رفت     .  شائول از تهديد و آشتن پيروان خداوند به هيچ نحوی دست بردار نبود                  ١

رده معّرفی  نامه هايی برای آنيسه های دمشق آرد تا چنانچه مرد يا زنی را از اهل طريقت پيدا آند آنها را دستگير آ                     
. شائول هنوز به دمشق نرسيده بود، آه ناگهان نزديک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابيد                   ٣.  به اورشليم آورد  

: شائول پرسيد  ٥»  ای شائول، شائول، چرا بر من جفا می کنی؟              «:  او به زمين افتاد و صدايی شنيد آه می گفت                ٤
ولی برخيز و به شهر برو ٦ آه تو بر او جفا می کنی، من عيسی هستم، همان آسی    «:  پاسخ آمد »  خداوندا تو آيستی؟  «

در اين هنگام همسفران شائول خاموش ماندند، زيرا اگرچه             ٧»  .و در آنجا به تو گفته خواهد شد آه چه بايد بكنی                 
پس شائول از زمين برخاست و با اينكه چشمانش باز بود، چيزی                     ٨.  صدا را می شنيدند، ولی آسی را نمی ديدند           

. در آنجا سه روز نابينا ماند و چيزی نخورد و ننوشيد            ٩.  دستش را گرفتند و او را به دمشق هدايت آردند          .  نمی ديدند
ای «:  خداوند در رؤيا به او ظاهر شد و فرمود            .  يكی از ايمانداران به نام حنانيا در شهر دمشق زندگی می کرد               ١٠

 » .حنانيا
 » .بله ای خداوند، آماده ام«: او پاسخ داد

می نامند برو و در خانٔه يهودا سراغ شخصی به نام               '  راست'برخيز و به کوچه ای آه آن را            «:  ند فرمود خداو١١
و در رؤيا مردی را ديده است به نام حنانيا آه می آيد و بر او                 ١٢او به دعا مشغول است       .  شائول طرسوسی را بگير   

خداوندا دربارٔه اين شخص و آن همه آزار آه        «:  حنانيا عرض آرد  ١٣»  .دست می گذارد و بينايی او را باز می گرداند        
و حاال از طرف سران آاهنان اختيار يافته و به اينجا               ١٤او به قوم تو در اورشليم رسانيده است، چيزهايی شنيده ام               

تو بايد بروی زيرا     «:  اّما خداوند به او گفت     ١٥»  .آمده است تا همٔه آسانی را آه به تو روی می آوردند دستگير آند                
١٦.  اين شخص وسيله ای است آه من انتخاب کرده ام تا نام مرا به مّلتها و پادشاهان آنان و قوم اسرائيل اعالم نمايد                          

 » .خود من به او نشان خواهم داد آه چه رنجهای بسياری به خاطر نام من متحّمل خواهد شد
رادر، ای شائول، خداوند يعنی       ای ب «:  پس حنانيا رفت، وارد آن خانه شد و دست بر شائول گذاشت و گفت                      ١٧

همان عيسايی آه بين راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو بينايی خود را بازيابی و از روح القدس پر                                         
در همان لحظه چيزی مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بينايی خود را بازيافت و برخاسته تعميد                            ١٨»  .گردی
 .  قّوت گرفتبعد از آن غذا خورد و١٩. گرفت

  بشارت شائول در دمشق
و طولی نكشيد آه در آنيسه های دمشق به طور آشكار اعالم               ٢٠  شائول مّدتی در دمشق با ايمانداران به سر برد            

مگر اين همان    «:  هرکس سخنان او را می شنيد در حيرت می افتاد و می گفت               ٢١.  می کرد آه عيسی، پسر خداست      
 که نام عيسی را به زبان می آوردند نابود می کرد؟ و آيا منظور او از آمدن به اينجا آسی نيست آه در اورشليم کسانی 

اّما قدرت آالم شائول روزبه روز بيشتر          ٢٢»  فقط اين نيست آه آنان را بگيرد و به دست سران آاهنان بسپارد؟                      
پس از مّدتی    ٢٣.  د است می شد و يهوديان دمشق را با داليل انكار ناپذير مجاب می ساخت آه عيسی، مسيح موعو                       

يهوديان حّتی دروازه های شهر را . اّما شائول از نّيت آنان باخبر شد٢٤.  يهوديان توطئه آردند تا او را به قتل برسانند        
ولی شاگردان او، شبانه او را داخل سبدی گذاشتند و از ديوار شهر              ٢٥شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بكشند،            

 . دنداو را به پايين فرستا

  شائول در اورشليم
وقتی شائول به اورشليم رسيد سعی نمود به ساير شاگردان عيسی بپيوندد، اّما آنان از او می ترسيدند، زيرا                              ٢٦

به هر حال برنابا او را برداشت و به حضور رسوالن آورد و               ٢٧.  قبول نمی آردند آه او واقعًا پيرو عيسی شده باشد         
ه او در راه دمشق خداوند را ديده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتيب                      برای ايشان شرح داد، آه چگون      

به اين ترتيب شائول در اورشليم با آنان آمد و رفت پيدا              ٢٨.  شائول در دمشق بی باآانه به نام عيسی وعظ آرده است          
مباحثه و گفت وگو می نمود به      و با يهوديان يونانی زبان       ٢٩آرد و آشكارا بدون ترس به نام خداوند موعظه می کرد              
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وقتی ايماندران از اين موضوع آگاه شدند شائول را به قيصريه رسانيدند              ٣٠.  طوری  آه آنان قصد جان او را داشتند        
در حالی آه  .  به اين  ترتيب آليسا در سراسر يهوديه و جليل و سامره آرامش يافت             ٣١.  و او را روانٔه طرسوس آردند     

 . قويت روح القدس به سر می بردند، آليسا از لحاظ نيرو و تعداد رشد می کردآنان در خدا ترسی و ت

  پطرس در لده و يافا
در آنجا شخصی را به نام اينياس ٣٣. پطرس از همه جا ديدن می کرد و يک بار نيز به ديدن مقّدسين مقيم لده رفت         ٣٢

ای اينياس، عيسی مسيح تو را شفا             «:  پطرس به او گفت      ٣٤.  آه به مّدت هشت سال مفلوج و بستری بود، ديد                   
و جميع ساآنان لده و شارون او را           ٣٥  او فورًا از جا برخاست      »  .بلند شو و رختخواب خود را جمع آن          .  می بخشد

ترجمه يونانی  (در يافا يكی از ايمانداران آه زنی به نام طبيتا بود زندگی می کرد               ٣٦.  ديدند و به خداوند روی آوردند     
او . در اين زمان بيمار شد و فوت آرد     ٣٧اين زن آه بسيار نيكوآار و بخشنده بود         .)   معنی آهوست  نام او دورآاس به   

ايمانداران آه شنيده بودند، پطرس در لده است، به سبب نزديكی لده به                 ٣٨.  را غسل دادند و در باالخانه ای گذاشتند        
پطرس بی درنگ به اّتفاق    ٣٩»  . را به ما برسان    هرچه زودتر خود  «:  يافا دو نفر را پيش او فرستادند و تقاضا نمودند          

بيوه زنان گريه آنان دور او را گرفتند و همٔه            .  آنان حرآت آرد و همين که به آنجا رسيِد، او را به باال خانه بردند                    
پطرس همٔه آنان را از       ٤٠.  پيراهن ها و لباسهايی را آه دورآاس در زمان حيات خود دوخته بود به او نشان دادند                       

او چشمان خود را گشود     »  .ای طبيتا برخيز  «:  سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد آرده گفت            .  اق بيرون آرد  ات
سپس مقّدسين و   .  پطرس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند آرد                  ٤١.  و وقتی پطرس را ديد راست نشست        

ر سراسر يافا منتشر شد و بسياری به خداوند            اين موضوع د  ٤٢.  بيوه زنان را صدا زد و او را زنده به ايشان سپرد              
 . پطرس روزهای زيادی در يافا ماند و با شمعون دباغ زندگی می کرد٤٣. ايمان آوردند

١٠  
  پطرس و آرنيليوس

٢.  در شهر قيصريه سروانی به نام آرنيليوس زندگی می کرد آه جزو يک هنگ رومی به نام هنگ ايتاليايی بود                   ١

ار و خانواده ای خدا ترس داشت و پيوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بينوايان اسرائيلی                         او مردی بود، پرهيزآ    
اين مرد يک روز در حدود ساعت سه بعد از ظهر فرشتٔه خدا را آشکارا در رؤيا ديد، آه                            ٣.  صدقه بسيار می داد   

» خداوندا چه می فرمايی؟  «:  ادآرنيليوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ د         ٤»  ای آرنيليوس «:  پيش او آمده گفت   
اآنون ٥.  بدان آه دعاها و همٔه صدقات تو در باال در پيشگاه خدا مورد قبول و يادآوری واقع شده اند                      «:  فرشته گفت 

او نزد شمعون دباغ آه خانه اش در ساحل            ٦.  افرادی را به يافا بفرست و سراغ شمعون ملّقب به پطرس را بگير                   
که فرشته ای آه با او صحبت می کرد ناپديد شد، آرنيليوس دو نفر از نوآران خود و                   همين ٧»  .درياست مهمان است  

موضوع را تمامًا برای ايشان شرح داد و ايشان را به              ٨يک سرباز ديندار را آه در خدمت او بود، احضار آرد و                
 ظهر برای دعا به باالی       روز بعد آه آنان در راه بودند و تا شهر فاصله آمی داشتند، پطرس نزديک                 ٩.  يافا فرستاد 

اّما وقتی که برايش غذا آماده می کردند، حالت جذبه ای به او . در آنجا گرسنه شد و خواست چيزی بخورد    ١٠.  بام رفت 
و در آن حال آسمان را گشوده و چيزی مانند يک سفره بزرگ ديد، آه از چهارگوشه آويزان شده بود و                      ١١دست داد   

صدايی به  ١٣.  در آن انواع چهارپايان و خزندگان و پرندگان وجود داشت                ١٢.  آمدرو به پايين به طرف زمين می           
خير ای خداوند، زيرا «: پطرس در پاسخ گفت١٤» .ای پطرس، برخيز، سر ببر و بخور   «:  گوشش رسيد آه می گفت   

رده است تو   آنچه را خدا حالل آ     «:  بار دوم همان صدا آمد آه      ١٥»  .من هرگز به چيزهای ناپاک و حرام لب نزده ام          
 . اين موضوع سه بار تكرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد١٦» .نبايد حرام بپنداری

در همان وقت آه پطرس از تفسير رؤيای خود در مانده بود و سعی می کرد آن را برای خود تجزيه و تحليل                             ١٧
آيا شمعون  «:  و فرياد می زدند و می پرسيدند    ١٨.  نمايد، فرستادگان آرنيليوس جستجوآنان به در خانٔه شمعون رسيدند         

 » ملّقب به پطرس در اينجا مهمان است؟
 نگاه آن، چند نفر به سراغ تو آمده اند       «:  در حالی آه پطرس دربارٔه اين رؤيا تفّكر می کرد، روح خدا به او گفت             ١٩
پطرس پايين رفت و به      ٢١.   فرستاده ام زيرا من آنها را   »  .برخيز، پايين برو و از رفتن با ايشان ترديد نداشته باش            ٢٠

 » برای چه آمده ايد؟. من همان آسی هستم آه به دنبال او می گرديد«: آنان گفت
سروان آرنيليوس آه شخص نيكوآار و خدا ترس است و پيش همٔه يهوديان نيک نام می باشد،               «:  آنها پاسخ دادند  ٢٢

رستد و تو را به خانٔه خود دعوت آند تا به هر پيامی آه داری                    از فرشتٔه مقّدسی دستور يافت آه ما را به اينجا بف              
 . پس پطرس آنان را به خانه آورد و از ايشان پذيرايی نمود٢٣» .گوش دهد
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فردای آن روز به قيصريه       ٢٤.  روز بعد با ايشان به راه افتاد و چند نفر از ايماندران يافايی با آنان همراه بودند                        
وقتی ٢٥.  يشاوندان و دوستان نزديک خود دعوت آرده بود چشم به راه ايشان بود                       آرنيليوس آه از خو      .  رسيدند

اّما پطرس او را از زمين بلند        ٢٦.  پطرس می خواست داخل خانه شود، آرنيليوس جلو رفت و پيش او به خاک افتاد                
پطرس در آنجا با عّدٔه . سپس به اّتفاق، صحبت آنان وارد خانه شدند٢٧» .برخيز من هم مانند تو انسانم«: آرد و گفت 

اين را به خوبی می دانيد، آه جايز نيست يک نفر يهودی با بيگانگان                          «:  و به آنان گفت      ٢٨زيادی روبه رو شد       
پس وقتی  ٢٩.  اّما خدا به من نشان داده است، آه من نبايد هيچ آس را نجس يا ناپاک بدانم                .  معاشرت يا همنشينی نمايد   

 » تنها سؤالی آه دارم اين است آه برای چه به دنبال من فرستاديد؟. چرا آمدمدنبال من فرستاديد بدون چون و 
چهار روز پيش درست در همين وقت يعنی ساعت سه بعد از ظهر من در خانٔه                        «:  آرنيليوس در پاسخ گفت    ٣٠

هايت ای آرنيليوس، دعا   ':  و گفت ٣١  خود به نماز مشغول بودم، آه ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد                      
بنابراين آسی را به شهر يافا          ٣٢.  مستجاب شده و صدقاتی آه به فقرا می دهی در پيشگاه خدا منظور شده است                         

او در خانٔه شمعون دّباغ آه در ساحل دريا واقع است،               .  بفرست و شمعون ملّقب به پطرس را به اينجا دعوت آن              
اآنون همٔه ما در    .  تو لطف فرموده به اينجا آمدی      پس بی درنگ اين اشخاص را پيش تو فرستادم و            ٣٣'  .مهمان است 

 » .حضور خدا گرد آمده ايم تا به آن چيزهايی آه خداوند به تو دستور داده است گوش دهيم

  پيام پطرس در خانٔه آرنيليوس
 من به اين حقيقت پی برده ام آه خدا هيچ تبعيضی قايل نمی شود           «:  پس پطرس سخنان خود را شروع آرده گفت       ٣٤
خدا پيام خود را به قوم اسرائيل فرستاد و به          ٣٦.  و هرکس از هر مّلت آه خداترس و نيكوآار باشد، مقبول خداست           ٣٥

شما خودتان از    ٣٧.  اين طريق مژدٔه صلح و سالمتی را به وسيلٔه عيسی مسيح آه خداوند همه است، ابالغ فرمود                         
 می دانيد همٔه اين چيزها بعد از اعالم تعميد يحيی، از            اّتفاق بزرگی آه در سرتاسر يهوديه روی داد، باخبر هستيد و           

خدا، عيسای ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح آرد و می دانيد، آه چگونه عيسی به                      ٣٨.  جليل شروع شد  
همه جا می رفت و کارهای نيک انجام می داد و همٔه آسانی را آه در اسارت شيطان به سر می بردند رهايی                                         

ما شاهدان همٔه آن کارهايی هستيم، آه او در سرزمين يهوديان و در اورشليم انجام                 ٣٩.  را خدا با او بود    می بخشيد زي 
اّما خدا او در روز سوم او را زنده آرد و بسياری او را                   ٤٠.  آنان او را به صليب آشيده ميخكوب آرده آشتند           .  داد

ًال برگزيده بود، او را ديدند؛ يعنی ما آه پس از رستاخيز او             اّما نه همٔه قوم اسرائيل بلكه شاهدانی آه خدا قب         ٤١ديدند،  
او به ما فرمان داد آه به آن قوم اعالم آنيم و به اين حقيقت شهادت دهيم آه خدا                        ٤٢.  با او می خورديم و می نوشيديم     

 ايمان آورد، به    جميع انبيا به او شهادت می دهند آه هر آسی به او            ٤٣.  او را داور زندگان و مردگان قرار داده است         
 » .وسيلٔه نام او گناهانش آمرزيده می شود

  نزول روح القدس بر غيريهوديان
و مؤمنان يهودی نژاد آه همراه         ٤٥  پطرس هنوز صحبت می کرد، آه روح القدس بر همٔه شنوندگان نازل شد                ٤٤

زيرا ٤٦.   حيرت شدند     پطرس آمده بودند از اينكه بخشش روح القدس به غيريهوديان نيز داده شده بود، دچار                                 
آيا آسی می تواند مانع از      «٤٧:  آنگاه پطرس گفت  .  می شنيدند آه به زبانها صحبت می کنند و خدا را تمجيد می نمايند             

پس دستور داد   ٤٨»  تعميد اين اشخاص در آب بشود؟ مگر نه اين است، آه ايشان هم مانند ما روح القدس را يافته اند؟                   
 . سپس آنها از پطرس تقاضا آردند چند روزی پيش ايشان بماند. تعميد دهندايشان را به نام عيسی مسيح 

١١  
  گزارش پطرس به آليسای اورشليم

هنگامی که پطرس به   ٢.  به رسوالن و ايماندارن مقيم يهوديه خبر رسيد آه غيريهوديان نيز پيام خدا را پذيرفته  اند               ١
چرا به خانٔه    «٣:   اصرار داشتند به او اعتراض آرده گفتند           اورشليم بازگشت کسانی که به ختنه آردن غيريهوديان         

پطرس شروع آرد و تمام جريان را از اول تا به آخر برای                  ٤»  نامختونان وارد شدی و حّتی با آنها غذا خوردی؟           
 : ايشان شرح داد و گفت

ند يک سفرٔه بزرگ آه     در يافا به دعا مشغول بودم آه حالت جذبه ای به من دست داد و در رؤيا چيزی ديدم مان                   «٥
وقتی با دّقت به آن نگاه آردم ديدم، آه در           ٦.  از چهار گوشه آويزان شده بود و از آسمان به پايين آمد تا به من رسيد                 

ای پطرس،  ':  و صدايی به گوشم رسيد آه می گفت          ٧آن چهارپايان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند                   
بار دوم صدايی   ٩'  .ر، ای خداوند من هرگز به چيزهای ناپاک و حرام لب نزده ام            خي'گفتم  ٨'  .برخيز، سر ببر و بخور    

اين موضوع سه بار تكرار     ١٠'  .آنچه را آه خدا حالل آرده است تو نبايد حرام بپنداری           ':  از آسمان رسيد آه می گفت    
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ايشان . اقامت من بود، آمدنددر همان لحظه سه نفر به خانه ای آه محل       ١١.  شد و باالخره همه چيز به آسمان باال رفت       
اين شش برادر   .  روح خدا به من فرمود آه بدون ترديد با ايشان بروم             ١٢.  را از قيصريه به دنبال من فرستاده بودند         

او برای ما تعريف آرد، آه چطور در خانٔه خود فرشته ای ١٣. هم به همراه من آمدند و به خانٔه آن شخص وارد شديم           
و او آن پيامی    ١٤آسی را به يافا بفرست و شمعون ملّقب به پطرس را بياور               ':  به او گفته است   را ديده آه ايستاده و       

من در آنجا هنوز مطالب زيادی        ١٥'  .را آه باعث نجات تو و تمامی اهل خانه ات خواهد شد، به تو خواهد رسانيد                      
و آنگاه به خاطر   ١٦خود ما نازل شده بود      به همان طريقی که در ابتدا به        .  نگفته بودم، آه روح القدس بر آنها نازل شد       

خدا به آنها    ١٧'  .يحيی با آب تعميد می داد اّما شما با روح القدس تعميد خواهيد يافت                  ':  آوردم آه خداوند فرموده بود      
همان چيزی را بخشيده است آه به ما هنگامی که به عيسی مسيح خداوند ايمان آورديم عطا فرمود، پس من ِآه بودم                       

 »  آار خدا بشوم؟آه مانع
پس در اين صورت خدا به        «:  وقتی اين را شنيدند خاموش ماندند و درحالی که خدا را ستايش می کردند گفتند                  ١٨

 » .غيريهوديان نيز اين فرصت را بخشيده است تا آنها هم از گناهان خود توبه آنند و حيات يابند

  آليسای انطاآيه
رگ استيفان آغاز شد، عّدٔه زيادی پراآنده شدند و تا فنيقيه و قبرس و                     در اثر شكنجه و آزاری آه به دنبال م            ١٩

ولی در ميان ايشان     ٢٠.  اّما آنان پيام خود را به هيچ آسی جز يهوديان اعالم نكردند               .  شهر انطاآيه مهاجرت آردند    
ت وگو پرداختند و    چند نفر از اهالی قبرس و قيروان نيز بودند، آه به محض رسيدن به انطاآيه با يونانيان به گف                             

. قدرت خداوند با ايشان بود و عّدٔه زيادی ايمان آورده به خداوند روی آوردند              ٢١.  دربارٔه عيسی خداوند بشارت دادند    
وقتی او به آنجا رسيد     ٢٣.  اين خبر در اورشليم به آليسا رسيد و در نتيجه برنابا مأمور شد آه به انطاآيه سفر نمايد                 ٢٢

 خود ديد، شادمان شد و آنان را تشويق می کرد، آه از دل و جان در وفاداری نسبت به                              و برآات خدا را با چشم        
. پس عّده آثيری به خداوند تسليم شدند        .  او مردی نيكوآار و پر از روح القدس و ايمان بود            ٢٤.  خداوند استوار بمانند  

فته به انطاآيه آورد و مّدت يک سال         پس او را يا   ٢٦.  بعد از آن برنابا به شهر طرسوس رفت تا شائول را پيدا آند              ٢٥
در انطاکيه بود که برای اولين بار پيروان عيسی           .  تمام با ايمانداران جمع می شدند و عّدٔه بسياری را تعليم می دادند             

يكی از آنان آه اغابوس نام      ٢٨.  در همين احوال چند نفر نبی از اورشليم به انطاآيه وارد شدند             ٢٧.  را مسيحی ناميدند  
اين قحطی در زمان سلطنت آلوديوس      .   برخاست و با الهام روح، قحطی سخت و دنياگيری را پيشگويی آرد            .داشت

از اين نظر شاگردان تصميم گرفتند هرکس به قدر توانايی خود اعانه ای برای ياری ايمانداران                 ٢٩.  قيصر اّتفاق افتاد  
ا و شائول سپردند تا به رهبران آليسای اورشليم تقديم           چنين آردند، اعانه ها را به دست برناب       ٣٠.  مقيم يهوديه بفرستد  

 . آنند

١٢  
  کشتن يعقوب و بازداشت پطرس

و يعقوب برادر يوحنا را      ٢  در همان موقع هيروديس پادشاه به شكنجه و آزار عّده ای از اعضای آليسا پرداخت                 ١
. اشت و پطرس را هم دستگير نمود        و چون ديد يهوديان از اين آار خوششان آمد، قدم فراتر گذ               ٣.  به شمشير آشت  

پس پطرس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به                ٤.  اين آار در روزهای عيد فطير اّتفاق افتاد        
درحالی که پطرس  ٥.  زيرا هيروديس قصد داشت بعد از عيد فصح او را تحويل قوم يهود بدهد                 .  نگهبانی او گماشت  

 . نه برای او به درگاه خدا دعا می کرددر زندان بود، آليسا صميما

  آزاد شدن پطرس
يک شب، قبل از آن روزی آه هيروديس می  خواست پطرس را به دادگاه بياورد پطرس در زندان بين دو                                    ٦

ناگاه فرشتٔه خداوند   ٧.  سرباز با دو زنجير بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادند                     
زود «:  فرشته به پهلوی پطرس زد و او را بيدار آرد و گفت                   .  پطرس ايستاد و نوری در آن اتاق تابيد              در آنار 
» آمر خود را ببند و آفشهايت را بپوش        «فرشته به او فرمود،     ٨.  فورًا زنجيرها از دستهايش به زمين افتاد      »  .برخيز

پس به دنبال او رفت و        ٩.  »ه دنبال من بيا    ردايت را به خودت بپيچ و ب        «:  سپس فرشته به او گفت     .  و او چنان آرد    
١٠.  او گمان می کرد اين وقايع را در رؤيا می بيند            .  هيچ فكر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد، حقيقت داشته باشد             

در خود به خود به روی      .  وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند به دری آهنی آه به طرف شهر باز می شد رسيدند                  
: پطرس به خود آمد و گفت        ١١.  آنها بيرون رفتند، از کوچه ای می گذشتند که ناگهان فرشته ناپديد شد                .  آنان باز شد   

حاال ديگر يقين دارم، آه خداوند فرشتٔه خود را فرستاده است آه مرا از دست هيروديس و از آنچه يهوديان انتظار       «
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ريم مادر يوحنا ملّقب به مرقس، آه عّدٔه زيادی در             همين که به موضوع پی برد به خانٔه م         ١٢»  .آن را داشتند برهاند    
اّما ١٤.  وقتی در خانه را آوبيد، خدمتکاری به نام رودا آمد تا در را باز آند                  ١٣.  آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت       

وقتی که صدای پطرس را شناخت، به عوض اينكه در را باز آند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد، آه پطرس                            
سپس .  اّما او اصرار داشت آه راست می گويد         »  مگر ديوانه شده ای؟   «:  آنها به او گفتند    ١٥.  ن در ايستاده است    بيرو
اّما پطرس پشت سر هم در می زد و وقتی در را باز آردند و او را                          ١٦»  .پس حتمًا فرشتٔه محافظ اوست      «:  گفتند

ند و برای ايشان شرح داد آه چگونه خداوند او            پطرس به آنها اشاره آرد تا ساآت شو         ١٧.  ديدند، غرق تعّجب شدند    
آنگاه ايشان را    »  .يعقوب و ايمانداران را از اين امور باخبر آنيد            «:  را از زندان نجات داده است و در آخر گفت              

وقتی روز شد، پاسبانان بسيار مضطرب شدند، زيرا نمی دانستند به سر پطرس             ١٨.  ترک آرد و به جايی ديگر رفت       
هيروديس دستور داد، آه همه جا دنبال پطرس بگردند، اّما وقتی او را پيدا نكردند، از نگهبانان                         ١٩  .چه آمده است   

بعد از آن پطرس يهوديه را ترک نموده به قيصريه آمد و             .  بازجويی به عمل آورد و حكم کشتن آنان را صادر نمود           
 . مّدتی در آنجا ماند

  درگذشت هيروديس
به اين جهت اهالی آن دو شهر       .  ی نسبت به مردمان صور و صيدون در دل داشت         هيروديس بغض و آينٔه شديد    ٢٠

به اّتفاق پيش او آمدند و بالستوس را آه فراش خوابگاه پادشاه بود، با خود همراه آردند و تقاضای صلح نمودند،                             
ن لباس   هيروديس در يک روز معيّ        ٢١.  زيرا آشور آنان در امر تغذيه و خوراک محتاج آشور هيروديس بود                        

اين سخنان، سخنان يكی از      «:  در پايان مردم فرياد می زدند     ٢٢.  سلطنتی پوشيد و بر تخت نشست و نطقی ايراد آرد           
و چون هيروديس جاللی را آه از آن خداست به خود نسبت داده بود در همان لحظه                  ٢٣»  .خدايان است نه يک انسان    

پيام خدا هر روز با تأثير بيشتری انتشار          ٢٤.  ردند و او مرد    فرشتٔه خداوند او را نقش زمين آرد و آرمها او را خو              
برنابا و شائول وقتی مأموريت خود را در اورشليم به پايان رسانيدند به انطاآيه برگشتند و يوحنای                             ٢٥.  می يافت

 . ملّقب به مرقس را همراه خود بردند

١٣  
  مأموريت برنابا و شائول

 ای نبی و معّلم از قبيل برنابا و شمعون ملّقب به نيجر و لوآيوس قيروانی و                 در آن زمان در آليسای انطاآيه عّده      ١
يک روز آه آنها روزه دار و مشغول          ٢.  و شائول حضور داشتند    )  آه با هيروديس پادشاه، بزرگ شده بود          (مناحم  

 من برای آنها مقّرر     برنابا و شائول را مأمور انجام آن آاری آه        «:  عبادت خداوند بودند، روح القدس به ايشان فرمود      
 . پس آنها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموريت فرستادند٣» .کرده ام بنماييد

  بشارت در قبرس: سفر اول
و وارد  ٥  اين دو نفر آه فرستادگان روح القدس بودند، به بندر سلوآيه رفتند و از آنجا از راه دريا به قبرس آمدند                      ٤
دستيار )  آه مرقس لقب داشت   ( سالميس شدند و در کنيسه های يهوديان آالم خدا را منتشر می ساختند و يوحنا                  شهر

 . ايشان بود
در آنجا به يک جادوگر يهودی آه نبی دروغين           .  آنها تمام جزيره قبرس را طی آردند تا به شهر پافس رسيدند              ٦

رگيوس پولس، فرماندار قبرس آه مرد فهميده ای بود، بشمار         او از مالزمين س   ٧.  بود و بريشوع نام داشت برخوردند     
اّما ٨.  فرماندار، برنابا و شائول را به حضور خود احضار نمود؛ زيرا می  خواست آالم خدا را از آنها بشنود                  .  می آمد

. ردن باز دارد  آن جادوگر آه نام يونانی او عليما بود، با آنان مخالفت می آرد و سعی داشت فرماندار را از ايمان آو                     
١٠:  در اين هنگام شائول آه به نام پولس معروف شده بود، پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت                             ٩

ای فرزند شيطان، ای دشمن تمام نيکی ها، ای منبع نيرنگ و تبهكاری، آيا از منحرف ساختن مردم از راه راست                       «
 تو را خواهد زد و نابينا خواهی شد و تا مّدتی نور آفتاب را                        حاال ببين، دست خدا     ١١خداوند دست بر نمی داری؟       

 » .نخواهی ديد
در همان وقت دنيا در نظر عليما تيره و تار شد و آورآورانه به اين طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را                              

وند سخت متحّير شده    فرماندار آه اين جريان را ديد، ايمان آورد؛ زيرا از تعاليم خدا           ١٢.  برای راهنمايی خود پيدا آند    
 . بود

  در انطاآئه پيسيديه
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از آنان جدا شد    )  مرقس(يوحنا  .  پولس و همراهان او پافس را ترک آردند و از راه دريا به پرجٔه پمفيليه آمدند                  ١٣
در .  ايشان از پرجه گذشته به شهر انطاآيه آه يكی از شهرهای استان پيسيديه است آمدند                ١٤.  و به اورشليم بازگشت   

بعد از قرائت تورات و آتاب انبيا رؤسای آنيسه پيش ايشان فرستادند و             ١٥.   سبت به آنيسه وارد شدند و نشستند       روز
پولس برخاست و با اشارٔه دست،       ١٦»  .ای دوستان چنانچه پيام تشويق کننده ای برای اين قوم داريد بفرماييد             «:  گفتند

 : تاز ايشان درخواست نمود آه ساآت باشند و بعد چنين گف
خدای قوم اسرائيل، نياآان ما را برگزيد و          ١٧.  ای مردان اسرائيلی و همٔه شما آه خدا ترس هستيد توّجه نماييد               «

در آن هنگام آه آنها در سرزمين مصر در غربت زندگی می کردند آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را                               
پس از نابود    ١٩.  سال در بيابانها متحّمل ايشان شد          مّدت چهل ١٨.  دراز آرد تا آنان را از آن سرزمين بيرون آورد              

تا مّدت چهارصد و پنجاه سال به عنوان ميراث به              ٢٠  ساختن آن هفت مّلتی آه مقيم آنعان بودند، سرزمين آنها را               
و وقتی آنها خواستند     ٢١  بعد از آن هم تا زمان سموئيل نبی، داوران را به ايشان بخشيد                 .  تصّرف اسرائيل در آورد    

 خود يک پادشاه داشته باشند، خدا شائول پسر قيس را آه مردی از طايفٔه بنيامين بود، به ايشان داد تا او مّدت                          برای
خدا در حق   .  بعد از آن او را بر آنار آرد و داوود را برانگيخت تا پادشاه ايشان شود                      ٢٢.  چهل سال حكمرانی آند    

او آسی است آه هرچه بخواهم انجام       .  ورد پسند خود يافته ام   من داوود پسر َيسی را م     ':  داوود چنين گواهی داده گفت    
. از نسل همين مرد، خدا بر طبق وعدٔه خود عيسی را به عنوان نجات دهنده ای برای اسرائيل برانگيخت                   ٢٣'  .می دهد

به انجام  و وقتی خدمت خود را       ٢٥قبل از آمدن او يحيی لزوم توبه و تعميد را به  همٔه قوم اسرائيل اعالم می کرد                      ٢٤
اّما بعد از من آسی می آيد آه من اليق آن نيستم آه بند نعلين                .  من آن کسی که شما گمان می کنيد نيستم       ':  رسانيد گفت 

 ' .او را باز نمايم
ای برادران آه فرزند ابراهيم هستيد و شما نيز ای کسانی که در اين جمع حضور داريد و از خدا می ترسيد،                          «٢٦

زيرا ساآنان اورشليم و حکمرانان ايشان نه او را شناختند و نه از آلمات انبيا                   ٢٧ رسيده است،     پيام اين نجات به ما     
٢٨.  آه در هر روز سبت قرائت می شود چيزی فهميدند، اّما با محكوم آردن او به پيشگويی های انبيا تحّقق بخشيدند                     

و بعد از آنكه    ٢٩.  ردند تا او را اعدام آند      اگر چه خطايی آه مستوجب مرگ باشد در او نيافتند، از پيالطس تقاضا آ                
٣٠.  تمام پيشگويی های کتاب مقّدس را در امور او به انجام رسانيدند او را از صليب پايين آوردند و به خاک سپردند                      

و کسانی که در سفر از جليل به اورشليم همراه او بودند روزهای زيادی               ٣١اّما خدا او را پس از مرگ زنده گردانيد           
ما در حضور شما مژدٔه آن وعده ای را آه خدا به                 ٣٢.  ا ديدند و هم اآنون در برابر قوم، شاهدان او می باشند                او ر 

آه خدا برای ما آه فرزندان آنان هستيم با رستاخيز عيسی به آن وعده وفا آرده است،                 ٣٣نياکان ما داد اعالم می کنيم      
 : چنانکه در مزمور دوم آمده است

  تو پسر من هستی'
 ' .امروز من پدر تو شده ام

 
 : باز هم در خصوص رستاخيز او از مردگان و اينكه ديگر او فساد را نخواهد ديد، خدا چنين فرمود٣٤

  من آن برآات مقّدس و قابل اطمينانی را'
 ' .آه به داوود وعده داده ام به تو خواهم بخشيد

 
 : و در جای ديگر می فرمايد٣٥

 ' .د، آه بندٔه امين تو فساد را ببيندتو به اين رضا نخواهی دا'
 

و اّما داوود آه در روزگار خود طبق ارادٔه خدا خدمت آرده بود، درگذشت و به نياکان خود ملحق شد و فساد را                           ٣٦
ای برادران، شما بايد بدانيد آه مژدٔه آمرزش         ٣٨.  اّما آن کسی که خدا او را زنده گردانيد، هرگز فساد را نديد              ٣٧،  ديد

شما بايد بدانيد آه هرکس به او ايمان آورد، از تمام گناهانی آه                 ٣٩.  ن به وسيلٔه عيسی به شما اعالم شده است          گناها
پس مواظب باشيد، آه اين گفتٔه انبيا در مورد شما                ٤٠.  شريعت موسی نتوانست او را آزاد نمايد، آزاد خواهد شد                

 : صادق نباشد آه می فرمايد
 ، آنيد ای استهزا آنندگان توّجه'٤١

 ، حيران شويد و نابود گرديد
  زيرا در روزگار شما آاری خواهم آرد

 » '.آه حّتی اگر آسی آن را برايتان بيان آند باور نخواهيد آرد
در موقع خروج از آنيسه مردم از آنها تقاضا آردند، آه سبت بعدی نيز دربارٔه اين امور برای ايشان سخن                              ٤٢

بسياری از يهوديان و آنها آه به يهودّيت گرويده بودند، به دنبال پولس و برنابا به                   ،و وقتی مجلس تمام شد    ٤٣  بگويند
 . اين دو با آنان صحبت می کردند و ايشان را تشويق می  نمودند آه در فيض الهی استوار بمانند. راه افتادند
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ا هنگامی که يهوديان جماعت را ديدند      اّم٤٥.  هفتٔه بعد تقريبًا همٔه ساآنان آن شهر برای شنيدن پيام خدا گرد آمدند             ٤٤
پولس و برنابا با شهامت و       ٤٦.  حسادت ورزيدند و هرچه را پولس می گفت، تكذيب می کردند و به او دشنام می دادند                

الزم بود آه آالم خدا قبل از همه به گوش شما برسد، اّما چون شما آن را رد آرديد و خود را اليق                  «:  جسارت گفتند 
 : زيرا خداوند چنين فرموده است٤٧ندانستيد، بدانيد آه ما از اين پس پيش غيريهوديان خواهيم رفت، حيات جاودانی 

  من تو را نور تمام مّلتهای جهان خواهم ساخت'
 » '.تا اينکه تمام دنيا نجات يابند

 برای دريافت    وقتی غيريهوديان اين گفتار را شنيدند خوشحال شدند و از آالم خدا تعريف آردند و آنانی آه                         ٤٨
اّما يهوديان زنهای   ٥٠.  پيام خداوند در تمام آن سرزمين منتشر شد         ٤٩.  حيات جاودانی معّين شده بودند، ايمان آوردند        

پس آنان را آزار       .  متنفذی آه به يهودّيت گرويده بودند و بزرگان شهر را بضد پولس و برنابا تحريک نمودند                              
ا آن دو به عنوان اعتراض، خاک آن شهر را از پاهای خود تکانده و به                         اّم٥١.  رسانيده از آن ناحيه بيرون آردند        

 . و شاگردان در انطاآيه پر از شادی و روح القدس گرديدند٥٢شهر قونيه رفتند 

١٤  
  بشارت در قونيه

 در شهر قونيه نيز پولس و برنابا به آنيسه يهود وارد شدند و چنان صحبت آردند، آه گروه عظيمی از يهوديان                      ١
اّما يهوديانی آه ايمان نياورده بودند، غيريهوديان را تحريک آردند و افكار آنان را نسبت               ٢.  و يونانيان ايمان آوردند   

آن دو مّدت زيادی در آن شهر ماندند و بدون ترس دربارٔه خداوند سخن                             ٣.  به اين ايمانداران منحرف ساختند        
انجام عجايب و نشانه ها، پيام فيض بخش خود را تصديق                      خداوند نيز با اعطای قدرت به آنها برای               .  می گفتند
٥.  اّما بين مردم شهر دودستگی افتاد، عّده ای طرفدار يهوديان شدند و عّده ای جانب رسوالن را گرفتند                   ٤.  می فرمود

ان را  در اين وقت يهوديان و غيريهوديان با همدستی اوليای امور تصميم گرفته بودند، به رسوالن آزار برسانند و آن                  
به محض اينكه رسوالن از اين موضوع آگاه شدند، به سوی شهرهای ليكائونيه يعنی لستره و دربه                  ٦.  سنگسار نمايند 

 . و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند٧و نواحی مجاور فرار آردند 

  در لستره
او به  ٩.   راه نرفته بود     در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود، آه لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود                           ٨

با صدای بلند   ١٠پولس به صورت او خيره شد و چون ديد ايمان آن را دارد آه شفا يابد،                    .  سخنان پولس گوش می داد   
وقتی مردم آاری را آه       ١١.  او جست زد و به راه افتاد         »  .بلند شو و راست روی پاهای خود بايست          «:  به او گفت   

برنابا را  ١٢»  .خدايان به صورت انسان در ميان ما فرود آمده اند            «:  ياد زدند پولس آرد ديدند، به زبان آن محل فر           
آنگاه آاهن  ١٣.)  پولس را از آن جهت عطارد خواندند، آه سخنگوی آنان بود             .  (مشتری و پولس را عطارد خواندند      

هر آورد و    پرستشگاه مشتری آه پرستشگاهش در خارج از شهر واقع بود گاوانی با حلقه های گل به دروازٔه ش                             
اّما هنگامی که آن دو رسول، يعنی برنابا و پولس از اين امر                ١٤.  می  خواست به اّتفاق جماعت گاوان را قربانی آند          

ای آقايان، چه می کنيد؟ ما هم مثل         «١٥:  مّطلع گشتند، لباسهای خود را دريدند و به ميان مردم رفته فرياد می کردند                 
ما برای شما مژده ای داريم، آه از اين کارهای بيهوده              .  اتی مانند خود شما    شما انسان هستيم، با عواطف و احساس        

در ١٦.  باز گرديد و به خدای زنده ای آه آسمان و زمين و دريا و آنچه را آه در آنهاست آفريده است، روی آوريد                              
 او هميشه وجودش    در عين حال کارهای نيک     ١٧.  دوران گذشته او اجازه داد آه جميع مّلتها به راههای خود بروند              

او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهايتان را                        .  را ثابت نموده است    
رسوالن با اين سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی آردن برای ايشان باز                       ١٨»  .از شادمانی پر می سازد    

طاآيه و قونيه رسيدند و مردم را با خود مّتحد ساخته و پولس را سنگسار آردند در اين هنگام يهوديان از ان    ١٩.  دارند
اّما وقتی شاگردان دور او جمع شدند او برخاست و به             ٢٠.  و به گمان اينكه مرده است، او را از شهر بيرون آشيدند             

 . داخل شهر آمد و روز بعد به اّتفاق برنابا به دربه عزيمت آرد

  سوريه بازگشت به انطاآيه و
و در ٢٢ پس از اينكه در آن شهر هم بشارت دادند و پيروان بسياری يافتند، به لستره و قونيه و انطاآيه بازگشتند              ٢١

: بين راه شاگردان را تقويت می کردند و آنان را تشويق می  نمودند آه در ايمان خود پايدار بمانند و به آنان می گفتند                         
در هريک از آليساها مشايخی را        ٢٣»  .ا بايد از راههای بسيار سختی بگذريم        برای داخل شدن به پادشاهی خدا م        «

سپس از سرزمين   ٢٤.  تعيين آردند و با نيايش وروزه ايشان را به دست آن خداوندی آه به او گرويده بودند، سپردند                    
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و از  ٢٦تاليه وارد شدند     وقتی پيام را در پرجه هم اعالم آردند به ا            ٢٥.  پيسيديه گذشتند و به سرزمين پمفيليه رسيدند        
يعنی همان جايی که به خاطر خدمتی آه انجام داده بودند، به فيض الهی سپرده               .  آنجا با کشتی به سوی انطاآيه رفتند       

وقتی به آنجا رسيدند، اعضای آليسا را جمع آردند و ايشان را از هرچه خدا به اّتفاق آنان انجام داده                         ٢٧.  شده بودند 
و در آنجا مّدتی     ٢٨ نيز گفتند، آه چگونه خدا راه ايمان را به روی ملل غيريهود گشوده است                      بود، مّطلع ساختند و    
 . پيش شاگردان ماندند

١٥  
  انجمن آليسايی اورشليم

تا طبق سّنت موسی ختنه نشويد،        «:  عّده ای از يهوديه به انطاآيه آمده بودند و ايمانداران را تعليم داده می گفتند                  ١
پس از مناظره و مباحثه بسيار بين آنان از يک طرف پولس و برنابا از طرف                     ٢»  .تان محال است  نجات يافتن براي  

ديگر، قرار بر اين شد، آه پولس و برنابا و چند نفر ديگر برای تحقيق در اطراف اين مسئله به اورشليم پيش                                       
که از فنيقيه و سامره عبور           اعضای آليسا ايشان را بدرقه نمودند و درحالی               ٣.  رسوالن و رهبران آليسا بروند        

می کردند، همه جا مژدٔه ايمان آوردن مّلتهای غيريهود را ابالغ می  نمودند و اين خبر موجب شادی عظيم جميع                                 
هنگامی که به اورشليم رسيدند، آليسا و رسوالن و رهبران با آغوش باز از ايشان استقبال آردند و                      ٤.  ايماندارن شد 

در اين موقع بعضی از فريسيان آه ايمان آورده ٥. ه اّتفاق ايشان انجام داده بود، بيان آردند       آنان آارهايی را آه خدا ب     
الزم است ايشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود، آه شريعت موسی را                     «:  بودند، برخاستند و اظهار داشتند      

پس از بحث بسيار پطرس     ٧.  ل دادند رسوالن و رهبران برای رسيدگی به اين مسئله انجمنی تشكي           ٦»  .رعايت نمايند 
ای دوستان، شما می دانيد آه مّدتها پيش خدا مرا از ميان شما برگزيد تا                             «:  برخاست و خطاب به ايشان گفت           

خدا آه از قلبها آگاه است، اين آار را با عطای                 ٨.  غيريهوديان مژدٔه نجات را از زبان من بشنوند و ايمان آورند                
و هيچ تبعيضی بين ما و آنان قايل نشد،           ٩ن طريقی آه به خود ما عطا فرمود، تأييد آرد              روح القدس به آنان به هما     

پس حاال چرا می خواهيد خدا را بيازماييد و باری بر دوش اين شاگردان                  ١٠.  بلكه قلب آنان را با ايمان پاک ساخت          
کس، ما از راه فيض عيسی خداوند،        بلکه برع ١١بگذاريد، باری آه نه نياکان ما قدرت تحّمل آن را داشتند و نه ما؟                  

به دنبال سخنان پطرس همه ساآت ماندند و به گزارش              ١٢»  .ايمان می آوريم و نجات می يابيم و آنها هم همين طور            
برنابا و پولس در مورد عجايب و نشانه هايی آه خدا به وسيلٔه ايشان در ميان غيريهوديان انجام داده بود، گوش                                

شمعون برای ما شرح     ١٤ای دوستان من، توّجه فرماييد،        «:  خنان آنان تمام شد، يعقوب گفت       همين که س ١٣.  می دادند
داد، آه چگونه خدا در ابتدا قومی را از ميان اقوام جهان برگزيد تا فقط به او متعّلق باشند و به اين وسيله عالقٔه                                   

 : دا می فرمايداين موافق سخن انبياست، چنانکه آالم خ١٥. خود را به تمام ملل نشان داد
  بعد از اين باز می گردم'١٦

  و مسكن ويران داوود را از نو بنا می آنم
  و خرابی های آن را بار ديگر آباد می گردانم

  و آن را برپا خواهم آرد
 ، تا بقّئه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند١٧

 ، يعنی جميع مللی آه نام خود را بر آنها نهاده ام
 ' .خداوند می گويد، خداوندی آه اين چيزها را از زمانهای قديم آشكار آرده است اين است آنچه١٨

جز اينكه آتبًا   ٢٠.  بنابراين رأی من اين است آه غيريهوديانی را آه به سوی خدا آمده اند، دچار زحمت نسازيم                «١٩
 شده است و از زنا و            به ايشان دستور دهيم آه از خوردن گوشتی آه در اثر تقديم شدن به ُبتها ناپاک و نجس                                

چون شريعت موسی از زمانهای قديم در هر روز           ٢١.  خوردن حيوانات خفه شده و همچنين خوردن خون بپرهيزند          
 » .سبت در کنيسه ها خوانده و تعاليم او در تمام شهرها موعظه می شود

  نتيجٔه مذاآرات انجمن
دی از ميان خود انتخاب آنند و به اّتفاق پولس و             پس رسوالن و رهبران با اعضای آليسا توافق آردند آه افرا            ٢٢

ايشان يهودای ملّقب به برسابا و سيالس را آه از افراد برجسته در ميان ايمانداران بودند                 .  برنابا به انطاآيه بفرستند   
 : و نامٔه خود را به اين شرح به وسيلٔه ايشان ارسال داشتند٢٣انتخاب آردند 

 رهبران، به ايماندارن غيريهودی مقيم انطاآيه و سوريه و قيليقيه سالم             برادران شما، يعنی رسوالن و    «
به ما خبر رسيده است، آه بعضی از افراد ما بدون اينكه دستوری داشته باشند، با سخنان                         ٢٤.  می رسانند
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ميم بنابراين همٔه ما به اّتفاق آراء تص        ٢٥.  خود شما را دچار تشويش آرده و افكارتان را پريشان ساخته اند              
آه جان خود را به خاطر خدمت      ٢٦گرفتيم چند نفر را انتخاب نماييم و به اّتفاق عزيزان خود برنابا و پولس                

بنابراين يهودا و سيالس را فرستاديم تا         ٢٧.  خداوند ما عيسی مسيح به خطر انداخته اند، پيش شما بفرستيم             
ما اين است، آه جز دستوراتی آه در زير            رأی روح القدس و     ٢٨.  شفاهًا همان چيزها را برايتان بيان آند        

و آن اين است آه از هرچه برای ُبتها قربانی شده و از خون و                          ٢٩می آيد بار شما را سنگين تر نسازيم           
چنانچه از اين چيزها پرهيز آنيد آار نيكويی انجام داده ايد،                      .  حيوانات خفه شده و زنا دوری جوييد              

 » .والسالم
روانه کردند، به انطاآيه رفتند و همين که جماعت ايمانداران را جمع آردند آن نامه را به                     وقتی آنها را از آنجا    ٣٠

و يهودا و سيالس آه نبی بودند        ٣٢  وقتی نامه خوانده شد، جمعّيت از آن پيغام دلگرم آننده شادمان شدند             ٣١.  آنها دادند 
تی در آنجا ماندند، توسط ايمانداران به           پس از آنكه مدّ     ٣٣.  با سخنان بسيار آن جماعت را تشويق و تقويت آردند                

و به اّتفاق عّدٔه آثيری به تعليم        ٣٥اّما پولس و برنابا در انطاآيه ماندند         ٣٤.  سالمتی به سوی فرستندگان خود برگشتند      
 . و بيان پيام خدا مشغول بودند

  جدايی پولس از برنابا: سفر دوم
ايی آه پيام خداوند را اعالم کرده ايم برويم و از ايماندارانی آه  به شهره «:  بعد از چند روز پولس به برنابا گفت       ٣٦

برنابا می  خواست، يوحنای ملّقب به مرقس را همراه          ٣٧»  .تازه ايمان آورده اند ديدن نماييم تا از حالشان باخبر شويم           
تا پايان آار همراه ايشان     اّما پولس عقيده داشت آه نبايد آسی را آه در پمفيليه ايشان را ترک آرده و                   ٣٨.  خود ببرند 

مشاجرٔه آنان چنان سخت شد، آه از يكديگر جدا شدند و در نتيجه برنابا،                         ٣٩.  نمانده بود بار ديگر با خود ببرند           
و پولس، سيالس را انتخاب آرد و پس از اينكه توسط ايماندران            ٤٠.  مرقس را برداشت و از راه دريا به قبرس رفت          

 . و از استانهای سوريه و قيلقيه گذشته و آليساها را تقويت می کرد٤١آرد به فيض الهی سپرده شد، حرآت 

١٦  
  تيموتاؤس و همكاری او

در شهر لستره يكی از شاگردان به نام تيموتاؤس زندگی می کرد             .  پولس به اّتفاق سيالس به دربه و لستره رسيد          ١
و ٣ لستره و قونيه از او تعريف می کردند              ايماندران ساآن ٢.  آه مادرش مسيحی يهودی نژاد و پدرش يونانی بود             

زيرا همه   .  پولس ميل داشت، او را همراه خود ببرد، پس به خاطر يهوديان آن ديار تيموتاؤس را ختنه نمود                                     
آنان همچنان آه شهر به شهر می گشتند، تصميماتی را آه رسوالن و رهبران در                ٤.  می دانستند آه پدرش يونانی بود     

از اين رو آليساها در ايمان تقويت              ٥.  ، به ايمانداران می سپردند تا بر طبق آن عمل آنند                   اورشليم گرفته بودند    
 . می يافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد

  رؤيای پولس در تروآس
بالغ وقتی آنها از استان فريجيه و استان غالطيه می گذشتند، روح القدس مانع شد، آه پيام خدا را به استان آسيا ا                       ٦

٨.  اّما روح عيسی به ايشان اجازه نداد       .  و وقتی به سرحد ميسيه رسيدند، سعی داشتند به استان بطينيه بروند             ٧نمايند  

در همان شب پولس در رؤيا ديد، آه شخصی مقدونی ايستاده               ٩.  بنابراين از ميسيه گذشتند و به شهر تروآس آمدند           
به محض اينكه پولس اين رؤيا را ديد، ما             ١٠»  .ا و ما را ياری آن        به مقدونيه بي   «:  بود و با التماس به او می گفت         

 . زيرا شكی نداشتيم آه خدا ما را خوانده بود آه به ايشان نيز بشارت دهيم. عازم مقدونيه شديم

  ايمان آوردن ليديه در فيليپی
از آنجا  ١٢.  اپوليس شديم در تروآس سوار آشتی شديم و يكسر به جزيرٔه ساموتراآی رفتيم و روز بعد رهسپار ني               ١١

در اين شهر چند روزی اقامت      .  به فيليپی آه يک مستعمرٔه رومی و شهری در بخش اول استان مقدونيه است رفتيم                
روز سبت از دروازٔه شهر خارج شديم و به آنار رودخانه ای آه گمان می کرديم محل دعای يهوديان باشد                    ١٣.  آرديم
يكی از شنوندگان ما زنی بود به نام ليديه،           ١٤.   آه جمع شده بودند، صحبت آرديم       در آنجا نشستيم و با زنانی      .  رفتيم

خداوند قلب او را باز آرد تا         .  او از اهالی شهر طياتيرا و زنی خداپرست بود           .  آه پارچه های ارغوانی می فروخت    
اگر مرا نسبت به «: ا به ما گفتو هنگامی که او و خانواده اش تعميد گرفتند، با خواهش و تمنّ       ١٥تعليم پولس را بپذيرد     

 . و آن قدر اصرار آرد، آه ما رفتيم» .خداوند يک مؤمن حقيقی می دانيد بياييد و در منزل من بمانيد
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  بازداشت پولس و سيالس در فيليپی
يک روز آه به محل دعا می رفتيم به آنيزی برخورد آرديم آه روح فالگيری و غيبگويی داشت و از اين راه                         ١٦
اينان غالمان خدای   «:  او به دنبال ما و پولس افتاد و فرياد می کرد          ١٧.  ع سرشاری نصيب اربابان خود آرده بود       مناف

چند روز آارش همين بود تا سرانجام حوصلٔه پولس سر               ١٨»  .متعالند و راه رستگاری را به شما اعالم می نمايند             
و در همان » . به تو فرمان می دهم از او خارج شو     به نام عيسی مسيح   «:  آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت         

همين که اربابان او ديدند اميد منافع خود را از دست داده اند، پولس و سيالس را گرفتند و                     ١٩.  لحظه از او خارج شد     
اين مردان  «:  وقتی آنان را پيش مأموران رومی آوردند گفتند        ٢٠.  آشان آشان به ميدان شهر پيش بزرگان شهر بردند        

ايشان رسومی را تبليغ می کنند آه قبول آنها و عمل آردن به آنها                   ٢١ه يهودی هستند شهر ما را به هم می ريزند               آ
مردم نيز در اين حمله به آنان پيوستند و مأموران لباسهای آنان را در آوردند و                      ٢٢»  .برای ما روميان جايز نيست     

آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اآيد دادند، آه             بعد از آتک زياد     ٢٣.  دستور دادند، آنان را چوب بزنند      
با اين دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی زندانی آرد و پاهای ايشان   ٢٤.  ايشان را با دّقت تمام تحت نظر بگيرد       

گاه خدا  نزديكی های نصف، شب پولس و سيالس به دعا مشغول بودند و به در                      ٢٥.  را در آنده و زنجير گذاشت         
ناگهان زلزلٔه شديدی رخ داد، به طوری که زندان         ٢٦سرودهای حمد می خواندند و زندانيان ديگر گوش می دادند، آه           

وقتی ٢٧.  تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همٔه زنجيرها به زمين افتادند                     .  را از بنياد به لرزه درآورد        
د، شمشير خود را آشيد و چيزی نمانده بود، آه خود را بكشد؛ چون                    زندانبان بيدار شد و درهای زندان را باز دي            

به خود آسيبی نرسان، همٔه ما اينجا              «:  اّما پولس به صدای بلند گفت           ٢٨.  تصّور می کرد زندانيان فرار کرده اند        
لس و  زندانبان چراغی خواست و سراسيمه وارد اتاق شد و درحالی که از ترس می لرزيد پيش پاهای پو                   ٢٩»  .هستيم

پاسخ ٣١»  ای آقايان، من چه بايد بكنم آه نجات يابم؟           «:  سپس آنان را بيرون آورد و گفت        ٣٠.  سيالس به زمين افتاد    
آنگاه پيام خداوند را به او و جميع        ٣٢»  .به عيسی خداوند ايمان آور آه تو با اهل خانه ات نجات خواهی يافت             «:  دادند

ع شب زندانبان آنان را بيرون آورد و زخمهايشان را شست وشو نمود             درست در همان موق   ٣٣.  اهل خانه اش رسانيدند  
زندانبان ايشان را به خانٔه خود برد و برای ايشان غذا آورد و او و تمام    ٣٤.  و بی درنگ او و خانواده اش تعميد گرفتند      

مأموران رومی چند نفر از   همين که روز شد    ٣٥.  اهل خانه اش از اينكه به خدا ايمان آورده بودند، بی نهايت شاد گشتند           
مأموران «:  زندانبان اين خبر را به پولس رسانيده گفت        ٣٦.  پاسبانان را فرستادند و دستور دادند آه آنان را آزاد آنند            

ايشان ما را   «:  پولس در پاسخ گفت   ٣٧»  .رومی دستور داده اند آه شما را آزاد آنيم، پس بفرماييد و به سالمت برويد               
م در مقابل همه و بدون محاآمه چوب زدند و به زندان انداختند و حاال می خواهند ما را مخفيانه    آه اتباع رومی هستي   

. پاسبانان گفتار پولس را به اّطالع مأموران رسانيدند         ٣٨»  .خودشان بيايند و ما را بيرون ببرند        !  هرگز.  بيرون آنند 
 آمده از ايشان عذرخواهی آردند و آنان را تا بيرون           و٣٩وقتی آنها شنيدند ايشان از اتباع روم هستند، بسيار ترسيدند           

به اين ترتيب آن دو نفر از زندان بيرون          ٤٠زندان همراهی آردند و از آنان خواهش نمودند آه شهر را ترک نمايند                
 . آمده به خانٔه ليديه رفتند و پس از اينكه ايماندران را ديدند و به ايشان دلگرمی دادند آنجا را ترک آردند

١٧  
  هياهو در تسالونيكی

پولس به پيروی ٢. پس آنها از آمفيپوليس و آپولونيا گذشتند و به تسالونيكی آه آنيسٔه يهود در آن واقع بود رسيدند            ١
از شيؤه هميشگی خود وارد آنيسه شد و در سه روز سبت به طور متوالی با استفاده از کتاب مقّدس با آنان مباحثه                            

: او می گفت .  د و دليل می آورد آه الزم بود مسيح رنج ببيند و پس از مرگ زنده گردد                          و توضيح می دا   ٣  می کرد
عّده ای از آنان و همچنين گروه زيادی از يونانيان                 ٤»  .عيسايی آه من به شما اعالم می کنم همان مسيح است                  «

. آتش حسد می سوختند   اّما يهوديان در     ٥.  خداپرست و زنهای سرشناس متقاعد شدند و به پولس و سيالس گرويدند                 
آنان عّدٔه زيادی از اراذل و اوباش بازاری را گرد آورده دسته ای به راه انداختند و هياهويی در شهر برپا آرده به                            

وقتی آنان را نيافتند ياسون و عّده ای از           ٦.  خانٔه ياسون هجوم بردند تا پولس و سيالس را به ميان جمعّيت بياورند                  
اين کسانی که دنيا را به هم ريخته اند حاال به اينجا آمده اند            «:   شهر آشيدند و فرياد می کردند      ايماندارن را پيش انجمن   

اينها همه برخالف احكام قيصر عمل می کنند و اّدعا دارند پادشاه ديگری            .  و ياسون آنان را به خانٔه خود برده است        ٧
ولی به هر حال      ٩.  شهر بشّدت به هيجان آمدند       با شنيدن اين جمله جمعّيت و انجمن             ٨»  .به نام عيسی وجود دارد       

 . ياسون و ديگران را با ضمانت آزاد آردند

  در بيريه
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به محض اينكه هوا تاريک شد، ايمانداران، پولس و سيالس را به بيريه روانه آردند و وقتی به آنجا رسيدند به                      ١٠
آنها با اشتياق آامل به پيام پولس و         .  شنفكرتر بودند يهوديان مقيم آنجا از يهوديان تسالونيكی رو      ١١.  آنيسٔه يهود رفتند  

سيالس گوش می دادند و هر روز کتاب مقّدس را مطالعه می کردند تا ببينند آيا آن سخنان با آتب سازگار است يا                                
ی ول١٣.  بنابراين بسياری از آنان و عّدٔه زيادی از زنهای متنفذ يونانی و مردان يونانی نيز ايمان آوردند                            ١٢.  خير

وقتی يهوديان در تسالونيكی اّطالع يافتند، آه پولس در بيريه نيز آالم خدا را منتشر ساخته است به آنجا آمدند تا                              
به اين جهت ايماندران فورًا پولس را به ساحل دريا فرستادند و سيالس و تيموتاؤس هر دو در                  ١٤.  مردم را بشورانند  

سپس پولس به آنان دستور داد آه به بيريه باز            .  ر آتن همراهی آردند   همراهان پولس او را تا شه      ١٥.  همان جا ماندند 
 . گردند و هرچه زودتر سيالس و تيموتاؤس را پيش او بفرستند

  پولس در آتن
پولس وقتی در آتن در انتظار سيالس و تيموتاؤس بود، از اينكه شهر را آن طور پر از بت می ديد عميقًا متأثر                          ١٦
ر آنيسه با يهوديان و خداپرستان و هر روز در ميدان شهر با رهگذران به گفت وگو                                  و به اين دليل د         ١٧.  شد

. عّده ای از فلسفه دانان اپيكوری و رواقی به او برخورد آردند و با عقايدش به مخالفت پرداختند                             ١٨.  می پرداخت
 » اين ياوه گو چه می خواهد بگويد؟«: بعضی از آنها می گفتند

پس او را     ١٩)  زيرا به عيسی و رستاخيز بشارت می داد            (»  .ا مبّلغ خدايان بيگانه است        گوي«:  ديگران می گفتند  
٢٠ممكن است ما بدانيم اين تعاليم تازه ای آه تو پيشنهاد می آنی چيست؟             «:  گرفته به شورای آوه مريخ بردند و گفتند       

 ها و خارجی های ساآن آنجا همه        آتنی(٢١»  .ما می خواهيم معنی آن را بفهميم       .  سخنان تو به گوش ما عجيب می آيد         
 .) وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقايد تازه می آردند

ای مردم شهر آتن، من می دانم آه شما در آّلئه            «:  برخاست و فرمود  »  شورای آوه مريخ  «پس پولس در ميان      ٢٢
آنچه را مورد پرستش شماست         زيرا وقتی در شهر شما می گشتم و         ٢٣  امور دينی بسيار دقيق و باريک بين هستيد          

من همان آسی را آه شما      '  .تقديم به خدای ناشناخته   'مشاهده می آردم، به قربانگاهی رسيدم آه بر آن نوشته شده بود             
آن خدايی آه دنيا و آنچه در آن است آفريد و صاحب آسمان و                     ٢٤.  می پرستيد اّما نمی شناسيد به شما اعالم می آنم         

و به چيزی آه آدميان با دستهای خود برای او فراهم            ٢٥ته شده به دست انسان ساکن نيست        زمين است در معابد ساخ    
او جميع ملل را از       ٢٦.  نمايند نيازی ندارد، زيرا خداست آه نفس و حيات و همه چيز را به جميع آدميان می بخشد                       

ر فرمود و برای مرز و بومشان       نسل يک انسان آفريد تا در تمام سطح زمين ساآن شوند و برای آنان زمانی را مقرّ                
تا خدا را بجويند و آورآورانه پی او بگردند تا شايد او را بيابند و حال آنكه او از هيچ يک از                       ٢٧حدودی معّين آرد،    

 ما دور نيست، 
 ' .زيرا در او زندگی می کنيم و در او حرآت و هستی داريم'٢٨

 

 : چنانکه بعضی از شاعران خودتان گفته اند
 ' . فرزندان او هستيمما نيز'

 
پس چون همٔه ما فرزندان خدا هستيم نبايد گمان آنيم آه ذات الهی مانند پيکره ای از طال و نقره و سنگ است آه                          ٢٩

خدا دوران جهالت را ناديده گرفت، اّما اآنون در همه جا بشر را امر به                  ٣٠.  با هنر و مهارت آدمی تراشيده می شود        
وزی را معّين فرمود آه جهان را با راستی و درستی به وسيلٔه شخصی آه برگزيدٔه خود                    زيرا ر ٣١،  توبه می فرمايد 

 » .اوست داوری فرمايد و برای اثبات اين حقيقت او را پس از مرگ زنده آرد
: وقتی اين مطلب را در خصوص رستاخيز مردگان شنيدند عّده ای او را مسخره آردند ولی عّده ای گفتند                                  ٣٢

به اين ترتيب پولس شورا را ترک         ٣٣»  .ين چيزها در فرصت ديگر به سخن تو گوش خواهيم داد             خوب، دربارٔه ا  «
چند نفر از جمله ديونيسوس آه عضو آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن ديگر به او گرويدند و                              ٣٤.  آرد

 . ايمان آوردند

١٨  
  پولس در قرنتس

و در آنجا با مردی يهودی به نام اآيال آه از اهالی                ٢رنتس شد   پس از اين پولس آتن را ترک آرد و رهسپار ق              ١
اآيال به همراه همسر خود پرسكله تازه از ايتاليا به قرنتس آمده بود، زيرا آلوديوس قيصر حاآم            .  پنطس بود آشنا شد   

 دوزی بود،  و چون مانند ايشان کارش خيمه      ٣پولس پيش آنان رفت     .  آرده بود آه همٔه يهوديان از روم بيرون بروند          
او همچنين در روزهای سبت در آنيسه صحبت می کرد و می کوشيد آه                       ٤.  همان جا ماند و با هم آار می کردند            
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وقتی که سيالس و تيموتاؤس از مقدونيه آمدند پولس همٔه وقت خود را وقف                  ٥.  يهوديان و يونانيان را متقاعد سازد       
و اّما چون عّده ای از        ٦.   آه عيسی همان مسيح موعود است            اعالم پيام خدا نمود و برای يهوديان دليل می آورد                

خون «:  يهوديان با او مخالفت و نسبت به او بد زبانی می  نمودند، او دامن ردای خود را تكان داد و به ايشان گفت                             
 پس آنان را ترک   ٧»  .من از آن مبّرا هستم و از اين پس پيش غيريهوديان خواهم رفت               .  شما به گردن خودتان است     

خانٔه او در جنب     .  آرد و برای اقامت به خانٔه يک غيريهودی به نام تيتوس يوستس آه مردی خداپرست بود رفت                      
. آرسپس آه سرپرست آنيسه بود در اين موقع با تمام اهل خانه اش به خداوند ايمان آورد                 ٨.  آنيسٔه يهوديان واقع بود   

يک شب خداوند در    ٩.  می دادند، ايمان آوردند و تعميد گرفتند     به عالوه، بسياری از اهالی قرنتس آه به پيام خدا گوش           
زيرا من با تو    ١٠.  هيچ واهمه ای نداشته باش، به تعاليم خود ادامه بده و دست از آار بر ندار                  «:  رؤيا به پولس گفت    

من هستم و هيچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در اين شهر افراد بسياری هستند آه متعّلق به                                              
اّما ١٢.  به اين سبب پولس مّدت يک سال و شش ماه در آنجا ماند و آالم خدا را به ايشان تعليم می داد                          ١١»  .می باشند

هنگامی که غاليون به سمت فرماندار رومی در يونان مأمور خدمت شد، يهوديان دسته جمعی بر سر پولس ريخته                        
ا وامی دارد آه خدا را با روشهايی آه برخالف قانون است              اين شخص مردم ر   «:  و گفتند ١٣او را به دادگاه آشيدند       

ای يهوديان، اگر جرم و        «:  پولس هنوز حرفی نزده بود آه غاليون خطاب به يهوديان گفت                    ١٤»  .پرستش نمايند  
اّما چون اين مسائل مربوط به آلمات و عناوين و                ١٥.  جنايتی در بين باشد، البّته بايد به اّدعاهای شما گوش بدهم                 

من مايل نيستم در چنين اموری قضاوت         .  اب و شريعت خودتان می باشد، بايد خودتان آن را حل و فصل نماييد                 الق
در اين موقع آنها سوستانيس را آه سرپرست آنيسه بود گرفتند و در              ١٧.  سپس آنان را از دادگاه بيرون آرد      ١٦»  .آنم

 .  نداشتجلوی مسند قاضی آتک زدند، اّما غاليون توّجهی به اين جريان

  بازگشت پولس به انطاآيه
پولس مّدتی در آنجا ماند و سرانجام با ايماندارن خداحافظی آرد و با آشتی عازم سوريه شد و پرسكله و اآيال                        ١٨

وقتی آنها به افسس رسيدند، پولس از          ١٩.  در شهر آنخريه پولس نذر آرده سر خود را تراشيد             .  را هم با خود برد      
از او خواهش آردند آه بيشتر      ٢٠.   به تنهايی به آنيسه رفت و با يهوديان به مباحثه پرداخت            همسفران خود جدا شد و    

و »  اگر خدا بخواهد، باز پيش شما بر می  گردم       «:  او از ايشان خداحافظی آرد و گفت      ٢١.  آنجا بماند اّما او قبول نكرد     
از سالم و احوالپرسی با اهل آليسا به         وقتی به ساحل قيصريه رسيد به اورشليم رفت و پس             ٢٢.  افسس را ترک آرد   

پس از اينكه مّدتی در آنجا اقامت آرد بار ديگر به راه افتاد و در سرزمينهای غالطيه    ٢٣.  طرف انطاآيه حرآت آرد   
 . و فريجيه می گشت و شاگردان را تقويت می کرد

  آپولس در افسس و قرنتس: سفر سوم
او ناطقی فصيح و به کتاب مقّدس . ه متوّلد اسكندريه بود به افسس آمددر اين هنگام مردی يهودی به نام آپولس آ ٢٤

او حقايق زندگانی عيسی را        .  و در طريق خداوند تربيت يافته و پر از شور و شوق روحانی بود                         ٢٥.  وارد بود 
سخن او در آنيسه بدون ترس و واهمه شروع به             ٢٦.  بدرستی تعليم می داد اگرچه فقط از تعميد يحيی آگاهی داشت             

گفتن آرد و در آنجا بود آه پرسكله و اآيال سخنان او را شنيدند و او را پيش خود آوردند و طريقٔه الهی را با                                           
وقتی می  خواست به يونان سفر آند ايمانداران از او حمايت آردند و به                          ٢٧.  تفصيل بيشتری برايش شرح دادند        

قبال نمايند و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی که از               ايمانداران در آن سرزمين نوشتند آه با گرمی از او است            
زيرا در مقابل همه با آوشش بسيار بی اساس بودن اّدعاهای          ٢٨راه فيض الهی ايمان آورده بودند، ياری بسيار نمود؛           

 . يهوديان را ثابت می کرد و با استفاده از کتاب مقّدس دليل می آورد آه عيسی، همان مسيح موعود است

١٩  
  پولس در افسس

در آن زمان آه آپولس در شهر قرنتس بود، پولس در نواحی داخلی آن استان مسافرت می کرد تا به افسس رسيد                      ١
آنها در  »  آيا وقتی ايمان آورديد، روح القدس را يافتيد؟       «:  از آنان پرسيد  ٢.  و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد آرد         

پس چه نوع    «:  پولس به ايشان گفت     ٣»  . نداشتيم آه روح القدسی وجود دارد         خير، ما حّتی خبر هم       «:  پاسخ گفتند 
تعميدی آه يحيی می داد، نشانٔه توبه بود و در ضمن به                 «:  پولس فرمود ٤»  .تعميد يحيی «:  گفتند»  تعميدی گرفتيد؟ 

اين را شنيدند به     وقتی آنها   ٥»  .مردم می گفت آه به آن شخصی آه بعد از او می آيد، يعنی به عيسی، ايمان بياورند                    
و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها                  ٦نام عيسی خداوند تعميد گرفتند      
پولس به آنيسه رفت و مّدت سه ماه ٨.  اين مردان جمعًا در حدود دوازده نفر بودند       ٧.  صحبت آرده و نبّوت می  نمودند    
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ت می کرد و با استدالل گفت وگو می  نمود و می کوشيد آه شنوندگان را در مورد                    در آن شهر با شهامت تمام صحب         
اّما عّده ای از آنان سنگدل بودند و ايمان نمی آوردند و برعکس، از طريقٔه الهی پيش                      ٩.  پادشاهی خدا متقاعد سازد    

ی ديگری برد و همه روزه در       بنابراين پولس از آنان آناره گيری آرد و شاگردان را به جا           .  مردم بدگويی می کردند  
اين برنامه به مّدت دو سال ادامه داشت و نتيجٔه آن اين شد آه               ١٠.  تاالر سخنرانی طيرانس مجلس بحثی برپا می کرد      

 . جميع ساآنان استان آسيا اعم از يهودی و يونانی پيام خداوند را شنيدند

  پسران اسيكوا
به طوری که مردم دستمالها و پيش بندهايی را آه با بدن                ١٢  .خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می داد          ١١

پولس تماس يافته بود، می بردند و بر بدن مريضان می گذاشتند و آنان از امراض خود شفا می يافتند و ارواح پليد از                       
آر نام عيسی اّما در اين زمان عّده ای از جنگيران دوره گرد يهودی در صدد برآمدند، آه با ذ           ١٣.  آنان خارج می گشت  

» .تو را به عيسايی آه پولس بشارت می دهد قسم می دهم           «:  آنان چنين می گفتند  .  خداوند ارواح پليد را اخراج نمايند      
اّما ١٥.  و هفت نفر از پسران شخصی به نام اسكيوا، آه يكی از سران آاهنان بود، اين روش را به آار می بردند                          ١٤

مردی آه روح   ١٦»  ناسم و دربارٔه پولس اّطالع دارم اّما شما چه کاره ايد؟            من عيسی را می ش    «:  روح پليد پاسخ داد    
اين ١٧.  پليد داشت، با چنان قدرتی به آنان حمله آرد آه همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار آردند                          

نام عيسی خداوند   موضوع به گوش همٔه ساآنان افسس اعم از يهودی و يونانی رسيد و همه را به وحشت انداخت و                     
عّدٔه زيادی از کسانی که ايمان آورده بودند پيش آمدند و اعتراف             ١٨.  در ميان ايشان بيشتر مورد احترام قرار گرفت         

و عّدٔه کثيری از ساحران کتب جادوگری خود را جمع آردند و              ١٩آردند، آه قبل از آن به جادوگری مشغول بودند            
به اين ٢٠. يمت گذاشتند، معلوم شد آه ارزش آنها برابر پنجاه هزار سّکٔه نقره بود     آتابها را آه ق   .  پيش مردم سوزانيدند  

 . ترتيب آالم خداوند منتشر می شد و قدرت بيشتری می يافت

  شورش در افسس
: او گفت .  پس از اين وقايع پولس تصميم گرفت، آه از مقدونيه و يونان ديدن نمايد و از آنجا به اورشليم برود                        ٢١

پس دو نفر از دستياران خود يعنی تيموتاؤس و ارسطوس را              ٢٢»  .رفتن به آنجا شهر روم را هم بايد ببينم            بعد از «
در اين روزها سر و صدای زيادی دربارٔه         ٢٣.  به مقدونيه فرستاد و خود او مّدت بيشتری در استان آسيا اقامت نمود              

ريوس نقره ساز، آه تصاوير نقره ای از بتكدٔه             در آنجا شخصی بود به نام ديميت           ٢٤.  اين طريقه در افسس بلند شد         
پس او انجمنی   ٢٥.  می ساخت و به اين وسيله برای صنعتگران شغل خوب و مفيدی فراهم ساخته بود               )  ديانا(آرتميس  

ای آقايان، می دانيد آه      «:  مرآب از آنان و همچنين صاحبان حرفه های مشابه تشكيل داد و خطاب به ايشان گفت                        
و به طوری که می  بينيد و می شنويد اين پولس با تبليغات خود نه                   ٢٦ وابسته به اين صنعت است          سعادت زندگی ما   

فقط در شهر ما افسس، بلكه تقريبًا در سرتاسر استان آسيا عّدٔه فراوانی را به طرف خود آشيده و منحرف ساخته                             
پس خطر تنها در اين نيست آه ٢٧. ستنداست و می گويد آه چيزهای ساخته شده به دست انسان به هيچ وجه خدايان ني  

شغل ما از اعتبار بيفتد بلكه اين خطر هم هست آه پرستشگاه الهٔه ما آرتميس بی ارزش گردد و طولی نخواهد آشيد                       
وقتی آنها اين   ٢٨»  .آه عظمت خود الهه آه مورد پرستش تمام مردم استان آسيا و سراسر جهان است، از بين برود                     

شهر به هم ريخت و مردم غايوس       ٢٩»  .بزرگ است آرتميس افسسيان   «:  شتند و فرياد می زدند   را شنيدند غضبناک گ   
و َاِرْسَترُخس را که از اهالی مقدونيه و از همراهان پولس بودند دستگير آردند و آشان آشان به تماشاخانٔه شهر                              

حّتی عّده ای از بزرگان استان       ٣١.  ندپولس می  خواست آه با جمعّيت روبه رو شود، اّما ايمانداران نگذاشت               ٣٠.  بردند
آسيا آه با پولس رفاقت داشتند، پيش او فرستاده و اصرار آردند آه در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر                                       

در اين ميان دسته ای يک چيز می گفتند و دسته ای چيز ديگر، زيرا آن جماعت بسيار آشفته بود و اغلب                       ٣٢.  نيندازند
اّما عّده ای گمان بردند اسكندر مسئول است، چون يهوديان او             ٣٣.  ع شدن خود را نمی دانستند     آنان اصًال مقصود جم    

پس او با اشارٔه دست از مردم خواست، آه ساآت باشند و سعی او اين بود آه                     .  را به جلوی جمعّيت فرستاده بودند      
است، همه با يک صدا به مّدت دو             اّما وقتی مردم فهميدند آه اسكندر يهودی             ٣٤.  در پيش آن جماعت دفاع نمايد         

سرانجام شهردار مردم را ساآت آرد و          ٣٥»  .بزرگ است آرتميس افسسيان    «:  ساعت پشت سرهم فرياد می کردند      
ای مردان افسس، همه بدون استثناء می دانند آه شهر ما افسس، حافظ پرستشگاه آرتميس بزرگ و حافظ                           «:  گفت

و از آنجا آه اين حقايق غير قابل انكار است صالحتان براين          ٣٦.  ده است سنگ مقّدسی است آه از آسمان به زمين آم        
اين مردانی آه شما به عنوان مّتهم به اينجا آورده ايد، نه به معبد ما                      ٣٧.  است آه آرام باشيد و ندانسته آاری نكنيد           

مكارانش اّدعايی عليه آسی     پس اگر ديميتريوس و ه     ٣٨.  دستبرد زده اند و نه نسبت به الهٔه ما سخن آفرآميز گفته اند              
اگر ٣٩. دارند، در دادگاهها باز است و فرمانداران رومی حاضرند، آنها می توانند در آنجا عليه يكديگر شكايت نمايند            

زيرا اين خطر در پيش است آه            ٤٠.  مسائل ديگری در پيش است، بايد در يک جلسه رسمی حل و فصل نمايند                        



 کارهای رسوالن
 

درحالی که هيچ دليلی برای آن وجود ندارد و هيچ جوابی هم برای                  .  گری شويم به خاطر آار امروز مّتهم به اخالل        
 . اين را گفت و حاضران مجلس را مرّخص آرد٤١» .توجيه اين شورش نداريم

٢٠  
  مسافرت پولس به مقدونيه و يونان

آرد و عازم      همين که سر و صداها خوابيد، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشويق آنان خداحافظی                         ١
او در آن نواحی می گشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی می داد و به اين ترتيب به                                ٢.  مقدونيه شد 
يهوديان عليه او توطئه     .  پس از سه ماه اقامت در آنجا، هنگامی که خواست با آشتی به سوريه برود                   ٣.  يونان رسيد 

همراهان او عبارت بودند از سوپاترس بيريه ای و               ٤.  ه بازگردد  بنابراين او تصميم گرفت از راه مقدوني            .  چيدند
َاِرْسَترُخس و سكندس تسالونيكی و غايوس دربه ای و تيموتاؤس و تيخيكاس و تروفيمس آه از اهالی استان آسيا                              

از خود ما پس از روزهای عيد فطير            ٦.  اينها زودتر از ما رفتند و در شهر تروآس در انتظار ما ماندند                    ٥.  بودند
 . فيليپی سوار آشتی شديم و پنج روز بعد در بندر تروآس به آنان رسيديم و يک هفته در آنجا مانديم

  آخرين بازديد پولس از تروآس
در شب يكشنبه وقتی ما برای پاره آردن و خوردن نان دور هم جمع شديم، پولس به عّلت آنكه روز بعد عازم                             ٧

در باال خانه ای آه ما در آن        ٨.   و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد          سفر بود، به تفصيل برای آنان صحبت آرد        
جوانی به نام افتيخس جلوی پنجره نشسته بود و همين طور آه پولس             ٩.  جمع شده بوديم، چراغهای زيادی روشن بود      

افتاد و وقتی   صحبت می کرد رفته رفته خوابش گرفت، باالخره خواب کامًال بر او غالب شد و از طبقٔه سوم به زير                      
: پولس پايين رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت                       ١٠.  او را برداشتند مرده بود     

و پس از     .  پس پولس دوباره باال رفت و نان را پاره آرد و خورد                       ١١»  .ناراحت نباشيد، او هنوز زنده است          «
و آنان آن جوان را زنده به خانه         ١٢.  د پولس شهر را ترک آرد      گفت وگوهای بسيار آه تا سپيدٔه صبح به طول انجامي         

 . بردند و خاطر همه از اين بابت کامًال راحت شد

  سفر دريايی از تروآس به ميليتس
ما قبل از ديگران به طرف آشتی رفتيم، و به طوری که، پولس قبًال قرار گذاشته بود به سوی َاسس حرآت                              ١٣

وقتی پولس در َاسس به    ١٤.  زيرا او قصد داشت آه از راه خشكی به آنجا برود          .  ار آنيم آرديم تا در آنجا پولس را سو      
روز بعد از دريا به مقابل جزيرٔه خيوس رسيديم          ١٥.  ما ملحق شد، او را سوار آشتی نموديم و به بندر ميليتس آمديم              

زيرا پولس تصميم    ١٦شديم،  فردای آن روز وارد بندر ميليتس            .  و در روز دوم از آنجا به جزيره ساموس رفتيم                
گرفته بود، آه از آنار افسس عبور نمايد تا از اتالف وقت در استان آسيا جلوگيری شود زيرا او اشتياق بسيار                                   

 . داشت آه در صورت امكان قبل از روز پنتيكاست در اورشليم باشد

  خداحافظی پولس با رهبران آليسای افسس
شما «:  وقتی آنها رسيدند به آنان گفت     ١٨.  تاد و رهبران آليسا را فرا خواند      پولس از ميليتس پيامی به افسس فرس      ١٧

١٩.  می دانيد آه از اولين روزی آه من به استان آسيا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی آه با شما بودم چگونه رفتار نمودم                          

پيش می آمد، مانند يک غالم     يعنی با آمال تواضع و با اشکها و زحماتی آه به وسيلٔه دسيسه های يهوديان برای من                    
من پيام را به     .  شما می دانيد آه من برای خير و صالح شما از هيچ چيز مضايقه نكردم                 ٢٠.  خداوند را خدمت آردم    

من به يهوديان و يونانيان اخطار آردم آه آنها بايد از           ٢١.  شما رساندم و شما را پيش مردم، در خانه هايتان تعليم دادم           
اآنون در بندگی روح القدس    ٢٢.  ند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عيسی ايمان داشته باشند               گناهان خود توبه آن   

جز اينكه روح القدس در هر شهر به طور            ٢٣.  در راه اورشليم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چيزی نمی دانم                   
ا ادامٔه زندگی برای من آن قدر ارزش         اّم٢٤.  آشكار مرا مّطلع می سازد، آه حبس ها و سختی ها در انتظار من است                

تنها آرزوی من اين است آه مأموريت خود را انجام دهم و خدمتی را آه عيسی                       .  ندارد آه نگران جان خود باشم       
 . خداوند به من سپرده بود، يعنی اعالم مژدٔه فيض خدا به پايان برسانم

پادشاهی خدا با شما رفت و آمد داشته ام، ديگر             و اآنون خاطر جمع هستم آه هيچ يک از شما آه برای اعالم              «٢٥
زيرا ٢٧،  اگر آسی از شما هالک شود من مسئول نيستم            :  بنابراين امروز به شما می گويم      ٢٦.  روی مرا نخواهد ديد    

مواظب خود و مواظب آن گّله ای باشيد آه         ٢٨.  برای اعالم جميع مقاصد الهی به شما از هيچ آاری آوتاهی نکرده ام             
 شما را به نظارت آن برگزيده است و چون شبانان، آليسايی را آه خداوند با خون خود خريده است                                 روح القدس
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من می دانم آه بعد از رفتن من گرگهای دّرنده به ميان شما خواهند آمد، آه به گّله ترّحمی نخواهند                     ٢٩.  پرورش دهيد 
را تغيير داده، پيروانی را به دنبال خود خواهند          و حّتی در ميان خود شما افرادی پيدا خواهند شد آه حقيقت               ٣٠.  آرد
پس آگاه باشيد و فراموش نكنيد آه چگونه دايمًا مّدت سه سال روز و شب شما را تعليم دادم و برای شما                              ٣١.  آشيد

 . اشک ريختم
 آه  آالمی آه قادر است شما را بنا آند و برآاتی را              .  اآنون شما را به خدا و آالم فيض بخش او می سپارم               «٣٢

خودتان می دانيد آه با اين     ٣٤.  من به پول يا لباس آسی چشم ندوخته ام        ٣٣.  ميراث مقّدسان اوست، به شما عطا فرمايد       
من عمًال به شما نشان داده ام آه ما بايد            ٣٥.  دستها زحمت کشيده ام و نيازمنديهای خود و همراهانم را تأمين کرده ام               

دادن از گرفتن   «:   و سخنان عيسی خداوند را به ياد داشته باشيم آه فرمود              .زحمت بكشيم و ناتوانان را ياری نماييم       
 » .فرخنده تر است

همه با صدای بلند گريه         ٣٧.  وقتی پولس سخنان خود را به پايان رسانيد، با همٔه آنان زانو زد و دعا آرد                               ٣٦
ن را غمگين می ساخت اين بود که        آنچه بيش از هر چيز آنا      ٣٨.  می کردند و او را در آغوش می گرفتند و می بوسيدند         

 . پس او را تا آشتی بدرقه نمودند. پولس گفته بود ديگر آنها روی او را نخواهند ديد

٢١  
  سفر پولس به اورشليم

ما از آنان خداحافظی آرده آنجا را ترک نموديم و از راه دريا يكسره به جزيرٔه آاس آمديم و روز بعد به بندرگاه           ١
در  آنجا آشتی ای ديديم آه عازم فنيقيه بود، پس سوار آن شديم و             ٢.  شديم و از آنجا به پاترا رفتيم        جزيره رودس وارد  

همين که قبرس از دور نمايان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتيم و به سفر خود به سوی سوريه                             ٣.  حرآت آرديم 
در  آنجا  ٤.   آشتی را در آنجا خالی آنند          زيرا قرار بر اين بود آه بار          .  ادامه داديم و در بندر صور لنگر انداختيم           

آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار آردند، آه از رفتن به              .  ايمانداران را پيدا آرديم و هفت روز پيش آنان مانديم          
و چون وقت ما به پايان رسيد، بار ديگر راه سفر را در پيش گرفتيم و جميع آنان با زنها و    ٥.  اورشليم منصرف شود  

و با يكديگر خداحافظی    ٦آنگاه در ساحل دريا زانو زديم و دعا آرديم            .  هايشان ما را تا خارج شهر بدرقه آردند        بّچه 
 . وقتی ما سوار آشتی شديم، آنان به خانه های خود بازگشتند. نموديم

نموديم و    در آنجا ايماندران را مالقات      .  از صور به سفر دريايی خود ادامه داديم و به شهر بطلميوس رسيديم                  ٧
روز بعد آنجا را ترک آرده به قيصريه آمديم و به خانه فيليُپس مبشر آه يكی از                     ٨.  روزی را با آنان به سر آورديم       

فيليُپس چهار دختر باآره داشت آه        ٩.  آن هفت نفری بود آه در اورشليم انتخاب شده بودند، رفتيم و پيش او مانديم                    
او پيش ما آمد و      ١١.  ک نفر نبی به نام آآابوس از يهوديه به آنجا رسيد             پس از چند روز ي     ١٠.  همگی نبّوت می کردند  

اين است آه     :  آنچه روح القدس می گويد    «:  آمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت                            
 » .يهوديان مقيم اورشليم، صاحب اين آمربند را اين طور خواهند بست و او را به دست بيگانگان خواهند سپرد

. وقتی اين را شنيديم هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نموديم آه از رفتن به اورشليم صرف نظر نمايد                 ١٢
اين چه آاری است آه شما می کنيد؟ چرا با اشكهای خود دل مرا می شكنيد؟ من نه فقط «:  اّما پولس در جواب گفت    ١٣

 » .ر عيسی خداوند بميرمحاضرم زندانی شوم، بلكه حاضرم در اورشليم به خاط
 » .هرچه خداوند می خواهد همان بشود! باشد«: چون سخنان ما در او اثری نكرد، دست برداشتيم و گفتيم١٤
چند نفر از شاگردان مقيم قيصريه هم ما را         ١٦.  بعد از چند روز ما بار سفر خود را بستيم و عازم اورشليم شديم              ١٥

 . ون آه اهل قبرس و يكی از ايمانداران اّوليه بود، بردندهمراهی آردند و ما را به خانٔه مناس

  ديدار پولس از يعقوب
روز بعد پولس به اّتفاق ما به ديدن يعقوب         ١٨.  وقتی به اورشليم رسيديم ايمانداران با گرمی از ما استقبال آردند           ١٧

از آارهايی آه خدا به وسيلٔه او         پس از سالم و احوالپرسی، پولس     ١٩.  رفت و تمام رهبران آليسا آنجا حضور داشتند       
آنان وقتی اين را شنيدند خدا را ستايش آردند و            ٢٠.  در ميان ملل غيريهود انجام داده بود گزارش آاملی به آنها داد              

ای برادر، همان طور آه می بينی هزاران نفر از يهوديان ايمان آورده اند و همٔه آنها نسبت به                 «:  سپس به پولس گفتند   
در ميان آنان شايع شده است آه تو به يهوديانی آه در آشورهای بيگانه سكونت                       ٢١.  ب بسيار دارند   شريعت تعصّ 

دارند، تعليم می دهی آه از شريعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نكنند و ديگر رسوم خود را نگاه                            
در اينجا  .  چه به تو می گوييم، انجام بده      پس هر ٢٣.  تكليف چيست؟ آنان حتمًا از آمدن تو باخبر خواهند شد            ٢٢.  ندارند

تو همراه آنان برو و به اّتفاق آنها مراسم تطهير را به جای بياور و مخارج                     ٢٤.  چهار نفر هستند آه نذری نموده اند       
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ايشان را هم قبول آن تا آنها بتوانند سرهايشان را بتراشند و به اين ترتيب همه خواهند فهميد آه در اين شايعات هيچ        
و اّما در خصوص غيريهوديانی آه         ٢٥.  قيقتی وجود ندارد بلكه برعکس، تو هم مطابق شريعت زندگی می کنی                 ح

ايمان آورده اند، ما قبًال حكم خود را آتبًا به اّطالع آنها رسانده ايم تا از خوردن غذاهايی آه به ُبتها تقديم می گردد و                           
  ».خون و گوشت حيوان خفه شده و از زنا پرهيز آنند

پس روز بعد پولس آن چهار نفر را همراه خود برد و به اّتفاق آنان مراسم تطهير را بجا آورد و بعد از آن                                     ٢٦
وارد معبد بزرگ شد و تعداد روزهای دوره تطهير را، آه در آخر آن بايد برای هريک از آنان قربانی گذرانيده                               

 . شود، اعالم نمود

  بازداشت پولس در معبد بزرگ
ره هفت روزه تطهير به پايان نرسيده بود آه بعضی از يهوديان مقيم استان آسيا پولس را در معبد                               هنوز دو ٢٧

ای مردان اسرائيلی آمک آنيد، اين      «:  و فرياد زدند  ٢٨آنان مردم را تحريک آردند و پولس را گرفتند           .  بزرگ ديدند 
يم می دهد و از آن گذشته يونانيان را           همان آسی است آه در همه جا بضد قوم ما و شريعت موسی و اين مكان تعل                     

آنان قبًال تروفيمس از اهالی افسس را         (٢٩»  .نيز به اين معبد بزرگ آورده و اين مكان مقّدس را ناپاک آرده است                   
 .) همراه پولس در شهر ديده بودند و تصّور می کردند آه پولس او را به معبد بزرگ آورده است

وردند و پولس را گرفته از معبد بزرگ بيرون آشيدند و فورًا درهای معبد                  تمام شهر شلوغ شد، مردم هجوم آ        ٣٠
وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسيد آه همٔه ساآنان اورشليم                        ٣١.  بزرگ بسته شد   
نده و   وقتی يهوديان فرما    .  او بی درنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعّيت شتافت                      ٣٢.  شورش کرده اند  

در اين موقع سرهنگ به پولس نزديک شد و او را دستگير                    ٣٣سربازان را ديدند از زدن پولس دست برداشتند،               
٣٤»  اين مرد آيست و چه خطايی آرده است؟         «:  آنگاه او پرسيد  .  ساخت و دستور داد آه او را با دو زنجير ببندند              

 ديگر و چون به عّلت جنجال بسيار نتوانست از              بعضی از آنان به صدای بلند يک چيز می گفتند و بعضی ها چيز                
وقتی به پّله های پادگان رسيدند، سربازان به           ٣٥.  حقيقت امر مّطلع شود، فرمان داد آه او را به سربازخانه ببرند                   

زيرا مردم به دنبال آنان افتاده و دايمًا           ٣٦سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه های خود حمل آنند                   
 . »او را بكشيد«: ی زدندفرياد م

  دفاع پولس
» اجازه می دهی چيزی بگويم؟     «:  هنوز وارد سربازخانه نشده بودند آه پولس رو به سرهنگ آرد و پرسيد                     ٣٧

پس تو آن مصری ای نيستی آه چندی پيش فتنه ای برپا آرد و                       ٣٨!  تو يونانی هم می دانی؟      «:  سرهنگ پاسخ داد    
من يهودی هستم، اهل شهر طرسوس قيليقيه و تبعٔه            «:  پولس گفت ٣٩»  .ان برد چهارهزار آدمكش را با خود به بياب        

وقتی فرمانده به او اجازه داد،       ٤٠»  .خواهش می کنم اجازه بده تا با مردم صحبت آنم          .  يک شهر بزرگ و مهم هستم      
 ساآت شدند، به زبان      او باالی پّله ايستاد و با بلند آردن دست خود از جمعّيت خواست ساآت باشند و همين که کامالً                  

 : عبری خطاب به آنان چنين گفت

٢٢  
وقتی آنها ديدند پولس    ٢»  .ای برادران و پدران، به دفاعی آه هم اآنون به عرض شما می رسانم توّجه فرماييد                  «١

 : پولس ادامه داد و گفت. به زبان عبری با ايشان صحبت می کند ساآت تر شدند و گوش دادند
ولی در اين شهر در خدمت غماالئيل پرورش يافتم و                .  ز اهالی طرسوس قيليقيه هستم       من يک نفر يهودی ا       «٣

شريعت آبا و اجدادی خود را به دّقت آموختم و همين طور آه شما امروز نسبت به خدا قيور و متعّصب هستيد، من                          
ه زن به زندان       و تا سرحد مرگ پيروان اين طريقه را آزار می رسانيدم و آنان را، چه مرد و چ                                    ٤.  هم بودم  
آاهن اعظم و تمام اعضای شورای يهود شاهد هستند، زيرا ايشان نامه هايی به برادران يهودی در                            ٥.  می انداختم

پس من به طرف دمشق رفتم تا مسيحيان را دست بسته، برای تنبيه به                   .  دمشق نوشتند و مرا به آنها معّرفی آردند          
 . اورشليم بياورم

  خود به مسيح سخنان پولس دربارٔه ايمان
٧.  اّما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزديک ظهر ناگهان نور عظيمی از آسمان به اطراف من درخشيد                     «٦

ای خداوند،  ':  پرسيدم٨'  ای شائول، شائول، چرا بر من جفا می کنی؟       ':  من به زمين افتادم و صدايی شنيدم آه می گفت        
همراهان من نور را می ديدند اّما صدای         ٩'  . آه از تو جفا می بينم       من عيسای ناصری هستم    ':  پاسخ داد '  تو آيستی؟ 

برخيز و  ':  خداوند به من گفت   '  خداوندا چه آنم؟  ':  من عرض آردم  ١٠.  آسی را آه با من صحبت می کرد، نمی شنيدند       
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درخشندگی چون به عّلت    ١١'  .به سوی دمشق برو و در آنجا آارهايی آه به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد                    
در دمشق شخصی به نام      ١٢.  آن نور من نابينا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا با خود به دمشق بردند                       

او پيش من آمد و در       ١٣.  حنانيا زندگی می کرد آه مردی خدا ترس، مطيع شريعت، و در بين يهوديان نيک نام بود                    
خدای ': او ادامه داده گفت١٤. آه فورًا بينا شدم و به او نگاه آردم '  .ای برادر شائول، بينا شو    ':  آنار من ايستاد و گفت    

نياکان ما تو را برگزيده است تا ارادٔه او را درک نمايی و بندٔه عادل او را ببينی و صدای او را از دهان خودش                                    
حاال ١٦.  ت خواهی داد  زيرا تو در برابر همٔه جهانيان شاهد او می شوی و به آنچه ديده و شنيده ای شهاد                      ١٥بشنوی،  

 ' .چرا معطل هستی؟ برخيز، تعميد بگير و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو

  مأموريت پولس در ميان غيريهوديان
و در  ١٨  وقتی دوباره به اورشليم آمدم، يک روز در معبد بزرگ دعا می کردم آه به حالت خلسه فرو رفتم                           «١٧

زيرا اهالی اين شهر شهادت تو را دربارٔه من         .  ود برخيز و اورشليم را ترک آن      ز':  رؤيا عيسی را ديدم آه می گفت     
خداوندا اينان می دانند آه من همان شخصی هستم آه مؤمنان تو را به زندان می انداختم                ':  گفتم١٩'  .قبول نخواهند آرد  

 آنجا ايستاده بودم و با آن آار          و وقتی خون آن شاهد تو استيفان ريخته شد، من در             ٢٠و در کنيسه ها آنان را می زدم         
برو، من تو را به جاهای دور و پيش ملل           ':  اّما او به من فرمود    ٢١'  .موافقت آردم و مواظب لباسهای قاتالن او بودم        

 » '.غيريهود خواهم فرستاد

  پولس و سرهنگ رومی
او را  «:  ار ديگر فرياد آردند     جمعّيت تا اينجا به او گوش می دادند، اّما وقتی اين جمله را به زبان آورد، ب                            ٢٢

در همان وقت آه مردم با هياهو لباسهای خود را در هوا تكان می دادند و                     ٢٣»  .بكشيد، چنين آسی نبايد زنده بماند       
سرهنگ دستور داد، پولس را وارد سربازخانه نمايند و با تازيانه از او باز جويی                      ٢٤گرد و خاک بلند می کردند،        

وقتی او را برای شالق زدن بستند، پولس از             ٢٥.  ه عّلت اين هياهو عليه او برپا شده است            آنند تا معلوم شود به چ       
 » آيا شما اجازه داريد يک نفر رومی را بدون آنكه محكوم شده باشد، بزنيد؟«: سروانی آه آنجا ايستاده بود پرسيد

 اين مرد يكی از اتباع روم        هيچ می دانی چه می کنی؟    «:  وقتی سروان اين را شنيد، پيش سرهنگ رفت و گفت            ٢٦
 » .است
 » .آری«: پولس گفت» بگو ببينم، آيا تو رومی هستی؟«: سرهنگ پيش پولس رفت و از او پرسيد٢٧
اّما من با آن به      «:  پولس گفت »  .برای به دست آوردن اين تابعيت من قيمت گزافی پرداخته ام            «:  سرهنگ گفت ٢٨

 » .دنيا آمدم

  پولس در حضور شورای يهوديان
پس آنها که می خواستند از پولس بازجويی آنند، با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم، آه به دستور او                                ٢٩

در روز بعد چون سرهنگ می  خواست، عّلت        ٣٠.  پولس را بسته بودند، وقتی فهميد او تبعه روم است، بسيار ترسيد              
ر داد سران آاهنان و شورای يهود تشكيل جلسه           موضوع و حقيقت امر را بداند، بندهای پولس را باز آرد و دستو                

 . دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بايستد

٢٣  
برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک                «:  پولس با دّقت به اعضای شورا نگاه آرد و گفت              ١

 به کسانی که در آنار پولس ايستاده بودند، دستور داد آه به                      در اين هنگام حنانيا آاهن اعظم          ٢»  .زندگی کرده ام  
تو آنجا نشسته ای آه مطابق       .  ای ديوار سفيد شده، خدا تو را خواهد زد             «:  پولس به او گفت     ٣.  دهانش مشت بزنند   

 » .قانون در مورد من قضاوت نمايی و حاال برخالف آن دستور می دهی آه مرا بزنند
 » اعظم خدا اهانت می کنی؟ به آاهن«: حاضران گفتند٤
به پيشوای قوم   ':  می دانم آه تورات می فرمايد   .  ای برادران، من نمی   دانستم آه او آاهن اعظم است         «:  پولس گفت ٥

 » '.خود ناسزا نگو
ای برادران، من    «:  وقتی پولس فهميد آه بعضی از آنان صدوقی و بعضی فريسی هستند، با صدای بلند گفت                       ٦

 » .اده ام و مرا به خاطر ايمان و اميد به رستاخيز مردگان در اينجا محاآمه می کنندفريسی و فريسی  ز
صدوقيان منكر روز    (٨.  با اين سخن ميان فريسيان و صدوقيان اختالف افتاد و مردم به دو دسته تقسيم شدند                           ٧

دای زيادی در مجلس بلند     سرو ص ٩).  قيامت و وجود فرشته يا روح هستند ولی، فريسيان به وجود اينها اعتقاد دارند              
از آجا معلوم است آه     .  ما در اين مرد هيچ تقصيری نمی بينم      «:  شد و چند نفر از علمای فرقٔه فريسی برخاسته گفتند         
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 » روح يا فرشته ای با او سخن نگفته باشد
ه مجلس وارد   اختالف زيادتر شد و سرهنگ از ترس اينكه مبادا پولس را تّكه تّكه آنند، فرمان داد سربازان ب                       ١٠

 . شوند و پولس را از ميان جمعّيت خارج ساخته و به سرباز خانه ببرند
دل قوی دار، چون همان طور آه در اورشليم دربارٔه         «:  در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود            ١١

 » من شهادت دادی در روم نيز بايد چنان آنی

  توطئه عليه پولس
هوديان دور هم جمع شدند و سوگند ياد آردند، آه تا پولس را نكشند به هيچ                                 وقتی روز شد، بعضی از ي          ١٢

آنان پيش سران آاهنان و        ١٤.  در اين توطئه بيش از چهل نفر شرآت داشتند              ١٣.  خوردنی و يا نوشيدنی لب نزنند        
 و اعضای شورا به      بنابراين شما ١٥.  ما سوگند خورده ايم تا پولس را نكشيم لب به غذا نزنيم             «:  مشايخ رفتند و گفتند    

. بهانٔه اينكه می خواهيد در سوابق پولس تحقيقات بيشتری نماييد، از سرهنگ تقاضا آنيد او را فردا پيش شما بياورد                   
اّما خواهرزادٔه پولس از اين توطئه باخبر شد و به          ١٦»  .ما ترتيبی داده ايم آه او را قبل از اينكه به اينجا برسد، بكشيم             

اين جوان را پيش سرهنگ     «:  پولس يكی از افسران را صدا زده گفت        ١٧.  لس را مّطلع ساخت   سربازخانه رفت و پو   
پولس زندانی «: سروان او را پيش سرهنگ برد و به او گفت١٨» .ببر، می خواهد موضوعی را به عرض او برساند    

» .را به عرض برساند   او می خواهد موضوعی    .  به دنبال من فرستاد و تقاضا آرد آه اين جوان را پيش شما بياورم               
: او گفت  ٢٠»  چه می خواهی بگويی؟    «:  سرهنگ دست او را گرفته به آناری آشيد و محرمانه از او پرسيد                          ١٩
بهانٔه آنان اين است، آه می خواهند        .  يهوديان نقشه کشيده اند آه از شما تقاضا نمايند پولس را فردا به شورا ببريد                  «

به حرفهای آنان توّجه نكنيد، زيرا بيش از چهل نفر از ايشان در                ٢١.  ورنددر مورد او اّطالعات دقيقتری به دست آ         
آنان اآنون حاضر و آماده هستند و        .  آمين او نشسته اند و قسم خورده اند آه تا او را نكشند چيزی نخورند و نياشامند                 

به او اخطار نمود آه     به اين ترتيب سرهنگ آن جوان را مرّخص آرد و             ٢٢»  .فقط در انتظار موافقت شما می باشند      
 . نبايد از اّطالعاتی آه در اختيار او گذاشته است کسی باخبر شود

  انتقال پولس به قيصريه
دويست سرباز پياده و هفتاد سواره نظام و دويست          «:  سپس سرهنگ دو نفر سروان را صدا زد و به آنها گفت             ٢٣

و چند اسب برای پولس حاضر آنيد تا به اين وسيله او را ٢٤ نيزه دار آماده آنيد تا امشب ساعت ُنه به قيصريه بروند          
آلوديوس ليسياس به حضرت       «٢٦:  او نامه ای هم به اين شرح نوشت            ٢٥»  .سالم به فليكس فرماندار تحويل دهيد          

 اين مرد را يهوديان گرفته اند و قصد داشتند او را بكشند اّما وقتی فهميدم آه او                   ٢٧.  فرماندار فيليكس سالم می رساند   
و از آنجا آه مايل      ٢٨يک نفر رومی است، من با سربازان خود به آنجا رفته، او را از چنگ ايشان بيرون آوردم                           

اّما متوّجه شدم آه موضوع مربوط به اختالف عقيدٔه            ٢٩.  بودم عّلت اّتهام او را بفهمم او را به شورای ايشان بردم                
پس وقتی  ٣٠.   اعدام يا زندان باشد نكرده است           آنها در خصوص شريعت خودشان است و او آاری آه مستوجب                  

فهميدم آه آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بی درنگ او را پيش شما فرستادم و به مّدعيان او نيز                               
سربازان طبق دستوراتی آه گرفته بودند،        ٣١»  .دستور داده ام آه دعوی خود را در پيشگاه شما به عرض برسانند                 

فردای آن روز همه به جز سوارانی آه پولس را تا             ٣٢.   گرفته و او را شبانه به انتيپاترس رسانيدند          پولس را تحويل  
سواران به محض رسيدن به قيصريه نامٔه مذآور را به                  ٣٣.  به مقصد همراهی می کردند به سربازخانه برگشتند           
ه را خواند، از پولس پرسيد آه اهل آدام            فرماندار وقتی نام  ٣٤.  فرماندار تقديم نموده و پولس را به او تحويل دادند             

» .وقتی مّدعيان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد          «:  به او گفت  ٣٥استان است و چون فهميد آه اهل قيليقيه است           
 . و فرمان داد او را در آاخ هيروديس تحت نظر نگاه دارند

٢٤  
  محاآمه پولس در حضور فليكس فرماندار

يا آاهن اعظم به اّتفاق چند نفر از مشايخ و يک وآيل دعاوی به نام ِترُتُلس به قيصريه                             بعد از پنج روز حنان      ١
وقتی پولس را احضار آردند ِترُتُلس شكايت          ٢.  رسيدند و شكايت خود را عليه پولس به اطالع فرماندار رسانيدند                

 : خود را اين طور شروع آرد
ی زمامداری شما و در سائه اقدامات ارزنده ای آه برای            ای فليكس، حضرت اجل، با توّجه به اينكه در روزها            «

وظيفٔه خود می دانيم پيوسته و در        ٣بهبود وضع مّلت ما به عمل آورده ايد، از نعمت امنّيت آامل برخوردار هستيم،                   
 با آن   و اّما، برای اينكه زياد مزاحم نشويم، تقاضا دارم          ٤.  هر جا سپاسگزاری عميق خود را تقديم آن جناب بنماييم            
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به ما ثابت شده است آه اين شخص يک آشوبگر               ٥.  لطف هميشگی خودتان به عرايض مختصر ما توّجه فرماييد             
و حّتی  ٦فاسدی است آه در سراسر عالم ميان همٔه يهوديان اختالف انداخته و سر دسته بدعت گذران ناصری است                      

و می خواستيم، مطابق قانون       .  [ دستگير آرديم    اّما ما او را      .  سعی می کرد معبد بزرگ پاک ما را آلوده گرداند                 
و به مّدعيان او دستور داد به         ٨ولی ليسياس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت                  ٧.  خودمان محاآمه آنيم  

يهوديان تمام ٩» .اگر خود شما از او بازجويی نماييد، حقيقت اّدعای ما برايتان روشن خواهد شد .]حضور شما بيايند  
 . ا ِترُتُلس را در اين باره تأييد آردندحرفه

  دفاع پولس در حضور فليكس
 : وقتی فرماندار به پولس اشاره آرد او به اين اّتهامات جواب داده گفت١٠
با اّطالع از اينكه شما ساليان درازی است آه بر اين مّلت دادگستری می کنيد، با اطمينان خاطر در حضور شما                     «

از روزی آه من به زيارت اورشليم رفته بودم، بيش            .  حقيقت امر بر شما معلوم خواهد شد        ١١.  از خود دفاع می کنم    
و هيچ کس مرا نديده است آه در معبد بزرگ و يا در کنيسه ها و يا در داخل شهر با                             ١٢  از دوازده روز نمی گذرد    

ه عليه من می آورند، هيچ گونه        برای اثبات اّتهاماتی آ     ١٣.  کسی مباحثه آنم و يا مردم را به گرد خود جمع نمايم                     
اّما در حضور شما اعتراف می کنم آه در پرستش خدای پدرانمان، طريقه ای را آه آنان                 ١٤.  مدرآی در دست ندارند   

من همان  ١٥.  من به هرچه در تورات و نوشته های انبيا آمده است، اعتقاد دارم                  .  بدعت می خوانند پيروی می نمايم     
١٦.  خود اينها دارند و آن اين است آه هم برای نيكان و هم برای بدان قيامتی در پيش است                   اميدی را به خدا دارم آه       

بنابراين با چنين اميدی، نهايت آوشش خود را می کنم آه در همٔه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده ای                                 
 . داشته باشم

در معبد بزرگ   ١٨.  ت خود ببرم و قربانی بگذرانم     من پس از ساليان دراز به اورشليم رفتم تا اعاناتی برای ملّ             «١٧
پس از انجام مراسم تطهير مشغول اين آارها بودم، نه جمعّيتی به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشی در آار بود                          

آه چند تن از يهوديان استان آسيا مرا در آنجا ديدند و به نظر من ايشان هم بايد در اينجا پيش شما حاضر شوند تا                           ١٩
يا اينها بگويند آه وقتی در حضور شورا ايستاده بودم چه            ٢٠گر از من شكايتی دارند، خودشان آن را اظهار نمايند،            ا

من به خاطر ايمان و اميد به رستاخيز مردگان         ':  جز اينكه در ميان آنان با صدای بلند گفتم          ٢١خطايی از من سر زده       
 » '.در اينجا محاآمه می شوم

  قيصريه زندانی شدن پولس در
من فتوای خود را    «:  فليكس آه خودش از اين طريقه اّطالع آاملی داشت، محاآمه را به تعويق انداخت و گفت                  ٢٢

و به يک سروان دستور داد، آه پولس را تحت نظر بگيرد و تا                          ٢٣»  .موآول به آمدن سرهنگ ليسياس می کنم          
چند روز بعد   ٢٤.   برای رفع احتياجاتش می آمدند نشود      اندازه ای او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او آه                

فيليكس با دروسله، همسر خود آه زنی يهودی بود، به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس دربارٔه                                 
اّما وقتی دنبالٔه سخن به نيكويی، پرهيزآاری و داوری آينده آشيده شد، فليكس                  ٢٥.  ايمان به مسيح عيسی گوش داد       

٢٦»  .عجالتًا آافی است، هرگاه فرصت مناسبی دست دهد، باز هم دنبال تو می فرستم             «:  سان شد و اظهار داشت    هرا

پس ٢٧.  در عين حال از پولس توّقع پول داشت و به همين دليل غالبًا او را احضار می کرد و با او گفت وگو می  نمود                         
ی  خواست رضايت يهوديان را جلب نمايد، پولس         فليكس چون م  .  از دو سال پرآيوس فستوس جانشين فليكس گرديد         

 . را همچنان در زندان نگه داشت

٢٥  
  دادخواهی پولس

سران آاهنان و    ٢.  فستوس سه روز بعد از آنكه زمام امور را در دست گرفت، از قيصريه به اورشليم رفت                            ١
آه به آنان    ٣ فستوس تقاضا آردند       رهبران يهود اّتهامات و دعاوی خود را عليه پولس به اّطالع او رسانيدند و از                     

: فستوس پاسخ داد  ٤.  آنان در آمين بودند تا بين راه او را به قتل برسانند             .  لطفی نمايد و پولس را به اورشليم بفرستد        
بنابراين آسانی از شما آه برايشان         ٥.  پولس در قيصريه تحت نظر است و خود من بزودی به آنجا بر می  گردم                     «

فستوس در  ٦»  . آنجا بيايند و چنانچه اين شخص خطايی آرده است، عليه او اقامٔه دعوی نمايند                مقدور است با من به    
روز بعد در دادگاه حضور يافت و           .  حدود هشت يا ده روز در اورشليم به سر برد و سپس به قيصريه بازگشت                       

ند دور او را گرفتند و اّتهامات       وقتی پولس وارد شد، يهوديانی آه از اورشليم آمده بود          ٧.  دستور داد پولس را آوردند    
من نه نسبت به شريعت      «:  پولس از خود دفاع آرده گفت      ٨.  سختی عليه او بيان آردند آه قادر به اثبات آنها نبودند             
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اّما فستوس آه مايل بود مورد توّجه         ٩»  .يهود مرتكب خطايی شده ام و نه عليه معبد بزرگ يا قيصر اقدامی کرده ام                
آيا می خواهی به اورشليم بروی و در آنجا در حضور خود من                   «:   رو به پولس آرد و گفت          يهوديان قرار گيرد،   

. من هم اآنون در دادگاه قيصر يعنی در آنجايی آه بايد محاآمه شوم ايستاده ام             «:  پولس جواب داد  ١٠»  محاآمه شوی؟ 
گر مجرم هستم و چنانکه آاری       ا١١.  چنانکه خود شما به خوبی آگاهيد، من مرتكب هيچ جرمی عليه يهوديان نشده ام               

اّما اگر مرتكب هيچ يک از کارهايی آه اين اشخاص به من              .  کرده ام آه مستوجب اعدام است، از مرگ نمی    گريزم         
من تقاضا می کنم آه قيصر شخصًا به پرونده           .  نسبت می دهند نشده ام، هيچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد              

حال آه از قيصر دادخواهی می کنی       «:   پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد           فستوس١٢»  .من رسيدگی نمايد  
 » .به پيشگاه قيصر خواهی رفت

  پولس در حضور اغريپاس پادشاه
و چون  ١٤  پس از مّدتی اغريپاس پادشاه و همسرش برنيكی به قيصريه آمدند تا به فستوس خيرمقدم بگويند                           ١٣

يک زندانی در     «:  ستوس سوابق پولس را در اختيار پادشاه گذاشت و گفت                    روزهای زيادی در آنجا ماندند، ف           
وقتی به اورشليم رفتم، سران آاهنان و مشايخ يهود از او                 ١٥.  اينجاست، آه فليكس او را به من تحويل داده است               

اين نيست آه   من به آنان جواب دادم آه شيؤه روم          ١٦.  رسمًا به من شكايت آردند و تقاضای محكومّيت او را داشتند            
مّتهمی را به مّدعيان تسليم نمايد، مگر آنكه اول او را با مّدعيان خود روبه رو نموده و به او فرصتی بدهد آه در                                

پس وقتی به اينجا آمدند، من بدون اتالف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر                ١٧.  مورد اين اّتهامات از خود دفاع آند      
وقتی مّدعيان او برخاستند و عليه او صحبت آردند، او را به هيچ يک از                          ١٨.  شدم و دستور دادم او را بياورند            

فقط دربارٔه دين خودشان و شخصی به نام عيسی آه مرده و پولس               ١٩.  جرم هايی آه من انتظار داشتم، مّتهم نساختند       
و پرسيدم که آيا مايل      چون در بررسی اين امور ترديد داشتم، از ا          ٢٠.  اّدعا می آند زنده است، اختالف عقيده داشتند        

اّما وقتی پولس تقاضا آرد آه تا زمانی که               ٢١.  است به اورشليم برود تا در آنجا به اين موضوع رسيدگی شود                       
امپراتور به آارش رسيدگی نكرده تحت نظر بماند، من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب                           

فستوس »  .بسيار مايلم شخصًا سخنان او را بشنوم        «:   به فستوس گفت    اغريپاس٢٢»  .او را به حضور قيصر بفرستم      
روز بعد اغريپاس و برنيكی با تشريفات تمام به دربار ٢٣» .فردا سخنان او را خواهيد شنيد !  بسيار خوب «:  پاسخ داد 

ضر به فرمان فستوس پولس را حا        .  وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند                     
ای اغريپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اينجا حضور داريد، شما مردی                 «:  در اين وقت فستوس گفت     ٢٤.  آردند

را روبه روی خود می بينيد آه اآثر يهوديان، چه در اورشليم و چه در اينجا، پيش من از او شكايت آرده اند و با                                  
ر خود من اين است آه آاری نكرده آه مستوجب مرگ باشد،                  نظ٢٥.  فرياد خواسته اند آه او نبايد ديگر زنده بماند           

و چون مطلب   ٢٦.  ولی چون از امپراتور تقاضای دادخواهی آرده است، تصميم گرفتم وی را به پيشگاه او بفرستم                    
مخصوصی ندارم آه به امپراتور بنويسم، او را در اينجا پيش شما و مخصوصًا به حضور شما اغريپاس پادشاه                             

زيرا معقول به نظر نمی رسد     ٢٧ نتيجٔه اين بازجويی مقّدماتی، بتوانم مطلبی تهّيه نموده برای او بنويسم،              آوردم تا در  
 » .آه يک زندانی را بدون مدارک آافی به نزد امپراتور بفرستم

٢٦  
  دفاع پولس در حضور اغريپاس

پولس دستهای خود را گشود و       »  یما به تو اجازه می دهيم آه از خود دفاع آن          «:  اغريپاس خطاب به پولس گفت    ١
 : از خود چنين دفاع آرد

ای اغريپاس پادشاه، برای من آمال خوشوقتی است آه امروز در پيشگاه آن حضرت در خصوص شكاياتی                        «٢
و بيشتر از اين خوشوقتم آه آن  جناب به همٔه آداب و رسوم يهوديان                 ٣.  آه يهوديان از من دارند به دفاع برمی  خيزم        

 . تمّنا دارم لطف فرموده به عرايض بنده توّجه نماييد. ات بين آنان آشنايی آامل داريدو اختالف
همٔه يهوديان به خوبی می دانند آه جوانی من چگونه گذشته است و می دانند آه از همان ابتدا چگونه در بين                             «٤

. هند می توانند آن را تصديق آنند       آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخوا          ٥.  مّلت خودم و در اورشليم زندگی آردم        
و حاال   ٦.  آنها می دانند آه من عمری را در فريسی گری يعنی پيروی از دقيقترين فرقه های دين خود گذرانده ام                               

اين همان وعده ای است آه دوازده         ٧.  به خاطر اميد به آن وعده ای آه خدا به نياکان ما داده است محاآمه می شوم                      
آری، به خاطر همين   .   آه روزی انجام آن را ببينند و از صميم قلب شب و روز عبادت می کنند                   طايفٔه ما اميد دارند   

چرا به نظر آن جناب محال می آيد آه خدا مردگان را                ٨ای پادشاه،    .  اميد است، آه يهوديان از من شكايت کرده اند          
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 زنده گرداند؟ 
و در  ١٠.  ه ای با عيسای ناصری مخالفت نمايم         خود من روزی اين را وظيفٔه خود می دانستم آه به هر وسيل                    «٩

اورشليم همين آار را آردم و با اختياراتی آه از سران آاهنان گرفتم، بسياری از مقّدسان را به زندان انداختم و                               
مّدت مديدی ايشان را در آنيسه ها می زدم و سعی می آردم آنان               ١١.  وقتی آنان را می آشتند برضدشان رأی می دادم        

خشم و غضب من به جايی رسيد آه تا شهرهای دوردست آنها را تعقيب                            .  نكار ايمانشان مجبور سازم      را به ا    
 . می آردم و آزار می رساندم

  سخنان پولس دربارٔه ايمان خود
در هنگام  ١٣  در چنين حالی با داشتن اختيارات تاّم و دستوراتی از جانب سران آاهنان به دمشق می رفتم آه                       «١٢

همگی به  ١٤.  ه، ای پادشاه، نوری از آسمان روشنتر از نور خورشيد به دور من و همسفرانم تابيد                      ظهر در بين را    
ای شائول، ای شائول، چرا بر من جفا              'بعد من صدايی شنيدم آه به زبان عبری به من می گفت                      .  زمين افتاديم  

من همان عيسايی هستم    ':  خداوند گفت '  خداوندا تو آيستی؟  ':  پرسيدم١٥'  .می آنی؟ بر ميخها لگد زدن آار آسانی نيست      
من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود                    .  بلند شو و روی پای خود بايست           ١٦.  آه تو به من جفا می رسانی         

من تو را از دست اين       ١٧.  تو بايد دربارٔه آنچه امروز ديده ای و آنچه در آينده خواهی ديد شهادت دهی               .  منصوب آنم 
تا چشمهای آنان را    ١٨تو را می فرستم    .  ای بيگانه آه تو را پيش آنان می فرستم خواهم رهانيد          قوم و نيز از دست مّلته     

باز آنی و ايشان را از تاريكی به روشنايی و از قلمرو شيطان به سوی خدا بازگردانی تا از راه ايمان به من،                                       
 ' .گناهانشان آمرزيده شود و در بين مقّدسين خدا سهمی داشته باشند

  پولس دربارٔه خدمات خود سخنان
بلكه اول به يهوديان ساآن         ٢٠،   بنابراين ای اغريپاس پادشاه، من نسبت به رؤيای آسمانی نافرمانی نكردم                    «١٩

دمشق و اورشليم و سرتاسر يهوديه و سپس در ميان ملل غيريهود اعالم می آردم آه بايد توبه آنند و به  سوی خدا                            
به همين دليل يهوديان مرا در معبد بزرگ گرفتند و               ٢١.  ايستٔه اين توبه باشد    برگردند و طوری زندگی آنند، آه ش         

اّما به ياری پروردگار امروز در اينجا ايستاده ام و به همه، به آوچک و بزرگ، شهادت                    ٢٢.  می خواستند مرا بكشند  
سيح بايد متحّمل درد و رنج      يعنی م ٢٣می دهم و چيزی جز آنچه انبيا و موسی از پيش خبر داده اند به زبان نمی آورم،                 

 » .شود و نخستين آسی باشد آه پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به اين قوم و ملل ديگر اعالم فرمايد

  دعوت اغريپاس به ايمان
زيادی علم تو را     !  ای پولس، عقلت را از دست داده ای         «:  وقتی دفاع پولس به اينجا رسيد، فستوس فرياد زد             ٢٤

خير عاليجناب فستوس، ديوانه نيستم، بلكه در آمال هشياری عين حقيقت               «:  پولس پاسخ داد  ٢٥»  .ده است ديوانه آر 
فكر نمی آنم  .  پادشاه از اين چيزها اّطالع دارند و من می توانم آزادانه پيش آن  جناب صحبت آنم                   ٢٦.  را بيان می آنم  

ای ٢٧.   از آنها در خفا صورت نگرفته است               در اين باره چيزی از نظر ايشان دور مانده باشد، زيرا هيچ يک                        
خيال می آنی به   «:  اغريپاس به پولس گفت   ٢٨»  .اغريپاس پادشاه، آيا شما به انبيا عقيده داريد؟ می دانم آه عقيده داريد           

از خدا می خواهم آه دير يا زود نه تنها حضرتعالی بلكه                «:  پولس گفت ٢٩»  اين زودی می توانی مرا مسيحی آنی؟       
آنگاه پادشاه از جا    ٣٠»  .ی آه امروز سخنان مرا می شنوند مثل من بشوند، البّته نه مثل من در اين زنجيرها              جميع آسان 

اين «:  وقتی از تاالر بيرون رفتند به يكديگر گفتند         ٣١.  برخاست و فرماندار و برنيكی و بقّئه حاضران هم برخاستند           
اگر از قيصر    «:  اغريپاس به فستوس گفت     ٣٢»  .استشخص آاری آه مستوجب اعدام يا زندان باشد انجام نداده                   

 » .دادخواهی نكرده بود، می توانست آزاد شود

٢٧  
  عزيمت پولس به روم

وقتی قرار بر اين شد آه ما از راه دريا به ايتاليا سفر آنيم، پولس و چند زندانی ديگر را به سروانی به نام                                       ١
راميتينی آه عازم بندرهای استان آسيا بود سوار شديم و                 به آشتی اد   ٢.  يوليوس از هنگ اوغسطس تحويل دادند         

روز بعد در بندر صيدون لنگر انداختيم و          ٣.  حرآت آرديم و َاِرْسَترُخس مقدونی از اهالی تسالونيكی همراه ما بود              
٤.  يرديوليوس به پولس محّبت آرد و اجازه داد آه در آنجا به ديدن دوستان خود برود و مايحتاج خود را از آنان بگ                        

از آنجا بار ديگر راه دريا را در پيش گرفتيم و چون باد از جهت مخالف می وزيد از حاشئه قبرس آه باد پناه بود،                             
سروان در آنجا يک آشتی        ٦.  و پس از گذشتن از آبهای قيليقيه و پمفيليه به ميرای ليكيه رسيديم                       ٥عبور نموديم     
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روزهای زيادی به آهستگی پيش می رفتيم و با         ٧.  و ما را سوار آن نمود     اسكندريه ای را آه عازم ايتاليا بود پيدا آرد          
زحمت فراوان به بندر قنيدوس رسيديم و چون باد مخالف ما بود، جهت ديگر را در پيش گرفتيم و از آنار دماغٔه                            

هر لسائيه به    به سختی از آنجا گذشته به نزديكی های ش            ٨.  َسْلُمونی و ساحل جزيرٔه آريت آه پناهگاه بود، رانديم              
مّدت زيادی در آنجا گذرانيده بوديم و ديگر ادامٔه سفر ما با خطر روبه رو بود،                 ٩.  رسيديم»  بندر نيک «محلی به نام    

: گفت١٠پس پولس به آنها نصيحت نموده            .  زيرا مّدت زيادی از روز آّفاره، آه در اوايل پاييز است می گذشت                      
به آشتی و بار آن خسارت و زيان خواهد رسيد و              .  بعد پرخطر خواهد بود    آقايان، می بينم آه سفر ما از اينجا به            «

اّما سروران به حرفهای ناخدای آشتی و صاحب آن بيشتر توّجه                ١١»  .برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت           
انستند آه  و نظر به اينكه آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اآثر آنان صالح د               ١٢داشت تا به سخنان پولس      

از آنجا حرآت آنند تا شايد به فينکاس برسند و زمستان را در آنجا آه بندری آريتی و رو به شمال غربی و جنوب                          
 . غربی است بگذرانند

  توفان دريا
پس وقتی نسيم جنوبی برخاست به تصّور آنكه به مقصود خود رسيده  اند، لنگر آشتی را برداشتند و از نزديک                      ١٣

اّما طولی نكشيد آه باد شديدی آه به باد شمال شرقی معروف است از خشكی به طرف ما                        ١٤.  گذشتيم  آنارٔه آريت 
به آشتی زد و ما قادر نبوديم آشتی را مستقيمًا در خالف جهت باد هدايت آنيم، بنابراين خود را به                          ١٥  برخاست و 

نام آاودا با زحمت زياد توانستيم قايق آشتی  در پناه جزيرٔه آوچكی به١٦. دست باد سپرديم تا با جريان آن پيش رويم 
آنان قايق را به آشتی سوار آردند و با طناب اطراف آشتی را محكم بستند و از ترس        ١٧.  را به اختيار خود درآوريم    

اينكه مبادا آشتی در جاهای آم عمق خليج صيدرا گير آند، بادبان آشتی را پايين آشيدند و ما همچنان با جريان باد                         
و در روز سوم      ١٩  باد شديد ادامه داشت، به طوری  آه روز دوم بار آشتی را به دريا ريختند                          ١٨.  می رفتيم  پيش

روزهای متمادی نه آفتاب به چشم می خورد و نه                   ٢٠.  اسباب و لوازم آشتی را با دست خود به دريا انداختند                       
وقتی که مّدت مديدی بدون غذا راه        ٢١.  بودباد همچنان با شّدت می وزيد و ديگر هيچ اميدی به نجات ما ن                 .  ستارگان

ای دوستان، آاش به حرفهای من گوش می داديد و از آريت سفر                  «:  پيمودند، پولس در ميان ايشان ايستاد و گفت          
خوب، حاال آه اين طور شده از شما می خواهم آه خود را               ٢٢.  نمی کرديد تا از اين همه آسيب و زيان در امان باشيد            

زيرا ديشب فرشتٔه آن خدايی آه       ٢٣بی به جان آسی نخواهد رسيد، فقط آشتی از دست خواهد رفت،               هيچ آسي .  نبازيد
زيرا تو بايد در حضور        .  ای پولس نترس   ':  و گفت ٢٤من از آن او هستم و او را می پرستم در آنار من ايستاد                          

ن بايد قويدل باشيد، زيرا من به    پس آقايا ٢٥'  .امپراتور حاضر شوی و خدا جان همٔه همسفرانت را به تو بخشيده است            
ولی به آنارٔه يكی از اين جزاير رانده             ٢٦.  خدا ايمان دارم و می دانم همان طوری آه به من گفته است خواهد شد                     

 » .خواهيم شد
وقتی شب چهاردهم فرا رسيد و ما هنوز در دريای آدرياتيک از اين سو به آن سو رانده می شديم نزديک نصف                      ٢٧

پس عمق پيمايی آردند و به عمق تقريبًا سی و هشت             ٢٨.  ساس آردند آه به خشكی نزديک می شوند       شب مالحان اح  
و چون   ٢٩متر رسيدند و به فاصلٔه آوتاهی دوباره اندازه گيری نمودند و به عمق بيست و هفت متری رسيدند                                     

ا می کردند آه زودتر روز       می ترسيدند آه به صخره ها بخوريم، چهار لنگر از پشت آشتی به دريا انداختند و دع                       
مالحان می خواستند آشتی را ترک آنند و برای عملی ساختن نقشٔه خود به بهانٔه اينكه می خواهند لنگرها را                   ٣٠.  شود

اگر مالحان در   «:  اّما پولس به سروان و سربازان گفت       ٣١.  از جلوی آشتی به دريا بيندازند قايق را به آب انداختند             
آمی قبل  ٣٣.  پس سربازان طنابهای قايق را بريدند و آن را رها آردند          ٣٢»  .ممكن نخواهد بود  آشتی نمانند نجات شما     

امروز چهارده روز است آه در بالتكليفی به        «:  او گفت .  از سپيده َدم پولس به همه اصرار می کرد آه چيزی بخورند         
مويی از سر    .  ما بسته به آن است      تمّنا دارم چيزی بخوريد زيرا نجات جان ش           ٣٤.  سر می بريد و چيزی نخورده ايد      

با اين سخنان نان را برداشت و در حضور همٔه آنان پس از آنكه خدا را شكر                       ٣٥»  .هيچ يک از شما آم نخواهد شد       
تعداد ما در آشتی جمعًا         (٣٧.  پس همه قويدل گشتند و غذا خوردند            ٣٦.  نمود پاره آرد و شروع به خوردن نمود              

 . پس از آنكه سير شدند، بقّئه غّله را به دريا ريختند تا آشتی را سبک نمايند٣٨.) دويست و هفتاد و شش نفر بود

  درهم شكستن آشتی
تصميم گرفتند آه در       .  وقتی صبح شد، مالحان خشكی را نشناختند اّما متوّجه خليجی با ساحل شنی شدند                            ٣٩

يدند و آنها را در دريا رها آردند و            سپس ريسمان لنگرها را بر     ٤٠.  صورت امكان آشتی را در آنجا به ِگل بنشانند           
همان موقع بندهای سّكان را هم ُشل آردند و بادبان جلوی آشتی را باال آشيدند و آشتی را يكراست به طرف ساحل                      

آشتی به يكی از تّپه های زير آب برخورد آرد و در آنجا گير نموده دماغٔه آشتی ثابت و بی حرکت ماند                          ٤١.  راندند
در اين موقع سربازان فكر می کردند بهتر است         ٤٢.   نتيجٔه برخورد با امواج شديد درهم شكست        ولی قسمت عقب در   
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اّما سروان آه می خواست پولس را سالم به مقصد         ٤٣.  زندانيان را بكشند، مبادا آسی از ايشان به وسيلٔه شنا فرار آند            
بلد بودند، از آشتی به داخل آب بپرند و خود را             او دستور داد اول کسانی که شنا        .  برساند، مانع انجام نقشٔه آنان شد      

به اين ترتيب همٔه ما     .  و بقّئه يا روی تخته پاره ها و يا روی قطعات آشتی به دنبال آنان بروند                ٤٤.  به خشكی برسانند  
 . صحيح و سالم به خشكی رسيديم

٢٨  
  در جزيرٔه مالت

مردم آن جزيره به ما محّبت بسيار       ٢.  جزيره مالت است    وقتی صحيح و سالم به ساحل رسيديم، فهميديم آه نام آن          ١
پولس مقداری هيزم   ٣.  آردند و چون هوا سرد بود و باران می باريد آتش بزرگی افروختند و از ما پذيرايی آردند                       

آتش گذاشت به عّلت حرارت آتش ماری از ميان آن بيرون آمد و به دست او                          جمع آرده بود و وقتی آن را روی          
اين شخص حتمًا قاتل است آه با وجود        «:  مين آه بوميان مار را به دست او آويزان ديدند، به يكديگر گفتند           ه٤.  چسبيد

اّما پولس مار را روی آتش انداخت و        ٥»  .اينكه از دريا نجات پيدا آرد، الهٔه عدالت اجازه نمی دهند آه او زنده بماند              
اّما وقتی مّدت زيادی . نش ورم آند و يا ناگهان نقش زمين گرددآنان منتظر بودند آه هر لحظه بد   ٦.  اصًال آسيبی نديد  

٧.  منتظر ماندند و ديدند آه هيچ آسيبی به او نرسيده است، عقيده آنها عوض شد و گفتند آه او يكی از خدايان است                          

به خانه  اين شخص ما را     .  در نزديكی های آن محل امالآی وجود داشت آه متعّلق به پوبليوس، حاآم آن جزيره بود                 
از قضا پدر پوبليوس بستری و مبتال به تب نوبه و                  ٨.  برد و مّدت سه روز با آمال مهربانی از ما پذيرايی آرد                   

پس از اين جريان ساير ٩. پولس به بالين او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد   .  اسهال خونی بود  
ان در مقابل، هدايای فراوانی به ما دادند و وقتی خواستيم آنجا را ترک              آن١٠.  بيماران آن جزيره هم آمدند و شفا يافتند       

 . آنيم چيزهايی آه در سفر مورد احتياج ما بود برای ما به آشتی آوردند

  رسيدن پولس به روم
پس از سه ماه اقامت در آن جزيره با يک آشتی اسكندريه  ای، آه عالمت دو پيكر جوزا داشت و زمستان را                             ١١

بار ١٣.  در شهر سراآيوس لنگر انداختيم و سه روز در آنجا توّقف نموديم            ١٢.  ا توّقف آرده بود، به راه افتاديم      در آنج 
بعد از يک روز باد جنوبی برخاست و دو روز طول آشيد آه             .  ديگر با آشتی از آنجا حرآت آرده به ريغيون رفتيم         

ديم و به دعوت آنان مّدت يک هفته در آنجا مانديم و به اين              در آنجا ايماندارن را پيدا آر     ١٤.  به بندر پوطيولی رسيديم   
سه «مسيحيان آن شهر وقتی شنيدند آه ما در راه هستيم، تا بازار آپياس و دهکده ای به نام                   ١٥.  ترتيب به روم رسيديم   

م رسيديم،  وقتی به رو   ١٦.  به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را ديد، خدا را شكر نموده و دلگرم شد                         »  ميخانه
 . پولس اجازه يافت آه با يک نگهبان رومی در خانه ای جداگانه زندگی آند

  بشارت پولس در روم
ای «:  بعد از سه روز پولس رهبران يهوديان آنجا را دعوت آرد و وقتی آنها جمع شدند به ايشان گفت                                        ١٧

.  ام، در اورشليم دستگير و تسليم روميان شدم        برادران، من آه هرگز عملی عليه مّلت و يا آيين نياکانمان انجام نداده               
روميان از من بازپرسی نمودند و می خواستند مرا آزاد سازند زيرا پی بردند آه من هيچ آاری نکرده ام آه                                    ١٨

اّما يهوديان مخالفت آردند و من هيچ راهی نداشتم جز اينكه از امپراتور دادخواهی نمايم،                  ١٩.  مستوجب مرگ باشم  
به اين سبب از شما دعوت آردم تا شما را ببينم و با شما گفت وگو                 ٢٠.  يچ شكايتی هم عليه مّلت خود ندارم      البّته من ه  

هيچ «:  به او گفتند  ٢١»  .زيرا من به خاطر همان اميدی آه اسرائيل دارد، به طوری  آه می  بينيد، گرفتار زنجيرم               .  آنم
برادران ما هم آسی به اينجا نيامده است آه دربارٔه تو گزارشی           نامه ای دربارٔه تو از يهوديه به ما نرسيده است و از            

. اّما ما مايل هستيم عقايد و نظرات تو را از زبان خودت بشنويم                  ٢٢.  داده باشد و يا سخن بدی به زيان آورده باشد             
 » .آنچه ما دربارٔه اين فرقٔه جديد می دانيم آن است آه همه از آن ايراد می گيرند

او به تفصيل از صبح تا شب دربارٔه          .  عيين آردند و عّدٔه زيادی برای ديدن او به منزلش آمدند             پس روزی را ت    ٢٣
پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و آوشيد با مراجعه به تورات موسی و نوشته های انبيا آنان را نسبت به عيسی                            

٢٥.  ديگران در بی ايمانی خود باقی ماندند     بعضی از آنها سخنان او را قبول آرده ايمان آوردند، ولی            ٢٤.  متقاعد سازد 

روح القدس «: اّما قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت  .  آنها بدون آنكه بين خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتند         
 : به وسيلٔه اشعيای نبی به نياکان شما چه خوب گفته است

 : پيش اين قوم برو و به آنها بگو'٢٦
 ک نخواهيد آرد بسيار خواهيد شنيد ولی در



 کارهای رسوالن
 

 ، و پيوسته خواهيد نگريست ولی نخواهيد ديد
  زيرا دلهای اين قوم سخت٢٧

  و گوشهايشان سنگين
  و چشمانشان بسته شده است

  مبادا با چشم خود ببينند
  و با گوش خود بشنوند

  و با قلب خود بفهمند و برگردند
 ' .و من آنان را شفا بخشم

٢٩[  »  .ی در اختيار غيريهوديان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذيرفت                   پس بدانيد آه اين نجات اله        «٢٨

 .] چون پولس اين سخنان را گفت، يهوديان رفتند و با يكديگر بشّدت مباحثه می کردند
او پادشاهی خدا   ٣١.  پولس دو سال تمام در منزل اجاره ای خود زندگی آرد و در خانه اش به روی همه باز بود                     ٣٠

 . م می کرد و دربارٔه عيسی مسيح خداوند بسيار صريح و بدون هيچ مانعی تعليم می دادرا اعال



 روميان
 

  نامٔه پولس رسول به
  کليسای شهر روم

  معّرفی کتاب
نقشٔه .  ای تهئه مقّدمات يک سفر به روم و بازديد از آليسای آنجا نوشت            نامٔه پولس رسول به روميان را، پولس بر       

او در اين نامه عقايد خود را          .  او اين بود آه در بين مسيحيان آنجا آار آند و سپس با آمک آنها به اسپانيا برود                           
 . دربارٔه ايمان مسيحی و همچنين کاربرد آن را در زندگی مسيحيان شرح می دهد

انجيل آشكار   :  ه اعضای آليسای روم، هدف خود از نوشتن اين نامه را اين طور بيان می آند                            پس از سالم ب      
می سازد آه خدا چگونه فقط به وسيلٔه فيض، روابط مردم را با خود اصالح می آند و اين آهنگ تا پايان نامه ادامه                           

 ) ١٧:١(دارد 
چه غيريهودی، نياز دارند روابط خود را با خدا  پولس سپس اين آهنگ را توسعه می دهد آه همٔه مردم چه يهودی       

مردم به وسيلٔه فيض عيسی مسيح با خدا مصالحه          .  چون همه به طور يكسان تحت سلطٔه گناه می باشند         .  اصالح آنند 
ايماندار .  سپس پولس زندگی تازه ای را با اّتحاد با مسيح شرح می دهد آه نتيجٔه روابط جديد با خدا می باشد                    .  می آنند

 پولس  ٨-٥در فصلهای    .  ا خدا مصالحه نموده و به وسيلٔه روح خدا، از قدرت گناه و مرگ رهايی يافته است                             ب
مقصود شريعت الهی و قدرت روح خدا را در زندگی ايمانداران شرح می دهد و سپس به پاسخ اين سؤال می پردازد                     

او با اين مسئله آه ردآردن عيسی توسط           .  دآه چگونه عيسی و يهوديان نقشٔه خدا را برای مردم به انجام رساندن                  
او .  يهوديان، قسمتی از نقشٔه خدا بوده تا همه به فيض خدا در عيسی مسيح برسند، مطلب خود را پايان می دهد                                 

سرانجام می نويسد آه زندگی مسيحی چگونه بايد ادامه           .  عقيده دارد آه يهوديان هميشه عيسی را رد نخواهند آرد             
وظيفٔه مسيحيان  :  او اين روش را خدمت به خدا می نامد مانند           .   مورد روابط محّبتانه با ديگران       يابد، مخصوصًا در  

 . سپس نامه را با پيام شخصی و ستايش خدا خاتمه می دهد. نسبت به دولت و نسبت به يكديگر و مسئله وجدان

  تقسيم بندی آتاب
  ١٧-١:١مقّدمه و موضوع 

  ٢٠:٣-١٨:١احتياج به نجات و رستگاری 
  ٢٥:٤-٢١:٣راه خدا برای نجات 

  ٣٩:٨-١:٥زندگی تازه در مسيح 
  ٣٦:١١-١:٩بنی اسرائيل در نقشٔه خدا 

  ١٣:١٥-١:١٢رفتار مسيحی 
  ٢٧:١٦-١٤:١٥خاتمه و سالمهای شخصی 

١  
 . از طرف پولس بندٔه عيسی  مسيح و رسولی آه خدا برای بشارت انجيل برگزيده و فرا خوانده است١
اين انجيل دربارٔه پسر او، خداوند ما          ٣.  جيل را مّدتها پيش به وسيلٔه انبيای خود در کتاب مقّدس وعده داد                خدا ان ٢

و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظيم             ٤عيسی  مسيح است آه از لحاظ انسانّيت يكی از فرزندان داوود بود                 
به وسيلٔه مسيح به ما فيض عطا فرمود تا رسوالن او            خدا  ٥.  ثابت نمود که از لحاظ قّدوسّيت خدايی، او پسر خداست          

اين همچنين شامل حال شما روميان است آه خدا شما            ٦.  باشيم و همٔه مّلتها را به ايمان و اطاعت مسيح هدايت آنيم              
 . را دعوت فرموده تا از آن عيسی  مسيح شويد

فيض و آرامش   .  ايد تا مقّدس باشيد، می نويسم     من اين نامه را به همٔه شما محبوبان خدا در روم آه خوانده شده                     ٧
 . پدر ما خدا و عيسی مسيح خداوند با شما باد

  دعای شكرگزاری
قبل از هر چيز خدای خود را به وساطت عيسی مسيح برای همٔه شما شكر می کنم، زيرا ايمان شما در تمام دنيا                         ٨

ربارٔه پسرش از دل و جان خدمت می نمايم شاهد است           خدا، آن خدايی آه او را با اعالم انجيل د          ٩.  شهرت يافته است  
آه هميشه در وقت دعا شما را بياد می آورم و درخواست می کنم آه در صورت امكان اگر خدا بخواهد باالخره به                     ١٠

مند ساخته، تقويت    زيرا بسيار آرزومندم آه شما را ببينم تا از برآتی روحانی شما را بهره                  ١١ديدن شما موّفق شوم      



 روميان
 

مقصودم آن است آه به وسيلٔه ايمان دو جانبه پشتيبان يکديگر باشيم، شما به وسيلٔه ايمان من و من به وسيلٔه       ١٢.  ايمنم
 . ايمان شما

ای دوستان من، نمی     خواهم بی خبر باشيد آه بارها قصد داشتم نزد شما بيايم اّما هميشه چيزی مرا از انجام آن                         ١٣
زيرا من  ١٤.  همان طوری که در ميان مّلتهای ديگر ثمری يافتم، در ميان شما نيز بيابم                من خواسته ام .  بازداشته است 

بنابراين ١٥.   ِدينی به گردن دارم        - از متمدنين گرفته تا وحشيان، از روشنفكران گرفته تا نادانان                  -در مقابل همه       
 . ی بريد اعالم نمايماشتياق دارم آه به قدر توانايی خود، انجيل را به شما نيز آه در روم به سر م

  قدرت انجيل
زيرا من از انجيل ِخِجل نيستم؛ از آن رو آه انجيل، قدرت خداست برای نجات هرکس آه به آن ايمان آورد،                             ١٦

زيرا انجيل نشان می دهد آه خدا چگونه آدميان را کامًال نيک می شمارد و اين                 ١٧.  اول يهوديان و سپس غيريهوديان    
شخص نيكو به وسيلٔه ايمان زندگی خواهد            «:  ن بنا شده است، چنانکه کتاب مقّدس می فرمايد           پائه ايمان و بر ايما       

 » .کرد

  گناه بشر
غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود آه زندگی شرارت  آميزشان مانع                                      ١٨

يرا آنچه آدميان دربارٔه خدا می توانند      خدا آنان را مجازات می کند و اين آار برحق است، ز           ١٩.  شناسايی حقيقت است  
از زمان آفرينش دنيا صفات       ٢٠.  بدانند، بر آنها آشكار است زيرا خدا آن را در پيش چشمان آنان قرار داده است                         

ناديدنی او يعنی قدرت ازلی و الوهّيت او در چيزهايی آه او آفريده است، به روشنی مشاهده می شود و از اين  رو                            
در . اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن طوری که شايستٔه اوست از او تكريم و تشّكر نكردند    ٢١.  ری ندارند آنها ابدًا عذ  

درحالی که اّدعای حكمت می کنند نشان         ٢٢.  عوض افكارشان کامًال پوچ گشته و عقل ناقص آنها تيره شده است                        
شبيه انسان فانی و پرندگان و چهارپايان و                آنها جالل خدای جاودان را به ُبتهايی                ٢٣.  می دهند آه نادان هستند      
 . خزندگان تبديل آردند

به اين جهت خدا ايشان را با شهوات و هوسهای خودشان در ناپاآی واگذاشت آه با يكديگر بدنهای خود را                                ٢٤
يدند، آنان حقيقت خدا را به دروغ تبديل آردند و آفريده های خدا را به  عوض خود آفريدگار پرست                        ٢٥.  ننگين سازند 

 .  آفريدگاری  آه تا ابد شايستٔه ستايش است
حّتی زنها روابط طبيعی جنسی را به آنچه غير              .  لذا خدا آدميان را تسليم شهوات ننگين خودشان آرده است               ٢٦

به همان  طريق مردان روابط جنسی طبيعی را با زنها ترک نمودند و در آتش  شهوت                    ٢٧.  طبيعی است تبديل آردند    
مردان مرتكب کارهای  زشت و ننگين با مردان ديگر شدند و در وجود خودشان                         .  ن خود سوختند   برای هم جنسا 

 . مجازاتی  آه درخور چنين خالفكاری است، ديدند
چون آنها خداشناسی را امری ناچيز شمردند، خدا آنها را تسليم افكار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و                                      ٢٨

 شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنين از حسادت و آدمكشی و نزاع و                     آنها از انواع  ٢٩.  ناشايست بجا آورند  
و از يكديگر بدگويی می کنند، از خدا نفرت دارند، گستاخ و            ٣٠آنها شايعه می سازند    .  فريبكاری و سوءنّيت ُپر هستند    

. فا و بی عاطفه و بی رحمند    بی فهم و بی و  ٣١.  متکّبر و الفزن و سازندٔه بديها هستند و از والدين خود سرپيچی می کنند             
و با وجود اينكه فرمان خدا را می دانند آه مجريان چنين آارها مستوجب مرگند ولی نه فقط خودشان اين  آارها                           ٣٢

 . را می کنند بلكه ديگران را نيز در انجام آنها تشويق می کنند

٢  
  داوری الهی

ی کنی؟ هرکه باشی هيچ عذری نداری زيرا وقتی تو              و اّما  ای آدمی، تو آيستی آه دربارٔه ديگران قضاوت م                ١
ديگران را محكوم می کنی و در عين حال همان آاری را آه آنها انجام می دهند انجام می دهی، خودت را محكوم                              

آيا تو گمان     ٣.  ما می دانيم وقتی خدا اشخاصی را آه چنين کارهايی می کنند محكوم می کند، حق دارد                          ٢.  می کنی
آيا فراوانی  ٤درحالی که همان آارها را انجام می دهی؟         !   محكوم آردن ديگران از آيفر خواهی رست         می کنی آه با  

مهر و بردباری و صبر خدا را ناچيز می شماری؟ مگر نمی      دانی آه منظور مهربانی خدا اين  است آه تو را به توبه                       
وبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری            با سخت دلی و بی ميلی خود نسبت به توبه، عق          ٥راهنمايی فرمايد؟   

زيرا خدا به هرکس بر حسب کارهايی آه آرده است، پاداش يا آيفر خواهد                  ٦.  عادالنٔه او پيوسته شديدتر می سازی     
بعضی افراد، نيكويی را دنبال می کنند و در جستجوی عّزت و شرف و حيات فناناپذير هستند، خدا به آنان                             ٧.  داد



 روميان
 

بعضی افراد خودخواه هستند و حقيقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند، آنها                 ٨.  واهد داد حيات  جاودانی خ  
برای همٔه آدميانی آه بدی را بجا می آورند، مصيبت و پريشانی خواهد                ٩.  مورد خشم و غضب خدا قرار می گيرند        

ه نيكوآاری نمايند، عّزت و شرف و             اّما خدا به کسانی ک      ١٠.  بود، اول برای يهوديان و سپس برای غيريهوديان              
 . زيرا خدا تبعيضی بين اين و آن قايل نمی شود١١. آرامش خواهد بخشيد، اول به يهوديان و سپس به غيريهوديان

همٔه آنانی آه بدون داشتن شريعت موسی گناه می کنند، بدون شريعت هالک می شوند و همٔه آنانی آه تحت                               ١٢
زيرا تنها شنيدن احكام شريعت هيچ کس را در          ١٣.  به وسيلٔه شريعت محكوم می شوند       ،شريعت هستند و گناه می کنند     

هرگاه غيريهوديان آه دارای     ١٤.  حضور خدا کامًال نيک نمی  سازد، بلكه مجريان شريعتند آه نيک شمرده می شوند               
با وجود  .   خودشانند شريعت موسی نيستند، احكام شريعت را طبيعتًا انجام می دهند، معلوم است آه شريعت آنان                        

رفتارشان نشان می دهد آه مقّررات شريعت در قلبهايشان نوشته شده و وجدانهای                     ١٥اينكه شريعت آتبی ندارند،        
طبق ١٦.  زيرا افكارشان يا آنها را مّتهم می کند و يا از آنها دفاع می نمايد                      .  ايشان نيز درستی اين را تأييد می کند           

آه خدا به وسيلٔه عيسی مسيح همٔه افكار پنهانی دلهای آدميان را داوری می کند،                بشارتی آه من می دهم، در روزی        
 . اين  آار انجام خواهد گرفت

  يهوديان و شريعت
١٨،  اّما اگر تو خود را يهودی می نامی و به شريعت مّتكی هستی و از اينكه خدا را می شناسی، به خود می بالی                      ١٧

و خاطر جمع   ١٩  اينكه در شريعت تربيت شده ای چيزهای عالی را ترجيح می دهی              و ارادٔه او را می  دانی و به سبب        
و معّلم نادانان و آموزگار آودآان می باشی و صاحب شريعت             ٢٠  هستی آه راهنمای آوران و نور ساآنان تاريكی          

هی؟ تو آه   پس تو آه ديگران را تعليم می دهی، چرا خود را تعليم نمی د              ٢١.  هستی آه مظهر معرفت و حقيقت است       
تو آه می گويی زنا نكن، آيا خودت زنا نمی کنی؟ تو           ٢٢موعظه می کنی دزدی نبايد آرد، آيا خودت دزدی نمی کنی؟              
تو آه به شريعت فخر می کنی، آيا با شكستن شريعت          ٢٣آه از ُبتها نفرت داری، آيا پرستشگاهها را غارت نمی کنی؟            

به سبب شما يهوديان، مردمان غيريهود نام خدا         «:  تاب مقّدس می فرمايد چنانکه ک ٢٤نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی       
 » .را بی حرمت می سازند

چنانچه از شريعت اطاعت آنی، ختنٔه تو ارزش دارد؛ اّما اگر از شريعت سرپيچی نمايی، مثل اين است آه                             ٢٥
ت اطاعت نمايد، آيا خدا او را           اگر يک غيريهودی آه ختنه نشده است از فرمانهای شريع               ٢٦.  اصًال ختنه نشده  ای   

و شخصی آه جسمًا ختنه نشده است ولی احكام شريعت را انجام می دهد، تو را               ٢٧ختنه  شده به حساب نخواهد آورد؟       
زيرا يهودی حقيقی    ٢٨.  آه با وجود داشتن آتاب و نشانٔه ختنه، از شريعت تجاوز می کنی، محكوم خواهد ساخت                         

بلكه يهود واقعی شخصی است آه      ٢٩د و ختنٔه واقعی تنها يک عمل جسمانی نيست           آسی نيست آه ظاهرًا يهودی باش     
ستايش چنين . از باطن يهودی باشد، يعنی قلبش ختنه شده باشد و اين نيز،  آار روح خداست، نه آار شريعت مكتوب      

 . شخص از خداست، نه از انسان

٣  
البّته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد،       ٢ ارزشی دارد؟    پس يهوديان چه مزّيتی بر غيريهوديان دارند؟ يا ختنه چه          ١

اّما اگر بعضی از آنها امين نبودند آيا بی وفايی آنها وفاداری خدا را                  ٣.  اول آنكه خدا آالم خود را با يهوديان سپرد           
س حّتی اگر همٔه انسانها دروغگو باشند خدا راستگو است،  چنانكه آتاب مقدّ                        !  به هيچ وجه    ٤باطل می سازد؟          

 : می فرمايد
 ، راستگويی تو بايد در سخن گفتن معلوم« 

 » .و حقانّيت تو در محاآمه ثابت شود
اّما اگر شرارت ما نيكی مطلق خدا را بيشتر آشكار می سازد چه بگوييم؟ آيا می توانيم بگوييم آه هرگاه خدا ما را               ٥

اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند       !   هيچ وجه  به٦)  مثل آدميان سخن می گويم   (مجازات می کند بی انصافی می کند؟      
 دنيا را داوری آند؟ 

اّما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جالل او را بيشتر آشكار می کند، چرا باز هم به عنوان يک گناهكار                                  ٧
را زنان گزارش   در واقع عّده ای افت   »   بياييد بدی آنيم تا از آن خوبی به بار آيد؟          «:  پس چرا نگوييم  ٨  محكوم می شوم؟ 

 . داده  اند آه ما چنين چيزی گفته ايم، محکومّيت اين اشخاص بجاست

  هيچ کس در حضور خدا نيكو نيست
پس چه؟ آيا ما يهوديان از غيريهوديان وضع بهتری داريم؟ ابدًا، پيش از اين نشان داديم آه يهوديان و                                              ٩
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 :  می فرمايدچنانکه آتاب  مقّدس١٠. غيريهوديان، همه اسير گناه هستند
 . حّتی يک نفر نيست آه کامًال نيک باشد«

 . آسی نيست آه بفهمد يا جويای خدا باشد١١
 ، همٔه آدميان از خدا روگردانيده اند١٢

  همگی از راه راست منحرف شده اند؛
 . حّتی يک نفر نيكوآار نيست

 ، گلويشان مثل قبر روباز است١٣
 رند زبانشان را برای فريب دادن بكار می  ب

 . و از لبهايشان سخنانی ُکشنده مانند زهرمار جاری است
 ، دهانشان پر از دشنامهای زننده است١٤

 . و پاهايشان برای خونريزی شتابان است١٥
 ، به هر جا آه می روند، ويرانی و بدبختی بجا می گذارند١٦

 . و راه صلح و سالمتی را نشناخته اند١٧
 » .دخدا ترسی به نظر ايشان نمی رس١٨

ما می دانيم آه روی سخن در شريعت با پيروان شريعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنيا خود را نسبت                         ١٩
آار .  زيرا هيچ انسانی در نظر خدا با انجام احكام شريعت نيک شمرده نمی شود                    ٢٠.  به خدا ُملَزم و مسئول بدانند        

 . شريعت اين است آه انسان گناه را بشناسد

  از راه ايمان نيكی مطلق
خدا بدون در نظر گرفتن      .  اّما اآنون نيكی مطلق خدا آه تورات و انبيا بر آن شهادت داده اند آشکار شده است                     ٢١

همه ٢٣،     و فقط از راه ايمان به عيسی مسيح همٔه ايمانداران را نيک می شمارد، زيرا هيچ تفاوتی نيست                     ٢٢  شريعت
اّما با فيض خدا، همه به وساطت عيسی مسيح آه آنان را آزاد می سازد،  به          ٢٤  .گناه کرده اند و از جالل خدا محرومند      
 آه با ايمان به -زيرا خدا مسيح را به عنوان وسيله  ای برای آمرزش گناهان     ٢٥.  طور رايگان، نيک محسوب می شوند    

 ثابت نمود زيرا در گذشته          در مقابل چشم همه قرار داده و با اين آار خدا عدالت خود را                   -خون او به دست می آيد     
تا در اين زمان، عدالت خدا کامًال به ثبوت برسد، يعنی                  ٢٦به سبب بردباری خود، گناهان آدميان را ناديده گرفت              

 . ثابت شود آه خدا عادل است و آسی را آه به عيسی ايمان می آورد، نيک می شمارد
؟ آيا به  دليل انجام دادن شريعت؟ خير، بلكه چون               به چه دليل  .  پس جای باليدن کجاست؟ جايی برای آن نيست          ٢٧

زيرا ما به يقين می دانيم آه به وسيلٔه ايمان، بدون اجرای شريعت می توانيم کامًال نيک محسوب                     ٢٨.  ايمان می آوريم 
 خدا يكی است و يهوديان٣٠. آيا خدا فقط خدای يهوديان است؟ مگر خدای غيريهوديان هم نيست؟ البّته هست           ٢٩.  شويم

آيا اين به آن معنی است آه با ايمان،           ٣١.  را بر اساس ايمان و غيريهوديان را نيز از راه ايمان کامًال نيک می سازد                 
 . بلكه آن را استوار می سازيم! شريعت را از ميان برمی داريم؟ خير، هرگز

٤  
  ابراهيم ايماندار

 وسيلٔه کارهای خود پيش خدا نيک شمرده شده             اگر به ٢  پس در اين صورت دربارٔه جّد ما ابراهيم چه بگوييم؟             ١
ابراهيم «:  زيرا کتاب مقّدس می فرمايد  ٣.  بود، دليلی برای باليدن می  داشت اّما او نمی تواند در پيشگاه خدا به خود ببالد             

زد شخصی  آه کار می کند، م     ٤»  .به خدا ايمان آورد و خدا آن ايمان را به عنوان نيكی  مطلق به   حساب او گذاشت                       
و اّما مردی آه آار نمی کند      ٥.  می گيرد و مزد او هديه به حساب نمی آيد؛ بلكه حّق اوست آه بايد به او پرداخت شود                  

بلكه به خدايی  آه حّتی شخص خداناشناس را کامًال نيک می گرداند ايمان می آورد، ايمان او نيكی مطلق به حساب                          
دا بدون در نظر گرفتن کارهايش او را کامًال نيک می سازد،                حضرت داوود دربارٔه شادی شخصی  آه خ         ٦.  می آيد

 : چنين می فرمايد
  خوشا به حال آنانی آه خدا خطايای ايشان را بخشيده«٧

 . و گناهانشان را پوشيده است
 » .خوشا به حال آسی  آه گناه او را به حساب نمی آورد٨

د، يا همچنين به کسانی که ختنه نشده  اند نيز تعّلق دارد؟                 آيا اين شادی تنها متعّلق به آنانی است آه ختنه شده ان                  ٩
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در آن زمان   ١٠»  .خدا ايمان ابراهيم را به عنوان نيكی  مطلق به حساب او گذاشت              «:  چنانکه از آالم خدا نقل آرديم      
متی بود برای   و ختنه اش عال  ١١ابراهيم در چه حالت بود؟ آيا قبل از ختنه شدن او بود يا بعد؟ البّته قبل از ختنه شدن                      

و از اين رو ابراهيم پدر        .  اثبات اينكه به وسيلٔه ايمانش، خدا او را پيش از آنكه ختنه شود، کامًال نيک شمرده بود                       
و همچنين پدر    ١٢.  همٔه آسانی است آه به خدا ايمان می آورند و نيک شمرده می شوند، حّتی اگر ختنه نشده باشند                         

ها به خاطر اينكه ختنه شده اند بلكه به خاطر اينكه از ايمانی آه ابراهيم در وقت                      آسانی است آه ختنه شده اند، نه تن         
 . نامختونی داشت، پيروی می کنند

  وعده های خدا و ايمان
اين وعده به عّلت اطاعت ابراهيم از            .  خدا به ابراهيم و فرزندانش وعده داد آه جهان از آن او خواهد بود                        ١٣

زيرا اگر  ١٤ست آه او ايمان آورد و ايمان او برايش نيكی  مطلق محسوب شد،                          شريعت نيست، بلكه برای اين ا         
وعده های خدا به آسانی داده شود آه از شريعت پيروی می کنند ديگر ايمان آدمی بی معنی و وعدٔه خدا بی ارزش                             

وجود زيرا شريعت، غضب الهی را موجب می شود اّما جايی  آه شريعت نيست تجاوز از شريعت هم                               ١٥.  است
 . ندارد
پس اين وعده به ايمان مّتکی است،  تا بر فيض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهيم معتبر باشد، نه                            ١٦

تنها برای آنانی آه از شريعت پيروی می کنند، بلكه برای آسانی هم آه مانند ابراهيم ايمان می آورند، زيرا ابراهيم                        
از اين رو اين وعده در نظر         »  .تو را پدر ملل بسيار ساخته  ام       «:  قّدس می فرمايد چنانکه آتاب  م  ١٧.  پدر همٔه ماست  

. خدايی آه ابراهيم به او ايمان آورد معتبر است، آن خدايی آه مردگان را زنده می کند و نيستی  ها را هستی می بخشد                     
. شد»  پدر ملل بسيار   «اين رو    ابراهيم ايمان آورد و در آن هنگام که هيچ اميدی نبود او اميدوار گشت و از                               ١٨

ابراهيم تقريبًا صد ساله بود، اّما      ١٩»  .فرزندان تو به اين اندازه آثير خواهند شد       «:  همان طور آه آتاب خدا می فرمايد    
توّجه به وضع بدنی خودش آه تقريبًا مرده بود و اينكه سارا نمی توانست صاحب فرزندی شود، ايمانش را سست                           

٢١بلكه درحالی که خدا را حمد می گفت، ايمانش او را تقويت می  نمود،               .  عدٔه  خدا شک نكرد    و نسبت به و    ٢٠نساخت   

به اين دليل است آه       ٢٢.  زيرا اطمينان آامل داشت آه خدا قادر است، مطابق آنچه وعده فرموده است، عمل آند                        
بلكه ٢٤طر او نوشته نشد،       تنها به خا »  محسوب شد «آلمات  ٢٣»  .به عنوان نيكی مطلق محسوب شد        «ايمان ابراهيم    

ما به  خدايی ايمان داريم آه خداوند ما عيسی را پس از             .  همچنين برای ما نوشته شد آه بايد کامًال نيک شمرده شويم           
او به خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و زنده شد تا ما در پيشگاه خدا کامًال نيک محسوب                       ٢٥.  مرگ زنده ساخت  

 . شويم

٥  
  نتايج نجات

نابراين چون از راه ايمان در حضور خدا نيک شمرده شده ايم، از صلح با خدا آه به وسيلٔه خداوند ما عيسی                              ب١
به وسيلٔه ايمان به مسيح، ما وارد فيض الهی شده ايم، فيضی آه در آن                            ٢.  مسيح برقرار گرديد، بهره مند هستيم        

زيرا .  بلكه در زحمات خود نيز شاد هستيم      ٣دی می کنيم،   پايداريم و نه تنها به اميد شراآتی آه در جالل خدا داريم شا            
و بردباری موجب می شود آه مورد قبول خدا شويم و اين امر اميد                 ٤می دانيم آه زحمت، بردباری را ايجاد می کند          

شد، اين اميد هيچ وقت ما را مأيوس نمی  سازد، زيرا محّبت خدا به وسيلٔه روح القدس آه به ما عطا                          ٥.  را می آفريند 
 . قلبهای ما را فرا گرفته است

زيرا در آن هنگام آه هنوز ما درمانده بوديم، مسيح در زمانی  آه خدا معّين آرده بود در راه بی دينان جان                                     ٦
به ندرت می توان آسی را يافت آه حاضر باشد حّتی برای يک شخص نيكو از جان خود بگذرد، اگرچه                            ٧.  سپرد

اّما خدا محّبت خود را       ٨.   دوست خيرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد             ممكن است گاهی آسی به خاطر يک        
ما آه با   ٩.  زيرا در آن هنگام آه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح به خاطر ما مرد              .  نسبت به ما کامًال ثابت آرده است       

وقتی ما با   ١٠!  تريختن خون او کامًال نيک شمرده شديم چقدر بيشتر به وسيلٔه خود او از غضب خدا خواهيم رس                        
خدا دشمن بوديم، او با مرگ پسر خويش دشمنی ما را به دوستی تبديل آرد، پس حاال آه دوست او هستيم، چقدر                              

نه تنها اين بلكه ما به وسيلٔه خداوند ما عيسی مسيح آه ما را                     ١١!  بيشتر زندگانی مسيح باعث نجات ما خواهد شد           
 . دوست خدا گردانيده در خدا شادی می کنيم

  آدم و مسيح
در نتيجه، چون همه گناه آردند    .  گناه به وسيلٔه يک انسان به جهان وارد شد و اين گناه، مرگ را به همراه آورد                ١٢
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قبل از شريعت گناه در جهان وجود داشت؛ اّما چون شريعتی در بين نبود، گناه به                        ١٣.  مرگ همه را دربر گرفت      
تا زمان موسی زندگی    »  آدم« باز هم مرگ بر انسانهايی آه از زمان             با وجود اين  ١٤.  حساب آدميان گذاشته نمی شد    

آدم نمونٔه آن آسی است، آه      .  ، از فرمان خدا سرپيچی نكرده بودند      »آدم«می کردند، حاآم بود حّتی بر آنانی آه مانند         
به جهان وارد شد قابل       اّما اين دو، مثل هم نيستند، زيرا بخشش الهی با گناهی آه به وسيلٔه آدم                        ١٥.  قرار بود بيايد   
اّما چقدر بيشتر فيض خدا و بخششی آه از              .  درست است آه بسياری به خاطر گناه يک نفر مردند             .  مقايسه نيست 

همچنين نمی توان  ١٦.  فيض آدم دوم، يعنی عيسی مسيح ناشی شده، به فراوانی در دسترس بسياری گذاشته شده است                 
مقايسه آرد، زيرا در نتيجٔه آن نافرمانی، انسان محكوم شناخته           »  آدم«ی  آن بخشش خدا را با نتايج گناه يک نفر يعن           

به سبب نافرمانی آن يک نفر و            ١٧.  شد، حال آنکه بخشش خدا پس از آن همه خطايا، موجب تبرئٔه انسان گرديد                      
ام داد  به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاآم شد، اّما چقدر نتيجٔه آنچه آن انسان ديگر يعنی عيسی مسيح انج                                

همٔه کسانی که فيض فراوان خدا و بخشش رايگان نيكی مطلق او را دريافت کردند، به وسيلٔه مسيح                      !  بزرگتر است 
 . در زندگانی حكومت خواهند نمود

پس همان طور آه يک گناه موجب محکومّيت همٔه آدميان شد، يک کار کامًال نيک نيز، باعث تبرئه و حيات                           ١٨
ه بسياری در نتيجٔه بی اطاعتی يک نفر، گناهكار گشتند، به همان  طريق، بسياری هم در                      و چنانک ١٩.  همه می باشد 

 . نتيجٔه اطاعت يک نفر، کامًال نيک محسوب خواهند شد
پس ٢١.  شريعت آمد تا گناهان را افزايش دهد، اّما جايی  آه گناه افزايش يافت، فيض خدا بمراتب بيشتر گرديد                        ٢٠

ٔه مرگ، انسان را تحت فرمان خود در آورد، فيض خدا نيز به وسيلٔه نيكی  مطلق                                 همان طور آه گناه به وسيل        
 . فرمانروايی می کند و ما را به وسيلٔه خداوند ما عيسی مسيح به حيات جاودان هدايت می کند

٦  
  مرده ولی زنده

ما آه نسبت به     !  هيچ وجه   به٢  پس چه بگوييم؟ آيا بايد به زندگی در گناه ادامه دهيم تا فيض خدا افزون گردد؟                     ١
آيا نمی دانيد آه وقتی ما در اّتحاد با مسيح عيسی تعميد            ٣  گناه مرده ايم، چگونه می توانيم به زندگی در آن ادامه دهيم؟          

پس با تعميد خود با او مدفون شديم و در مرگش شريک گشتيم تا همان                    ٤  يافتيم، در اّتحاد با مرگ او تعميد يافتيم؟          
 .  وسيلٔه قدرت پر شكوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نيز در زندگی تازه ای به سر بريمطوری که مسيح به

زيرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او يكی شديم، به همان  طريق در رستاخيزی مانند رستاخيز او نيز با او                          ٥
روی صليب او آشته شد  تا نفس              اين را می دانيم آه آن آدمی آه در پيش بوديم با مسيح بر                       ٦.  يكی خواهيم بود   

اگر ما با مسيح مرديم،     ٨.  زيرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است        ٧،  گناهكار نابود گردد و ديگر بردگان گناه نباشيم        
زيرا می دانيم چون مسيح پس از مرگ زنده شده است او ديگر هرگز              ٩،  ايمان داريم آه همچنين با او خواهيم زيست       

مسيح مرد و با اين مرگ يک بار برای هميشه نسبت به            ١٠.  گ ديگر بر او تسّلط نخواهد يافت       يعنی مر .  نخواهد مرد 
همين طور شما نيز بايد خود را نسبت به گناه           ١١.  ولی او زنده شد و ديگر برای خدا زندگی می کند            .  گناه مرده است  

 . مرده، اّما نسبت به خدا در اّتحاد با مسيح عيسی  زنده بدانيد
هيچ يک از اعضای بدن    ١٣.  ايد گناه بر بدنهای فانی شما حاآم باشد و شما را مطيع هوسهای خود سازد                 ديگر نب ١٢

بلكه خود را به خدا تسليم نماييد و مانند               .  خود را در اختيار گناه قرار ندهيد تا برای مقاصد شريرانه بكار رود                      
تيار او بگذاريد تا اعضای شما برای مقاصد نيكو    کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، تمام وجود خود را در اخ           

 . چون شما تابع شريعت نيستيد بلكه زير فيض خدا هستيد. زيرا گناه نبايد بر وجود شما حاآم باشد١٤. بكار رود

  غالمان نيكی مطلق
مگر ١٦!  پس چه؟ آيا چون زير فيض خدا هستيم و نه تابع شريعت، اجازه داريم گناه آنيم؟ نه، به هيچ وجه                                ١٥

نمی دانيد آه هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختيار آسی بگذاريد و مطيع او باشيد، شما در واقع بردٔه آن آسی     
هستيد آه از او اطاعت می کنيد، خواه بردگی از گناه باشد آه نتيجٔه آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا آه نتيجٔه                           

شكر آه اگر چه يک زمانی بردگان گناه بوديد،  اآنون با تمام دل از اصول                       اّما خدا را   ١٧.  آن نيكی  مطلق می باشد    
به خاطر ١٩.  و از بندگی گناه آزاد شده، بردگان نيكی  مطلق گشته ايد           ١٨.  تعاليمی آه به شما داده شده، اطاعت می کنيد         

خود را برای انجام      همان طور آه زمانی تمام اعضای بدن      :  ضعف طبيعی انسانی شما به طور ساده سخن می گويم          
گناه به بردگی ناپاآی و شرارت سپرده بوديد، اآنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقّدس به بردگی نيكی                                   

 . بسپاريد
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از انجام آن کارهايی آه اآنون از         ٢١.  وقتی شما بردگان گناه بوديد، مجبور نبوديد از نيكی مطلق اطاعت آنيد               ٢٠
و اآنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستيد          ٢٢ زيرا عاقبت آن کارها مرگ است         آنها شرم داريد چه سودی برديد؟     

زيرا مزدی آه گناه می دهد       ٢٣.  و در نتيجٔه آن زندگی شما در اين دنيا پر از پاآی و عاقبتش حيات جاودان است                          
 .  بخشدموت است، اّما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسيح عيسی مّتحد هستند، حيات جاودان می

٧  
  رابطٔه ما با شريعت

ای دوستان من، شما از قوانين اّطالع داريد و می دانيد آه انسان فقط تا زمانی که زنده است، ملزم به اطاعت از                        ١
مثًال يک زن شوهردار، تا وقتی که شوهرش زنده است، قانونًا به او تعّلق دارد، اّما اگر شوهر او                              ٢.  قانون است 

از اين جهت اگر آن زن در زمان         ٣.   از قانونی آه او را به شوهرش مقّيد می ساخت، آزاد است             بميرد، ديگر آن زن   
اّما اگر شوهرش بميرد، ديگر اين قانون شامل . حيات شوهرش با مرد ديگری زندگی آند، زناآار خوانده خواهد شد      

ستان من، شما نيز در همين وضع       ای دو ٤.  حال او نيست و چنانچه با مرد ديگری ازدواج آند، مرتكب زنا نمی شود             
شما چون جزئی از بدن مسيح هستيد، نسبت به شريعت مرده ايد و اآنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد      .  هستيد

زيرا هنگامی که ما گرفتار طبيعت نفسانی بوديم، شهوات گناه آه          ٥.  تعّلق داريد، تا در نتيجه برای خدا ثمری بياوريم        
اّما اآنون از قيد شريعت     ٦.  انگيخته شده بود در وجود ما آار می کرد و موجب مرگ ما می شد               به وسيلٔه شريعت بر   

آزاد شده ايم زيرا نسبت به آنچه آه ما را در بردگی نگاه می  داشت، مرده  ايم تا به طور تازه ای يعنی به وسيلٔه                                         
 .  اطاعت می کرديمروح القدس خدا را خدمت آنيم، نه مانند گذشته آه از قوانين نوشته شده

  جنگ طبيعت نفسانی با روح خدا
مثًال اگر  .  اگر شريعت نبود من گناه را نمی شناختم          !  پس چه بگوييم؟ آيا شريعت گناهكار است؟ به هيچ وجه                ٧

گناه با استفاده از اين قانون هر نوع             ٨.  ، من هرگز نمی  دانستم طمع آردن چيست        »طمع نكن «:  شريعت نگفته بود   
خود من زمانی بی خبر از     ٩.  زيرا گناه بدون شريعت مثل جسد بی جان است        .   در زندگی من پديد آورد      طمع آاری را 

و من ُمردم و شريعت آه قرار بود         ١٠شريعت زنده بودم، اّما همين که اين حكم شريعت آمد، گناه جان تازه  ای گرفت                
استفاده از آن حكم شريعت مرا فريب داده،           زيرا گناه با     ١١.  به حيات منجر شود، در مورد من، مرگ به بار آورد              

 . ُآشت
آيا مقصود اين    ١٣.  بنابراين شريعت به خودی خود مقّدس است و تمام احكام آن مقّدس و عادالنه و نيكوست                          ١٢

گناه با  .  گناه اين آار را آرد تا ماهّيت واقعی آن آشكار شود           !  است آه چيزی نيكو موجب مرگ من شد؟ به  هيچ وجه          
ز يک چيز نيكو موجب مرگ من شد تا به وسيلٔه اين حكم شريعت، پستی و شرارت بی حد گناه معلوم                                   استفاده ا 
 . گردد
نمی دانم ١٥.  ما می دانيم آه شريعت روحانی است؛ اّما من نفسانی هستم و مانند برده  ای به گناه فروخته شده  ام                         ١٤

هم، بلكه بر خالف، چيزی را آه از آن تنّفر دارم به عمل               چه کار می کنم؛ زيرا آنچه را آه دلم می خواهد انجام نمی د          
پس در  ١٧.  وقتی آاری می کنم آه نمی     خواهم بكنم، اين نشان می دهد آه من با حقانّيت شريعت موافقم                       ١٦.  می آورم

نم آه در من می دا١٨. واقع من آن کسی که اين کار را انجام می دهد نيستم؛ بلكه اين گناه است آه در من به سر می برد   
يعنی در طبيعت نفسانی من جايی برای نيكويی نيست، زيرا اگرچه ميل به نيكی آردن در من هست ولی قدرت                               

. آن نيكی ای را آه می خواهم، انجام نمی دهم، بلكه آار بدی را آه نمی     خواهم، به عمل می آورم                 ١٩.  انجام آن را ندارم   
 . م می دهم، ديگر آنندٔه آن آار من نيستم، بلكه گناه است آه در من به سر می برداگر آاری را آه نمی     خواهم،  انجا٢٠

. هروقت می خواهم آاری نيكو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می  زند             :  پس به اين قاعدٔه آّلی پی می برم آه        ٢١
ست آه با فرمان حاآم بر ذهن        ولی می بينم فرمان ديگری بر بدن من حاآم ا         ٢٣،  باطنًا از شريعت خدا لّذت می برم      ٢٢

من چه آدم بدبختی    ٢٤.  من می جنگند و مرا اسير فرمان گناه می سازد، يعنی اعضای بدن مرا مطيع خود نموده است                  
خدا را شکر می کنم    ٢٥چه آسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟            .  اين بدن، مرا به سوی مرگ می کشاند       !  هستم

خالصه درحالی که طبيعت نفسانی من بندٔه گناه           .   مسيح چنين آاری را آرده است           که به وسيلٔه خداوند ما عيسی         
 . است، با عقل خود شريعت خدا را بندگی می کنم

٨  
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  زندگی پيروزمندانه به وسيلٔه روح خدا
زيرا فرمان  ٢،  پس ديگر برای کسانی که در اّتحاد با مسيح عيسی به سر می برند هيچ محكومّيتی وجود ندارد                         ١
آنچه ٣.  ات بخش روح القدس آه در اّتحاد با مسيح عيسی يافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد آرده است                   حي

او فرزند خود را به صورت انسان       .  را آه شريعت به عّلت ضعف طبيعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد             
خدا ٤.  ن وسيله گناه را در ذات انسانی محكوم ساخت         جسمانی و گناهكار، برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به اي            

چنين آرد تا احكام شريعت به وسيلٔه ما آه گرفتار طبيعت نفسانی خود نيستيم، بلكه مطيع روح خدا می باشيم، بجا                           
زيرا کسانی که بر طبق خواهش های نفس زندگی می کنند، هميشه در فكر چيزهای نفسانی هستند ولی                   ٥.  آورده شود 

عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و         ٦.   آه مطيع روح خدا هستند، در فكر چيزهای روحانی می باشند             آسانی  
چنين .  زيرا دلبستگی به امور نفسانی، دشمنی با خداست          ٧.  عاقبت پيروی از امور روحانی، حيات و آرامش است           

نابراين انسانهای نفسانی نمی  توانند خدا ب٨. شخصی از شريعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نمايد        
 . را خشنود سازند

هرکه روح مسيح را ندارد،      .  اگر روح خدا در وجود شما ساآن است شما اشخاصی روحانی هستيد، نه نفسانی                 ٩
اّما اگر مسيح در وجود شما ساآن است، حّتی اگر بدن شما به عّلت گناه محكوم به مرگ باشد،                         ١٠.  از آن او نيست    

اگر روح خدا آه مسيح را پس از مرگ          ١١.   خدا به شما حيات می بخشد، چون شما کامًال نيک محسوب شده ايد             روح
زنده گردانيد، در وجود شما ساآن باشد، همان طور آه او را پس از مرگ زنده گردانيد، به وسيلٔه همان روح  القدس                       

  .آه در شما ساآن است، به جسم فانی شما هم حيات خواهد بخشيد
زيرا اگر  ١٣.  پس ای دوستان من، ما مديونيم، اّما نه به طبيعت نفسانی خود و نه به پيروی از خواهش های نفس                    ١٢

اّما اگر به ياری روح خدا، کارهای جسمانی را نابود سازيد،             .  مطابق طبيعت نفسانی خود زندگی آنيد خواهيد مرد         
زيرا آن روحی آه خدا به       ١٥.  می شوند، فرزندان خدا هستند      آسانی  آه به  وسيلٔه روح خدا هدايت        ١٤.  خواهيد زيست 

شما داده است، شما را برده نمی  سازد و موجب ترس نمی شود، بلكه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به                       
 ما  روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند آه             ١٦»  .ابا، ای پدر   «:  آمک اين روح در پيشگاه خدا فرياد می کنيم          

 نيز  - يعنی وارث خدا و هم ارث با مسيح         -و اگر فرزندان او هستيم، در آن صورت، وارث             ١٧فرزندان خدا هستيم     
 . هستيم و اگر ما در رنج مسيح شريک هستيم، در جالل او نيز شريک خواهيم شد

  جالل آينده
تمامی ١٩. اهر می شود، قابل مقايسه نيستبه عقيدٔه من درد و رنج آنونی ما ابدًا با جاللی آه در آينده برای ما ظ          ١٨

زيرا خلقت نه به ارادٔه خود بلكه به خواست         ٢٠.  خلقت با اشتياق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد            
آه روزی خود آفرينش از قيد فساد آزاد گردد و در آزادی پر شكوه                ٢١خدا دچار بيهودگی شد تا اين اميد باقی بماند            

. زيرا می دانيم آه تمامی آفرينش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زايمان ناليده است                  ٢٢.   خدا سهيم شود    فرزندان
نه تنها خلقت، بلكه ما نيز آه روح خدا را به عنوان اولين نمونٔه عطايای خدا دريافت آرده ايم، در درون خود                                 ٢٣

زيرا با چنين اميدی ٢٤. بگرداند و آّل بدن ما را آزاد سازدمی ناليم و در انتظار آن هستيم آه خدا ما را فرزندان خود       
چه آسی در انتظار چيزی است آه قبًال         .  بود آه ما نجات يافتيم؛ اّما اميدی آه برآورده شده باشد، ديگر اميد نيست                 

 . اّما اگر در اميد چيزی هستيم آه هنوز نيافته ايم، با صبر منتظر آن می شويم٢٥آن را يافته است؟ 
به همين طريق روح خدا در عين ضعف و ناتوانی، ما را ياری می کند؛ زيرا ما هنوز نمی دانيم چگونه بايد دعا             ٢٦
و آنكه قلبهای انسان را جستجو      ٢٧  اّما خود روح خدا با ناله هايی  آه نمی توان بيان آرد، برای ما شفاعت می کند             .  آنيم

 .  مطابق خواست خدا برای مقّدسين شفاعت می کندمی کند، از نّيت روح آگاه است؛ چون روح  القدس
ما می دانيم همه چيز برای خيرّيت آنانی آه خدا را دوست دارند و به حسب ارادٔه او خوانده شده اند، با هم                                      ٢٨

زيرا خدا آنانی را آه از ابتدا می شناخت از پيش برگزيد تا به شكل پسر او درآيند و تا پسر، نخستين                               ٢٩.  درآارند
او آسانی را آه قبًال برگزيده بود به سوی خود خوانده است و خوانده                        ٣٠.  ر در ميان ايمانداران بسيار باشد         براد

 . شدگان را کامًال نيک محسوب آرد و نيكان را نيز جاه و جالل بخشيد

  محّبت خدا در عيسی مسيح
آيا خدايی که پسر     ٣٢ ما باشد؟     پس در برابر اين چيزها چه بگوييم؟ اگر خدا پشتيبان ماست، آيست آه برضد                   ٣١

خود را دريغ نداشت، بلكه او را در راه همٔه ما تسليم آرد، با بخشيدن او همه چيز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟                       
پس آيست آه بتواند آنان را محكوم        ٣٤!  چه آسی برگزيدگان خدا را مّتهم خواهد آرد؟ خدا آنان را تبرئه می نمايد               ٣٣

سی  آسی است آه ُمرد و حّتی دوباره زنده شد و اآنون در دست راست خدا برای ما شفاعت                                    سازد؟ مسيح عي   
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پس چه آسی می تواند ما را از محّبت مسيح جدا سازد؟ آيا مصيبت يا نگرانی يا زجر يا گرسنگی يا                                  ٣٥!  می کند
به خاطر تو  «:  س می فرمايد چنانکه آتاب  مقدّ  ٣٦تهيدستی يا خطر و يا شمشير قادر است ما را از مسيح جدا سازد؟                    

با وجود  ٣٧»  .در تمام روز در خطر مرگ هستيم و با ما مانند گوسفندانی آه به آشتارگاه می روند، رفتار می شود                        
زيرا يقين دارم آه نه موت و نه         ٣٨.  همٔه اين چيزها، به وسيلٔه او آه ما را دوست داشت، پيروزی ما آامل می شود                  

روها و قدرتهای فوق بشری، نه پيشامدهای امروز و نه وقايع فردا، نه قدرتهای آسمانی                 حيات، نه فرشتگان و نه ني      
و نه بلندی و نه پستی و خالصه هيچ چيز در تمام آفرينش نمی تواند ما را از محبّتی آه خدا در خداوند ما عيسی                             ٣٩

 . مسيح آشكار نموده، جدا سازد

٩  
  قوم برگزيدٔه خدا

وجدان من آه از روح القدس منّور شده به         .  من به مسيح تعّلق دارم و دروغ نمی گويم        .  تآنچه می گويم حقيقت اس   ١
آرزو می کردم  ٣.  آه در دل خود، بار غمی سنگين و دلتنگی بی پايان دارم              ٢من اطمينان می دهد آه دروغ نمی گويم         

آنها ٤.   و از مسيح جدا شوم        اگر ممكن می شد به خاطر قوم خود يعنی قوم يهود آه خويشاوندان من هستند، ملعون                     
مقام فرزند خواندگی، شراآت در جالل خدا، پيمانها، شريعت، مراسم عبادت و وعده ها به ايشان                     .  اسرائيلی هستند 

او مافوق همه و    .  اجداد قوم به ايشان تعّلق دارند و مسيح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست                  ٥.  داده شده است  
 .  آمينتا ابد خدای متبارک است،

مقصود اين نيست آه آالم خدا تحّقق نيافته است، زيرا از نسل يعقوب بودن دليل نمی شود آه همه، اسرائيلی                              ٦
و از نژاد ابراهيم بودن باعث نمی شود آه همه، فرزندان او محسوب شوند؛ زيرا خدا به ابراهيم                             ٧.  حقيقی باشند 

يعنی همٔه آسانی  آه به طور طبيعی به دنيا         ٨»  .حاق خواهد بود  نسلی که من به تو وعده داده ام از طريق اس         «:  فرمود
می آيند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلكه فقط آنانی  آه بر طبق وعدٔه خدا به دنيا می آيند فرزندان او محسوب                             

 » .ددر وقت معّين من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بو«: وعده  ای که خدا داد چنين بود٩. می شوند
و قبل از توّلد بّچه های دوقلوی او و           ١١  از يک نفر، يعنی از جّد ما اسحاق حامله شد             »  رفقه«نه تنها اين بلكه      ١٠

برادر بزرگ خادم برادر آوچک خواهد      «:  به رفقه گفته شد   ١٢،  پيش از اينكه اين دو نفر عملی نيک يا بد انجام دهند            
اين دو نفر ثابت بماند و اين انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه به                   تا اينكه مقصود خدا در انتخاب يكی از        »  .بود

 » .يعقوب را دوست داشتم اّما از عيسو متنّفر بودم«: چنانکه آتاب  مقّدس می فرمايد١٣. کارهای انسان
به هرکه بخواهم    «:  زيرا خدا به موسی می فرمايد      ١٥.  پس چه بگوييم؟ بگوييم آه خدا بی انصاف است؟ هرگز             ١٤
بنابراين به خواسته ها و     ١٦»  .حم آنم، رحم خواهم آرد و به هرکه بخواهم دلسوزی نمايم، دلسوزی خواهم نمود                    ر

: آالم خدا به فرعون می فرمايد      ١٧.  آوشش  های انسان بستگی ندارد، بلكه بسته به خدايی است آه رحمت می نمايد                  
 را نشان دهم و نام من در سرتاسر جهان مشهور                 به همين منظور تو را برانگيختم تا به وسيلٔه تو، قدرت خود                  «

 . بنابراين به هرکه بخواهد، رحمت می نمايد و هرکه را بخواهد، سرسخت می سازد١٨» .گردد

  خشم خدا و رحمت او
پس ديگر چرا خدا از ما ايراد می گيرد؟ زيرا آيست آه بتواند با ارادٔه او مقاومت                       «:  پس به من خواهيد گفت     ١٩
چرا مرا به اين شكل         «:  آدم، تو آيستی آه به خدا جواب می دهی؟ آيا آوزه از کوزه گر می پرسد                            ای٢٠»  آند؟

مگر کوزه گر حّق ندارد آه از يک ُمشت ِگل، يک ظرف برای مصرف عالی و ظرفی ديگر برای                             ٢١»  ساختی؟
  مصرف معمولی بسازد؟

ورد خشم او بوده و سزاوار هالآت می باشند        چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زياد متحّمل آسانی شود آه م             ٢٢
و چه می شود اگر خدا        ٢٣و به اين وسيله هم غضب خود را نمايان سازد و هم قدرت خود را مكشوف گرداند؟                                

بخواهد عظمت جالل خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبًال آنها را برای جالل آماده آرده بود ظاهر                              
عنی آسانی را آه او نه تنها از ميان قوم يهود بلكه از ميان مّلتهای غيريهود نيز خوانده است؟                    حّتی به ما، ي   ٢٤سازد،  

 : چنانکه او در آتاب هوشع نبی می فرمايد٢٥
 ، مردمانی را آه متعّلق به من نبودند«

  قوم خود خواهم ناميد
 ، و مّلتی را آه مورد لطف من نبود
 « .محبوب خود خواهم خواند



 روميان
 

 ' شما قوم من نيستيد': ر همان جايی که به ايشان گفته شدو درست د٢٦
 » .آنجا آنها فرزندان خدای زنده خوانده خواهند شد

حّتی اگر قوم اسرائيل به تعداد دانه های شن آنار دريا باشند، فقط                  «:  و اشعيا نيز دربارٔه اسرائيل چنين می گويد         ٢٧
داوند به طور آامل و با سرعت، به حساب تمام عالم خواهد                   زيرا خ ٢٨»  .عّدٔه آمی از ايشان نجات خواهند يافت          

اگر خداوند متعال فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر «: و چنانکه اشعيای نبی قبًال گفته بود٢٩. رسيد
 » .سدوم شده و شبيه شهر غموره گشته بوديم

  اسرائيل و انجيل
ای غيريهود آه برای به دست آوردن نيكی مطلق آوشش نكردند، از راه                  پس چه بگوييم؟ بايد بگوييم آه مّلته         ٣٠

حال آنكه قوم اسرائيل آه پيوسته جويای شريعتی بودند تا به وسيلٔه آن نيک محسوب               ٣١ايمان آن را به دست آوردند؛       
. ارهای خودشان بود  چرا؟ به عّلت اينكه آوشش های ايشان از روی ايمان نبود، بلكه در اثر ک             ٣٢.  شوند، آن را نيافتند   

 : آه آالم خدا به آن اشاره می کند٣٣به اين ترتيب آنها از همان سنگی لغزش خوردند 
  ببين در صهيون سنگی قرار می دهم«

 ، آه موجب لغزش مردم خواهد شد
 ، صخره ای آه از روی آن خواهند افتاد

 » .ولی هرکس به او ايمان آورد خجل نخواهد شد

١٠  
من ٢.  آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائيل اين است آه ايشان نجات يابند                      ،  ای دوستان من   ١

زيرا راهی را آه خدا     ٣.  می توانم شهادت بدهم آه آنها نسبت به خدا متعّصبند اّما تعّصب آنان از روی آگاهی نيست                  
دند راه خودشان را برای به دست         به وسيلٔه آن، انسان را در حضور خود نيک محسوب می کند، نشناختند و آوشي                  

زيرا مسيح هدف و تمام آنندٔه شريعت         ٤آوردن نيكی مطلق درست جلوه دهند و به اين دليل تسليم نيكی خدا نشدند،                    
 . است برای هرکه ايمان آورد و به اين وسيله در حضور خدا نيک شمرده شود

  نجات برای همه
هرکه شريعت را به عمل آورد به وسيلٔه آن         «:  د، موسی می نويسد  در مورد آن نيكی آه از شريعت به دست می آي         ٥

در دل خود نگوييد آيست      «:  اّما دربارٔه نيكی مطلق آه از راه ايمان به دست می آيد می گويد              ٦»  زيست خواهد آرد،  
ا باز از   تا مسيح ر  (»  آيست آه به جهان زيرين فرو رود؟      «:  يا٧)  تا مسيح را پايين آورد    (»  آه به آسمان صعود آند؟    
نزديک توست، آن ) يعنی همان پيام ايمانی آه ما اعالم می کنيم(آالم خدا «: او می گويد٨.) ميان مردگان بيرون آورد
زيرا اگر با لبان خود اعتراف آنی آه عيسی، خداوند است و در قلب خود ايمان آوری                  ٩»  بر لبها و در قلب توست،     

زيرا انسان با قلب ايمان می آورد و نيک محسوب            ١٠.  خواهی يافت آه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات               
هرکه به او ايمان     «:  کتاب مقّدس می فرمايد ١١.  می گردد و با لبهای خود به ايمانش اعتراف می کند و نجات می بايد                 

ند همه  پس هيچ تفاوتی ميان يهوديان و غيريهوديان نيست زيرا خدای واحد، خداو            ١٢»  .آورد هرگز خجل نخواهد شد    
هر کس که از خداوند کمک       «زيرا  ١٣است و نسبت به همٔه کسانی که به او روی می آورند، بی اندازه بخشنده است؛                 

 » .بخواهد، نجات خواهد يافت
اّما اگر به او ايمان نياورده اند، چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به آسی ايمان آورند آه                        ١٤

و آنها  ١٥يزی نشنيده اند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پيام را اعالم آند، چيزی بشنوند؟                   دربارٔه او چ  
چه «:  چگونه می توانند پيام را اعالم آنند اگر برای اين آار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه آتاب مقّدس می فرمايد                             

: شارت را نپذيرفتند زيرا خود اشعيا می فرمايد           اّما همه، آن ب     ١٦»  .خوش است قدمهای کسانی که بشارت می دهند         
 . پس ايمان از شنيدن پيام پديد می آيد و پيام ما آالم مسيح است١٧» خداوندا چه آسی پيام ما را باور آرده است؟«

 ، آيا ممكن است آه آنها پيام را نشنيده باشند؟ البّته شنيده اند«: اّما می پرسم١٨
 هان زيرا صدای ايشان به سرتاسر ج

 » .و سخن آنها به دور افتاده ترين نقاط دنيا رسيده است
 : آيا قوم اسرائيل اين را نمی دانست؟ قبل از همه، موسی می گويد: باز می پرسم١٩

 ، من به وسيلٔه کسانی که حّتی قومی به شمار نمی آيند«
  حسادت شما را بر می انگيزم



 روميان
 

 ، و توّسط قومی نادان
 » .ردشما را به خشم خواهم آو

 
 : و اشعيا با جسارت بيشتر می گويد٢٠

  آسانی مرا يافتند آه طالب من نبودند«
 » .و خود را به آسانی ظاهر ساختم آه جويای من نبودند

 
 » .تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت اين قوم نافرمان و سرآش هستم«: اّما دربارٔه قوم اسرائيل می گويد٢١

١١  
 رائيل رحمت خدا نسبت به اس

خود من اسرائيلی و فرزند ابراهيم و از طايفٔه            !  آيا خدا قوم خود را رد آرده است؟ به هيچ وجه              :  پس می پرسم ١
آيا نمی دانيد کتاب مقّدس دربارٔه الياس چه         .  خدا قومی را آه از ابتدا برگزيده بود، رد نكرده است                 ٢.  بنيامين هستم 

خداوندا، انبيای تو را کشته اند و                «٣:  ا شكايت می کند، می گويد         می فرمايد؟ وقتی الياس عليه اسرائيل به خد                  
اّما خدا چه پاسخی به     ٤»  .قربانگاههای تو را ويران ساخته اند و من تنها باقيمانده ام و اينک آنان قصد جان مرا دارند                

پس همچنين  ٥»  .ه اممن هفت هزار مرد آه در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشت                 «:  او داد؟ او فرمود   
اگر اين از فيض خداست، ديگر       ٦.  در حال حاضر تعداد آمی آه خدا بر اثر فيض خود برگزيده است، وجود دارند                  

 . بسته به کارهای انسانی نيست و اّما اگر به کارهای انسان مربوط است، ديگر فيض معنايی نخواهد داشت
برگزيدگان آن را يافتند و . نچه را آه می طلبيد نيافته استپس مقصود چيست؟ مقصود اين است آه قوم اسرائيل آ  ٧

خدا يک حالت بی حّسی به ايشان داد، يعنی            «:  چنانکه آالم خدا می فرمايد    ٨سايرين نسبت به آن بی اعتنا گرديدند،          
 : می گويدو داوود ٩» .چشمانی آه نمی بيند و گوشهايی آه نمی شنود و حّتی تا به امروز اين حالت ادامه يافته است

  سفرٔه آنها برای ايشان تله و دام«
 . و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد

  چشمان آنان تار گردد تا نبينند١٠
 » .و پشت ايشان زير بار تا ابد خم شود

آيا اين لغزش يهوديان برای شكست آامل آنها بود؟ به هيچ وجه، بلكه تا در اثر خطای آنها،                       :  از شما می پرسم  ١١
حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان        ١٢.  يريهوديان برسد و اين باعث َرشک و حسادت آنان شود           نجات به غ  

و شكست ايشان موجب سعادتمندی ملل گرديده است، تصّور آنيد اين برآات چقدر بيشتر خواهد بود، هرگاه تعداد                       
 ! يهوديان به  آمال برسد

  نجات غيريهوديان
خن من با شماست و چون خود من رسولی برای غيريهوديان هستم به مأموريت  اآنون ای غيريهوديان، روی س    ١٣

شايد با اين روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگيزم و از اين راه بعضی از آنان را                               ١٤.  خويش افتخار می کنم   
ز از مردگان زيرا اگر رد شدن آنها سبب آشتی جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتيجه ای جز رستاخي      ١٥نجات دهم،   

 خواهد داشت؟ 
اگر اولين مشت خمير، تقديس شده باشد بقّئه آن نيز مقّدس است و اگر ريشٔه درخت، تقديس شده باشد                                             ١٦

اّما اگر بعضی از شاخه ها بريده شده اند و تو که نهال زيتون جنگلی بودی به جای  ١٧.  شاخه هايش نيز مقّدس می باشند   
به برتری خود به شاخه های بريده شده فخر نكن و             ١٨بی زيتون شريک گرديدی،      آنها پيوند شدی و در ريشه و چر         

 . اگر فخر می کنی، به خاطر داشته باش آه تو حامل ريشه نيستی، بلكه ريشه حامل توست
درست است، ولی آنها به عّلت بی ايمانی بريده         ٢٠»  .شاخه ها بريده شدند تا من پيوند گردم      «:  اّما تو خواهی گفت   ١٩
زيرا اگر خدا از بريدن شاخه های          ٢١.  د و تو به وسيلٔه ايمان در آنجا می مانی پس مغرور نباش، بلكه بترس                        شدن

او .  پس مهربانی و سختگيری خدا را فراموش نكن         ٢٢.  طبيعی خودداری نكرد، از تو نيز صرف نظر نخواهد نمود           
ربان است به شرط اينكه در مهربانی او بمانی              نسبت به آنانی  آه دور افتاده اند سختگير است اّما نسبت به تو مه                    

اگر يهوديان نيز در بی ايمانی خود پافشاری نكنند دوباره پيوند خواهند شد، زيرا               ٢٣.  وگرنه تو نيز بريده خواهی شد      
زيرا اگر تو آه از زيتون جنگلی بريده شدی و به طور غير طبيعی                ٢٤.  خدا قادر است آه آنان را دوباره پيوند نمايد         

 .  زيتون اهلی پيوند گرديدی، چقدر آسانتر است آه اين شاخه ها به درخت هم جنس خود پيوند شوندبه



 روميان
 

  رحمت خدا برای همه
ای دوستان من، برای اينكه شما گرفتار خودپسندی نشويد می خواهم حقيقتی را برای شما فاش سازم و آن اين                        ٢٥

ا فرا گرفته است تا آن زمانی آه تعداد افراد ملل آه قبًال               است آه يک حالت بی حّسی روحانی موّقت قوم اسرائيل ر            
 : چنانکه آتاب  مقّدس می فرمايد. و بعد تمام قوم اسرائيل، نجات خواهند يافت٢٦. معّين شده اند، تكميل گردد

  نجات دهنده از صهيون خواهد آمد«
 . و بی دينی را از خاندان يعقوب برخواهد داشت

 هانشان را بر طرف سازم، و در آن هنگام آه گنا٢٧
 » .اين پيمان را با آنها خواهم بست

 
اّما از لحاظ انتخاب الهی، به خاطر اجدادشان         .  از لحاظ انجيل، يهوديان دشمنان خدا هستند و اين به نفع شماست                ٢٨

ا زمانی  ای غيريهوديان، همان طور آه شم    ٣٠.  زيرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذير است          ٢٩.  هنوز محبوبند 
همچنين در حال حاضر آنها       ٣١نسبت به خدا نافرمان بوديد ولی اآنون به سبب نافرمانی يهوديان رحمت يافته ايد،                     

زيرا خدا تمام    ٣٢.  ياغی هستند تا به وسيلٔه آن رحمتی آه به شما رسيده است، آنها نيز از اين به بعد رحمت يابند                              
 . همه ترّحم فرمايدآرده است تا بر » نافرمانی«مردم را گرفتار 

هدفهای او غيرقابل درک و راههای او          !  دولتمندی خدا چقدر عظيم و حكمت و معرفت او چقدر عميق است                 ٣٣
  زيرا٣٤! غيرقابل فهمند

  آيست آه افكار خدا را درک نموده«
 » .يا آيست آه او را نصيحت کند

  چه آسی چيزی به خدا تقديم آرده است«٣٥
 » رد؟تا آن را از او پس بگي

 
 . به او تا ابد جالل باد، آمين. زيرا سرچشمه و وسيله و مقصد همه چيز خداست٣٦

١٢  
  زندگی جديد در مسيح

بنابراين ای دوستان من، با توّجه به اين رحمت  های الهی، از شما در خواست می کنم بدنهای خود را به عنوان                          ١
هم شكل اين  ٢.  عبادت روحانی و معقول شما همين است       .  م آنيد قربانی زنده و مقّدس آه پسنديدٔه خداست، به او تقدي            

جهان نشويد بلكه به  وسيلٔه تجديد افكار، وجود شما تغيير شكل يابد تا بتوانيد ارادٔه خدا را تشخيص بدهيد و آنچه را                           
 . آه مفيد و پسنديده و آامل است، بشناسيد

 شما می گويم دربارٔه خود افكار اغراق آميز نداشته            من به عنوان کسی که فيض خدا نصيبش شده است، به همهٔ                ٣
همان طور آه در يک    ٤.  باشيد؛ بلكه به نسبت ايمانی آه خدا به هريک از شما داده است، خود را با اعتدال بسنجيد                       

ما نيز اگرچه بسياريم، در اّتحاد با مسيح، همٔه ما يک            ٥بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا يک وظيفه ندارند،            
بنابراين ما بايد عطايای مختلفی را آه خدا بر             ٦.  ن را تشكيل می دهيم و فردًافرد نسبت به هم اعضای يكديگريم               بد

اگر عطئه ما اعالم آالم خداست، بايد آن را به فراخور ايمانی آه داريم               :  طبق فيض خود به ما داده است بكار ببريم        
اگر تشويق ديگران   ٨.   اگر تعليم دادن است، بايد تعليم بدهيم          .اگر خدمت آردن است، بايد خدمت آنيم        ٧.  انجام دهيم 

مرد بخشنده بايد با سخاوت و مدير، بايد پرآار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود                     .  است، بايد چنان آنيم   
 . را انجام دهد

 مسيحايی دوست   يكديگر را با محّبت    ١٠.  از بدی بگريزيد و به نيكی بچسبيد        .  محّبت شما حقيقی و صميمی باشد       ٩
با آوشش خستگی ناپذير و با شوق و ذوق، خدا را خدمت            ١١.  بداريد و هرکس به ديگری بيشتر از خود احترام نمايد         

در رفع  ١٣.  اميدتان مائه شادی شما باشد و در رنج و مصيبت صابر باشيد و از دعا آردن خسته نشويد                              ١٢.  آنيد
 .   نواز باشيداحتياجات مقّدسين شرآت نماييد و هميشه مهمان

با ١٥.  برآت خدا را برای آنانی آه به شما جفا می رسانند بخواهيد، برای آنان طلب برآت آنيد، نه لعنت                                     ١٤
تبعيض قايل نشويد، مغرور نباشيد و از معاشرت با حقيران             ١٦.  خوشحاالن خوشحالی آنيد و با ماتميان ماتم نماييد          

 . شماريدخودداری نكنيد و خود را از ديگران داناتر ن
١٨.  مواظب باشيد آه تمام آارهای شما در پيش مردم نيكو باشد                       .  به هيچ کس به عوض بدی، بدی نکنيد             ١٧

ای دوستان عزيز، به هيچ      ١٩.  حّتی االمكان تا آنجا آه مربوط به شماست با همٔه مردم در صلح و صفا زندگی آنيد                     
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: خداوند می گويد :  گذار آنيد، زيرا کتاب مقّدس می فرمايد      وجه انتقام خود را نگيريد، بلكه آن را به مكافات الهی وا                 
بلكه اگر دشمن تو گرسنه است او را سير آن و اگر تشنه است به او                  ٢٠.  من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد        «

 . مغلوب بدی نشويد، بلكه بدی را با خوبی مغلوب سازيد٢١» .آب بده؛ زيرا اين کار تو او را شرمنده می سازد

١٣  
  وظيفٔه ما نسبت به زمامداران

همه بايد از اوليای امور اطاعت نمايند، زيرا بدون اجازٔه خدا هيچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا                      ١
از اين جهت هرکه با آنها مخالفت آند، با آنچه خدا برقرار آرده است مخالفت می کند و با اين                   ٢.  منصوب آرده است  
زيرا فرمانراوايان باعث وحشت نيكوآاران نيستند، بلكه بدآاران بايد از آنها               ٣.  وم خواهد ساخت  کار، خود را محك    

چونكه ٤.  آيا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در اين صورت نيكی آن و او تو را خواهد ستود                  .  بترسند
ام دهی از او هراسان باش، زيرا او              اّما اگر آار نادرست انج       .  او خادم خداست و برای خيرّيت تو آار می کند               

بنابراين بايد از   ٥.  بی سبب صاحب شمشير نيست، بلكه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاآارن اجرا نمايد                
 . صاحبان قدرت اطاعت آنيد، نه تنها به سبب غضب خدا، بلكه به خاطر آسايش وجدان خود نيز

زيد زيرا اوليای امور، خادمان خدا هستند و به اين دليل مشغول                  و به همين سبب است آه شما ماليات می پردا            ٦
ماليات را به مستحق ماليات و عوارض را به         :  پس ِدين خود را نسبت به همه ادا آنيد         ٧.  انجام وظايف خود می باشند   

 مأمور وصول عوارض بپردازيد و آن آسی را آه سزاوار احترام است، احترام آنيد و صاحبان عّزت را عزيز                            
 . بداريد

  وظيفٔه ما نسبت به يكديگر
کسی که ديگران را محّبت آند، شريعت را بجا             .  هيچ چيز به آسی مقروض نباشيد، به جز محّبت به يكديگر                  ٨

زنا نكن، قتل نكن، دزدی نكن، طمع مورز، و هر حكم ديگر در اين حكم است آه                         :  همٔه احكام خدا   ٩.  آورده است 
کسی که همسائه خود را دوست دارد، به او بدی          ١٠.  خالصه شده است  »  دوست بدار،   همسايه ات را مانند جان خود    «

 . پس محّبت اجرای آامل تمام شريعت است. نمی کند
امروز .  به عالوه شما می دانيد آه ما در چه زمانی هستيم و می دانيد آه موقع بيدار شدن از خواب رسيده است                       ١١

شب تقريبًا گذشته و روز نزديک است، پس آارهای               ١٢.  نزديكتر است ،  نجات ما از آن روزی آه ايمان آورديم            
چنان رفتار آنيم آه شايستٔه آسانی باشد آه ١٣. تاريکی را مانند لباس آهنه از خود دور اندازيم و ِزِره نور را بپوشيم      

خود را با    ١٤  .در روشنايی روز به سر می برند و از عّياشی و مستی و ِفسق و هرزگی يا نزاع و حسد بپرهيزيم                             
 . عيسی مسيح خداوند مسّلح سازيد و ديگر در فكر ارضای خواهش های نفسانی خود نباشيد

١٤  
  انتقاد و قضاوت

ايمان ٢.  شخصی را آه در ايمان ضعيف است، در ميان خود بپذيريد، ولی نه به منظور مباحثه دربارٔه عقايد او                      ١
کسی که هر  ٣.   اّما کسی که ضعيف است، فقط سبزيجات می خورد        يک نفر به او اجازه می دهد، هر غذايی را بخورد           

غذايی را می خورد نبايد آسی را آه فقط سبزيجات می خورد خوار بشمارد و همچنين شخص پرهيزکار نبايد آسی                      
تو آيستی آه دربارٔه خادم شخص          ٤.  را آه هر غذايی را می خورد محكوم سازد، زيرا خدا او را پذيرفته است                         

اوت آنی؟ اينكه آيا آن خادم در خدمت خود موّفق می شود يا نه، فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او                            ديگری قض 
 . موّفق خواهد شد، زيرا ارباب آسمانی او قادر است اين آار را برای او انجام دهد

. يک نفر يک روز را از روزهای ديگر مهمتر می داند، حال آنكه شخص ديگری همه را يكسان می شمارد                                ٥
آنكه روز معّينی را بزرگ می شمارد، برای خاطر خداوند چنين          ٦.  هرکس بايد در عقيدٔه خود کامًال خاطر جمع باشد        

می کند و او آه هر غذايی را می خورد، باز برای خاطر خداوند می  خورد، زيرا او برای خوراک خود خدا را شكر                        
٧.   نمی خورد و او نيز از خدا سپاسگزاری می کند              و از طرف ديگر، شخص پرهيزآار به خاطر خداوند            .  می آند

هيچ يک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و يا فقط برای خود نمی ميرد، اگر زيست می کنيم، برای خداوند زندگی            
ه زيرا ب ٩.  پس خواه زنده و خواه مرده، متعّلق به خداوند هستيم               .  و اگر بميريم، برای خداوند می   ميريم        ٨می  نماييم  

پس تو چرا دربارٔه برادر يا خواهر         ١٠.  همين سبب مسيح ُمرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد                  
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خود قضاوت می کنی؟ يا چرا برادر يا خواهرت را تحقير می نمايی؟ همٔه ما پيش آرسی قضاوت خدا خواهيم                                   
 : زيرا آالم خدا می فرمايد١١. ايستاد

 يات خودم سوگند خداوند می گويد، به ح«
  که همه در برابر من به زانو درآمده

 » .با زبان خود خدا را ستايش خواهند نمود
 

 . پس همه ما فردًافرد بايد حساب خود را به خدا پس بدهيم١٢

  وظيفٔه ما نسبت به اشخاص ضعيف
وسيلٔه لغزش يا       بنابراين از قضاوت آردن دربارٔه يكديگر خودداری آنيم و در عوض تصميم بگيريد آه                            ١٣

من می دانم و مخصوصًا در اثر اّتحاد با عيسی خداوند، يقين دارم آه هيچ چيز                   ١٤.  رنجش در راه ايمانداران نشويد     
و اگر ديگران به خاطر غذايی آه      ١٥.  به خودی خود ناپاک نيست، اّما برای کسی که آن را ناپاک می داند، ناپاک است              

نگذار آنچه می خوری، موجب هالآت شخصی آه        .  روی محّبت رفتار نمی کنی     تو می خوری آُزرده شوند، ديگر از      
، و نگذاريد آنچه برای شما مجاز است، باعث شود آه ديگران از شما بدگويی آنند                  ١٦.  مسيح در راه او ُمرد، بشود      

هرکه ١٨.  زيرا پادشاهی خدا خوردن و نوشيدن نيست؛ بلكه شامل نيكی و آرامش و خوشی در روح القدس است                        ١٧
 . مسيح را به اين طريق خدمت می کند، مورد پسند خدا و مقبول انسان است

آار خدا را به خاطر خوردن غذا      ٢٠.  پس آنچه را آه موجب صلح و سازش و تقويت يكديگر می شود، دنبال آنيم              ١٩
عث لغزش شخص    تمام خوراکی ها پاک هستند، اّما گناه دارد اگر آسی به وسيلٔه آنچه می خورد با                        .  خراب نكنيد 

همچنين اگر خوردن گوشت يا شراب يا انجام آارهای ديگر تو موجب لغزش يا رنجش ديگری                         ٢١.  ديگری بشود 
خوشا به حال   .  پس عقيدٔه خود را دربارٔه اين مطلب بين خود و خدا نگه دار               ٢٢.  شود، بهتر است از آن دست بكشی        

اّما اگر با وجدان ناراحت چيزی را بخورد           ٢٣.  می کندکسی که وقتی آاری انجام می دهد، وجدانش او را سرزنش ن             
محكوم است، زيرا مطابق آنچه وجدانش به او می گويد عمل نكرده است و هر عملی آه از روی اعتقاد نباشد، گناه                         

 . است

١٥  
  در فكر ديگران بودن

٢ در فكر راحتی خود نباشيم؛       ما آه در ايمان قوی هستيم، وظيفه داريم آه ناتوانی افراد ضعيف را تحّمل آنيم و                ١

. زيرا مسيح نيز در فكر راحتی خود نبود         ٣.  بلكه به خاطر خيرّيت و تقويت اطرافيان خود در فكر راحتی آنها باشيم              
زيرا هرچه در گذشته در     ٤»  .اهانتهای آنانی آه به تو اهانت می کردند، به من رسيد          «:  چنانکه کتاب مقّدس می فرمايد  

٥.  ، برای تعليم ما بود تا به وسيلٔه بردباری و دلگرمی ای آه آالم خدا می بخشد، اميدوار باشيم                 کتاب مقّدس نوشته شد  

و همه با هم    ٦خدايی آه سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنايت فرمايد تا با پيروی از مسيح عيسی همفكر باشيد                    
 . يكدل و يک زبان خدا را آه پدر خداوند ما عيسی مسيح است ستايش آنيد

  بشارت دادن به همه
مقصود اين است آه    ٨.  پس همان طور آه مسيح شما را پذيرفته است، شما نيز يكديگر را برای جالل خدا بپذيريد                ٧

و در نتيجه صداقت    ٩  مسيح، خادم قوم اسرائيل گرديد تا آن وعده هايی را آه خدا به نياکان آنان داده بود، تحّقق بخشد                  
 : چنانکه آتاب مقّدس می فرمايد. دا را برای رحمت او تمجيد نمايندخدا ثابت شود و تا ملل جهان خ

  از اين جهت تو را در ميان ملل ستايش خواهم آرد«
 » .و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد

 
 : و در جای ديگر می فرمايد١٠

 » .ای مّلتها، با قوم او شادی آنيد«
 

 : و باز در جای ديگر می فرمايد١١
 ! ی تمامی قومها، خداوند را سپاس خوانيدا«

 » .و ای تمامی مردم، او را او را ستايش کنيد
 

 : و اشعيا نيز می گويد١٢
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  ريشٔه َيسی خواهد آمد«
  و او برای حكومت بر مّلتها می آيد

 » .و اميد ملل بر او خواهد بود
دی و آرامش آامل پر سازد آه با نيروی               خدا آه سرچشمه اميد است، شما را به وسيلٔه ايمانتان چنان با شا                     ١٣

 . روح القدس اميد شما روزبه روز بيشتر شود

  مأموريت پولس
ای دوستان من، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم آه سرشار از نيكی و آمال معرفت بوده و قادر به                               ١٤

من به خاطر آن   .  ارت به شما يادآور شدم     اّما در اين نامه، پاره  ای از مطالب را با آمال جس              ١٥.  تعليم يكديگر هستيد  
در خدمت  .  تا خدمتگزار مسيح عيسی برای مّلتها باشم اين طور به شما نوشتم            ١٦فيضی آه خدا به من عنايت فرمود         

هديه  ای آه به سبب   .  انجيل خدا، من وظيفٔه يک آاهن را دارم تا غيريهوديان را به عنوان هديه  ای به خدا تقديم نمايم                     
پس می توانم از آارهايی  آه برای خدا در اّتحاد با  مسيح عيسی انجام                     ١٧.  وح القدس مقبول او خواهد بود       تقديس ر 

زيرا من جرأت نمی کنم دربارٔه چيزی جز آنچه مسيح به توسط من به عمل آورده است،                           ١٨.  داده  ام، افتخار نمايم   
و نيروی  ١٩يهود را به وسيلٔه گفتار، رفتار            سخن من فقط دربارٔه اين است آه چگونه او ملل غير                   .  سخن بگويم  

به طوری که من سراسر اورشليم را تا         .  عجايب و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است             
هدف من هميشه اين بوده است آه در جاهايی آه نام           ٢٠.  پيموده ام و انجيل مسيح را همه جا منتشر آرده ام       »  اليريكوم«

چنانکه آتاب  ٢١.  مبادا بر شالوده ای آه آسی ديگر نهاده، بنا نمايم           .  مردم نرسيده است، بشارت دهم     مسيح به گوش     
 :  مقّدس می فرمايد

  کسانی که دربارٔه او چيزی نشنيده اند، او را خواهند ديد«
 » .و آنانی آه از او بی  خبر بوده اند، خواهند فهميد

  نقشٔه پولس برای ديدن مسيحيان روم
اّما حال، چون ديگر آار من در اين نواحی تمام شده و               ٢٣.  ن موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد            همي٢٢

اميدوارم در وقت سفر خود به اسپانيا، از شما ديدن نمايم و پس از آنكه                 ٢٤.  همچنين سالها مشتاق مالقات شما بوده ام     
در حال حاضر به خاطر آمک به مقّدسين        ٢٥.  امه دهم از شما ديدن آردم، در نظر دارم با آمک شما به سفر خود اد                

زيرا کليساها در مقدونيه و يونان چنين صالح دانستند آه برای بينوايان ايماندار                  ٢٦مقيم اورشليم عازم آنجا هستم،        
 ايشان صالح دانستند اين آار را انجام دهند و در حقيقت، آنها مديونِ                     ٢٧.  اورشليم مبالغی به طور اعانه بفرستند         

زيرا غيريهوديان آه در برآات روحانی يهوديان سهيم شدند، موّظفند يهوديان را با برآات ماّدی                      .  يهوديان هستند 
بنابراين هروقت اين مأموريت را انجام دادم و مبالغی را آه جمع شده است به دست آنها                                 ٢٨.  خود خدمت آنند    

و يقين دارم آه هرگاه پيش شما بيايم،         ٢٩.  ن خواهم آرد  سپردم، عازم اسپانيا خواهم شد و در سر راه از شما نيز ديد              
 . آمدن من با برآات فراوانی از جانب مسيح همراه خواهد بود

ای دوستان، به نام خداوند ما عيسی مسيح و آن محبّتی آه روح القدس می بخشد، در خواست می آنم آه با                                    ٣٠
ی دعا آنيد، آه من از دست بی ايمانان در يهوديه در                يعن٣١،  دعاهای خود در پيشگاه خدا همكاران جّدی من باشيد            

و به اين وسيله به خواست خدا با خوشی به  سوی              ٣٢امان باشم و خدمت من مورد قبول مقّدسين اورشليم واقع شود               
 . خدا آه سرچشمٔه آرامش است، با همٔه شما باد، آمين٣٣. شما بيايم و از حضورتان نيروی تازه  ای بگيرم

١٦  
  پولس برای آليسای روم سالم
تا او را در اّتحاد با خداوند و آن         ٢  است به شما معّرفی می کنم    »  آنخريا«را آه خادمٔه آليسای     »  فيبی«خواهر ما   ١

 طور آه شايستٔه مقّدسين است بپذيرد و در تمام مسائلی آه احتياج به آمک شما دارد به او آمک آنيد؛ زيرا او از                             
 . حمايت نموده است ،بسياری، از جمله خود من

آه جان خود را به خاطر من به خطر انداخته اند، سالم            ٤     همكاران من در مسيح عيسی     »  اآيال«و  »  پرسكله«به  ٣
به آليسايی آه در خانٔه آنان تشكيل         ٥.  نه من تنها بلكه تمام آليساهای غيريهود نيز از ايشان ممنون هستند               .  برسانيد

آه اولين شخصی بود آه در استان آسيا به مسيح ايمان آورد               »  اپنطس«ست عزيز   من به دو  .  می شود سالم برسانيد  
و به   ٧.  و همچنين به مريم آه در ميان شما زحمت زياد آشيده است، سالم برسانيد                                    ٦.  نيز سالم می رسانم     

 اشخاص  آنان در ميان رسوالن   .  هموطنان من آه با من در زندان بودند، سالم برسانيد          »  يونياس«و  »  اندرونيكاس«



 روميان
 

 . برجسته ای هستند و قبل از من مسيحی بودند
همكار من در خدمت مسيح و به                 »  اوربانوس«و به      ٩»  امپلياس«همچنين به دوست عزيزم در خداوند                 ٨

به هموطن من     ١١.  سالم برسانيد  »  ارستبولس«مقبول مسيح و به خانوادٔه            »  اپليس«و به     ١٠  عزيز»  استاخيس«
آه در آار خداوند فّعال هستند و       »  طريفوسا«و  »  طريفينا«و به   ١٢»  نيرآسوس«وادٔه  و ايمانداران خان  »  هيروديون«

آن مسيحی برجسته و » روفس«و به   ١٣آه در خدمت خداوند زحمت بسيار آشيده است         »  پرسيس«به دوست عزيزم    
، »نكرتيساسو«سالم مرا به      ١٤.  همچنين مادرش آه نسبت به من نيز مانند يک مادر بوده است، سالم برسانيد                         

، »جوليا«،  »فيلولويگانس«و  ١٥و مسيحيانی آه با آنها هستند            »  هرميس«،  »پطروباس«،  »هرماس«،  »فليگان«
 . و همٔه مقّدسينی آه با ايشانند، برسانيد» اوليمپياس«، و خواهرش و »نيرياس«

 .  رسانندجميع آليساهای مسيح به شما سالم می. با بوسٔه مقّدسانه به يكديگر خوش آمد بگوييد١٦

  آخرين دستورات
ای دوستان من، از شما در خواست می کنم از آنانی  آه خالف آن تعليمی آه يافته ايد، باعث تفرقه می شوند و                            ١٧

زيرا چنين افراد در حقيقت بندگان خداوند ما مسيح         ١٨.  ديگران را گمراه می کنند، برحذر باشيد و از آنان دوری آنيد          
وفاداری شما  ١٩.   را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تمّلق فريب می دهند                        نيستند، بلكه اميال خود     

نسبت به انجيل در نزد همه معروف است و من هم از اين موضوع شادمانم، اّما آرزو دارم آه در نيكوآاری،                                    
طان را زير پاهای شما     و خدايی آه سرچشمٔه آرامش است، بزودی شي        ٢٠.  ورزيده و در بدی آردن، بی تجربه باشيد       

 . فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد. خواهد آوبيد
» سوسيپاطوس«و   »  ياسون«و   »  لوسيوس«همكار من به شما سالم می رساند و همچنين                       »  تيموتاؤس«٢١

٢٣.  منشی پولس در نوشتن اين نامه به شما درود مسيحی می فرستم                     »  طرتيوس«و نيز خودم       ٢٢  هموطنان من  

» آوارطس«خزانه دار شهر و برادر ما       »  ارسطوس«يزبان من، آه ميزبان تمام آليسا هم هست و نيز             م»  غايوس«
 .] فيض خداوند ما عيسی مسيح با همٔه شما باد، آمين[٢٤. به شما سالم می رسانند

  دعای شكرگزاری
عيسی مسيح و بر طبق         اآنون به او آه قادر است مطابق مژده ای آه من اعالم می کنم، يعنی پيام مربوط به                        ٢٥

و در حال حاضر مكشوف شده و به وسيلٔه نوشته های انبيا به             ٢٦  افشای آن حقيقت پنهانی آه قرنهای دراز مخفی بود         
حكم خدای جاويدان به تمام مّلتهای جهان آشكار گرديد، تا آنها ايمان آورند و اطاعت نمايند، به او آه قادر است شما                       

 . آمين! ه آن خدايی آه دانای يكتاست، به وساطت عيسی مسيح پيوسته تا ابد جالل بادب٢٧، را قوی و استوار سازد



 اول قرنتيان
 

  نامٔه اول پولس رسول به
  کليسای شهر قرنتس

  معّرفی کتاب
ه خاطر اين نوشته شد آه مسائل و مشكالتی آه در زندگی و ايمان آليسای قرنتس                        نامٔه اول پولس به قرنتيان ب        

در آن زمان قرنتس يكی از      .  آليسای قرنتس توسط پولس بنياد نهاده شده است        .  وجود داشت مورد بحث قرار بگيرد      
تصادی، فرهنگ  شهرهای بزرگ يونان و مرآز استان اخائيه از استانهای روم بود و اهمّيت آن به خاطر امور اق                         

 . افتخار آميز، فساد اخالقی گسترده و گوناگونی مذاهب بود
تفرقه و فساد اخالقی در آليسا، مسئله امور جنسی و ازدواج،            :  مسائلی که پولس در اين نامه به آنها اشاره می کند          

 می دهد آه چگونه     پولس عميقًا نشان  .  موضوع وجدان، ترتيبات آليسايی، عطايای روح القدس و رستاخيز می باشند           
 . انجيل به اين سؤاالت پاسخ می دهد

 آه محّبت را به عنوان بهترين عطئه خدا به قومش معّرفی می آند، معروفترين قسمت اين نامه شناخته                     ١٣فصل  
 . شده است

  تقسيم بندی آتاب
  ٩-١:١مقّدمه 

  ٢١:٤-١٠:١تفرقه در آليسا 
  ٤٠:٧-١:٥امور جنسی و زندگی خانوادگی 

  ١:١١-١:٨يحيان و بت پرستان مس
  ٤٠:١٤-٢:١١زندگی و پرستش آليسايی 

  ٥٨-١:١٥رستاخيز عيسی مسيح و ايمانداران 
  ٤-١:١٦هدايا برای مسيحيان يهوديه 

  ٢٤-٥:١٦مطالب شخصی و خاتمه 

١  
  از طرف پولس آه به ارادٔه خدا دعوت شد تا رسول مسيح عيسی باشد و از طرف برادر ما سوستانيس١
به آليسای خدا آه در شهر قرنتس است، يعنی به همٔه آنانی آه در اّتحاد با عيسی مسيح مقّدس خوانده شده اند و                           ٢

به مقام مقّدس دعوت شده اند و به همٔه کسانی که در همه جا نام عيسی مسيح را آه خداوند آنان و خداوند ماست به                               
 . زبان می آورند

 .  آرامش به شما عطا فرمايدپدر ما خدا و عيسی خداوند فيض و٣

  شكرگزاری
زيرا در اّتحاد   ٥،  هميشه خدا را به خاطر آن فيضی آه او در عيسی مسيح به شما عطا فرموده است شكر می کنم                     ٤

شهادت ما دربارٔه مسيح در بين شما به         ٦.  با مسيح از هر لحاظ از جمله در آمال سخنوری و معلومات غنی شده ايد                
و شما درحالی که انتظار ظهور خداوند ما عيسی مسيح را می کشيد، از هيچ يک از عطايای                         ٧.  نتيجه رسيده است   

او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عيسی مسيح بدون                          ٨.  روح القدس بی نصيب نيستيد   
عيسی مسيح شريک و       خدا شما را دعوت آرده است تا در حيات پسر او، خداوند ما                ٩.  عيب و نقص حاضر شويد     

 . سهيم شويد و او هميشه به قول خود وفادار است

  تفرقه در آليسا
ای دوستان من، به نام خداوند ما عيسی مسيح از شما درخواست می کنم آه همٔه شما در آنچه آه می گوييد                                   ١٠

زيرا ای  ١١.  ًال مّتحد باشيد  توافق داشته باشيد و ديگر بين شما اختالف و نفاقی نباشد بلكه با يک فكر و يک هدف کام                   
منظورم اين  ١٢.  به من خبر داده اند آه در ميان شما نزاعهايی وجود دارد               »  خلوئی«دوستان من، اعضای خانوادٔه       

آن يكی خود را    »  .من طرفدار اپلس هستم   «:  و ديگری می گويد  »  .من طرفدار پولس هستم   «:  است آه يكی می گويد   
آيا مسيح به دسته ها تقسيم شده است؟ آيا پولس برای شما                   ١٣!  ا پيرو مسيح   پيرو پطرس می داند و ديگری خود ر           



 اول قرنتيان
 

 ! مصلوب گرديد؟ آيا به نام پولس تعميد گرفتيد؟
بنابراين هيچ کس نمی تواند اّدعا آند      ١٥.  خدا را شكر آه هيچ يک از شما را جز آرسپوس و غايوس تعميد ندادم                 ١٤

ری من همچنين خانوادٔه استيفان را نيز تعميد دادم، ولی جز ايشان ديگر                  آ١٦.  آه من او را به نام خود تعميد داده ام           
به هر حال مسيح مرا نفرستاد آه تعميد دهم، بلكه تا بشارت دهم و او                 ١٧.  آسی را به خاطر ندارم آه تعميد داده باشم        

 . نمی خواست آه من با فصاحت آالم سخن بگويم، مبادا قدرت صليب او بی اثر شود

  و حكمت خدا مسيح قدرت
پيام صليب برای آنانی آه در راه هالآت هستند، پوچ و بی معنی است ولی برای ما آه در راه نجات هستيم،                             ١٨

 : چنانکه کتاب مقّدس می فرمايد١٩. قدرت خداست
  حكمت حكيمان را باطل«

 » .و فهم دانشوران را زايل خواهم آرد
 

بحث آنندٔه اين جهان؟ خدا نشان داده است، آه حكمت اين جهان             پس آجاست حكيم؟ آجاست دانشور؟ و يا آجاست       ٢٠
 . پوچ و بی معنی است

خدا در حكمت خويش چنين مقّرر فرمود آه جهانيان نتوانند با حكمت خود او را بشناسند بلكه صالح دانست آه                    ٢١
ر معجزات هستند و يونانيان      يهوديان خواستا ٢٢.  به وسيلٔه همين پيام پوچ و بی معنی ما، ايمانداران را نجات بخشد                

اّما ما مسيح مصلوب شده را اعالم می کنيم، اگر چه اين موضوع برای يهوديان               ٢٣دانش و حكمت را دنبال می کنند،       
اّما برای کسانی که خدا آنها را دعوت آرده است             ٢٤سبب لغزش و رنجش و برای يونانيان پوچ و بی معنی است،                  

زيرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود از            ٢٥درت خدا و حكمت اوست،        خواه يهود، خواه يونانی مسيح ق       
 . حكمت آدميان حكيمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قويتر است

از .  ای دوستان من، به خاطر داشته باشيد، در آن هنگام آه خدا شما را دعوت آرد چه نوع اشخاصی بوديد                             ٢٦
بلكه خدا عمدًا آنچه را آه          ٢٧.  ادی حكيم، با نفوذ، و يا نجيب زاده نبوديد             روی معيارهای اين جهان اآثر شما افر           

جهانيان پوچ و بی معنی می شمارند برگزيد تا حكيمان را خجل سازد و آنچه را آه جهانيان ضعيف می پندارند                                   
ی شمارد برگزيد تا   خدا آنچه را آه دنيا خوار و خفيف و حّتی نيستی م            ٢٨.  انتخاب آرد تا نيرومندان را شرمنده سازد      

خدا شما را با     ٣٠.  تا هيچ انسانی در حضور او دليلی برای فخر آردن نداشته باشد                  ٢٩جهان هستی ها را براندازد،       
بنابراين چنانکه  ٣١.  مسيح عيسی مّتحد ساخت و مسيح را برای ما حكمت، نيكی مطلق، پاآی و آزادی گردانيده است                 

 » .خر آند، بايد به خداوند فخر نمايدهرکه بخواهد ف«: آالم  خدا می فرمايد

٢  
  مسيح مصلوب شده: پيام ما

زيرا من ٢، ای دوستان من، وقتی من برای اعالم اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفٔه انسانی نيامدم             ١
من با  ٣.  آنم  تصميم گرفته بودم تا زمانی که در ميان شما هستم، همه چيز جز عيسی مسيح مصلوب شده را فراموش                   

و سخن و پيام خود را با داليل مجذوب آنندٔه فلسفی بيان نكردم، بلكه آن                ٤  ضعف و با ترس و لرز به ميان شما آمدم          
 . تا ايمان شما بر قدرت خدا مّتکی باشد، نه بر فلسفٔه انسانی٥ را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانيدم

  حكمت الهی
آه آن را در ميان اشخاصی آه در روح بالغ هستند بيان می کنيم، اّما آن حكمتی                             البّته فلسفه و حكمتی هست       ٦

بلكه ٧  - حكمرانانی آه به سوی نابودی پيش می روند        -نيست آه متعّلق به اين جهان و يا حکمرانان اين جهان باشد                  
ار داده بود، ابراز      حكمت مرموز خدا را آه از چشم آدميان پوشيده بود و خدا آن را از ازل برای جالل ما قر                                   

هيچ يک از حكمرانان اين جهان اين را نفهميدند، زيرا اگر فهميده بودند، خداوند جالل را مصلوب                                   ٨.  می کنيم
 : اّما چنانکه کتاب مقّدس می گويد٩. نمی کردند

  آنچه را آه هرگز چشمی نديده و گوشی نشنيده«
 ، و به خاطر انسانی خطور نكرده است

 » .ان خود مهّيا نموده استخدا برای دوستدار
 

خدا اين همه را به وسيلٔه روح خود از راه الهام به ما آشكار ساخته است؛ زيرا روح القدس همه چيز حّتی ُآنه نّيات                       ١٠
آيست آه بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طريق، هيچ کس جز روح                      ١١.  الهی را آشف می کند    
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روحی را آه ما به دست آورده ايم متعّلق به اين جهان نيست، بلكه از جانب خداست تا                           ١٢.  خدا با خدا آشنا نيست      
 . عطايايی را آه او به ما عنايت فرموده است بشناسيم

ما دربارٔه اين حقايق با عباراتی آه از حكمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوييم، بلكه با آنچه آه روح القدس                      ١٣
کسی که روحانی نيست،   ١٤.  ن وسيله تعاليم روحانی را برای اشخاص روحانی بيان می نماييم          به ما می آموزد، و به اي     

نمی تواند تعاليم روح خدا را بپذيرد، زيرا به عقيدٔه او اين تعاليم پوچ و بی معنی هستند و در واقع، چون تشخيص                              
ولی شخص روحانی قادر است       ١٥.  ننداين گونه تعاليم محتاج به بينش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک آ                   

 : زيرا به قول کتاب مقّدس١٦. دربارٔه همه چيز قضاوت آند ولی هيچ کس نمی تواند دربارٔه او درست قضاوت نمايد
  چه آسی افكار خدا را می داند؟«

 » و چه آسی می تواند او را نصيحت کند؟
 

 ! به هر حال، ما اآنون می توانيم مثل مسيح فكر آنيم

٣  
  خدمتگزاران خدا

و اّما ای دوستان من، من نتوانستم همان طور آه با افراد روحانی صحبت می کنم، با شما سخن گويم؛ بلكه ناچار                     ١
٢.  شدم، همان طوری  که با اشخاص نفسانی يا کسانی که در ايمان به مسيح هنوز ُخردسال هستند با شما صحبت آنم                     

چون شما هنوز هم    ٣.  را، زيرا برای آن آماده نبوديد و هنوز هم آماده نيستيد            به شما شير دادم، نه غذای بزرگ ساالن      
وقتی حسادت و نزاع در ميان شما هست، آيا اين نشان نمی دهد آه نفسانی هستيد و مثل ساير مردم                        .  نفسانی هستيد 

آيا »  .ر اپلس هستم  من طرفدا «:  و ديگری می گويد  »  .من طرفدار پولس هستم   «:  وقتی يكی می گويد  ٤  رفتار می کنيد؟ 
 مثل ساير مردم نيستيد؟ 

آخر، اپلس آيست؟ پولس آيست؟ آنان فقط خادمانی هستند آه با اجرای مأموريتی آه خداوند به ايشان داده،                                ٥
کسی که ٧.  من آاشتم، اپلس آبياری آرد، ولی اصل آار يعنی رشد و نمو با خداست                        ٦.  وسيلٔه ايمان شما گرديدند     

آارنده و  ٨.   آبياری می کند، اهمّيت زيادی ندارد، در رشد و نمو گياه آار عمده با خداست                          می کارد و يا کسی که     
زيرا در خدمت خدا، ما همكاران ٩.  آبياری آننده در يک سطح هستند و هريک مطابق آار خود پاداش خواهد گرفت             

خدا، مانند يک بّنای ماهر       من با استفاده از قدرت فيض بخش           ١٠.  او هستيم و شما مزرعٔه او و عمارت او هستيد              
١١هرکس بايد مواظب باشد آه روی آن چگونه بنا می کند،           .  بنيادی گذاشتم و اآنون آسی ديگر بر روی آن می سازد         

بعضی ها وقتی  ١٢.  زيرا شالودٔه ديگری، غيراز آنچه ريخته شد، نمی توان گذاشت و آن شالوده عيسی مسيح است                       
 و نقره و سنگهای عالی بكار می برند و اشخاص ديگر از چوب و گياه و آاه                     روی آن شالوده بنايی می سازند، طال      

چون .  ولی چگونگی آار هرکس آشكار خواهد شد، زيرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت                  ١٣.  استفاده می کند 
اگر آنچه را آه    ١٤.  آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش آيفّيت آار همه را می آزمايد و ماهّيتش را نشان می دهد                    

اّما اگر  ١٥.  آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بيرون آيد، آن شخص پاداش خود را خواهد يافت                              
مانند کسی که از   .  آارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد يافت                   

  .ميان شعله های آتش گذشته و نجات يافته باشد
اگر آسی معبد خدا را آلوده سازد، خدا         ١٧  آيا نمی دانيد آه شما معبد خدا هستيد و روح خدا در شما ساآن است؟               ١٦

 . او را تباه خواهد ساخت؛ زيرا معبد خدا بايد پاک و مقّدس باشد و آن معبد خدا شما هستيد
 با معيارهای اين جهان خردمند         آيا آسی در ميان شما هست آه تصّور می کند              .  هيچ کس خود را فريب ندهد       ١٨

زيرا آنچه آه از نظر اين جهان حكمت و خرد به حساب می آيد، در               ١٩.  است؟ او بايد ابله شود تا واقعًا خردمند گردد        
خدا خردمندان را در نيرنگهای خودشان گرفتار             «:  چنانکه آالم خدا می فرمايد      .  نظر خدا پوچ و بی معنی است          

پس هيچ کس نبايد به آنچه      ٢١»  .خداوند می داند آه نقشه های خردمندان بيهوده است        «:  ايدو باز می فرم  ٢٠»  .می سازد
پولس، اپلس، پطرس، اين جهان، زندگی، مرگ، زمان    ٢٢.  در واقع همه چيز به شما تعّلق دارد      .  آه انسان می آند ببالد   

 . ح هستيد و مسيح از آن خداستو شما مال مسي٢٣حال و زمان آينده، همٔه اينها متعّلق به شما و مال شماست 

٤  
  رسوالن مسيح

. مسّلمًا يک مباشر بايد قابل اعتماد باشد       ٢.  شما بايد ما را خادمان مسيح و مباشرين حقايق اسرارآميز الهی بدانيد             ١



 اول قرنتيان
 

 اّما اگر به وسيلٔه شما و يا يک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من آوچكترين اهمّيتی ندارد، من دربارٔه خود                                ٣
خود خداوند است آه     !  شايد من در خود عيبی نمی بينم ولی اين دليل نيست آه من بی گناه هستم                   ٤.  قضاوت نمی کنم 

پس قبل از روز داوری دربارٔه ديگران داوری نكنيد، بلكه منتظر آمدن خداوند                   ٥.  دربارٔه من قضاوت خواهد آرد      
 نور آشكار خواهد ساخت و نّيات پنهانی آدميان را فاش             باشيد، زيرا او آنچه را آه در تاريكی پنهان است در برابر             

 . در آن وقت هرکس آن طور آه شايستٔه اوست از جانب خدا تحسين خواهد شد. خواهد آرد
از آنچه آه نوشته شده      «ای دوستان من، به خاطر شما خودم و اپلس را نمونه قرار دادم تا از ما ياد بگيريد آه                          ٦

زيرا آيست  ٧ هيچ يک از شما خود پسندانه به يک نفر نبالد و ديگری را خوار نشمارد،                     تا»  .است نبايد تجاوز آرد    
آه تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه آه از ديگران گرفته ای، چه داری؟ پس اگر از آسی ديگر گرفتی، چرا                                      

 طوری به خود فخر می کنی آه گويا از خود داشته ای؟ 
و اآنون بدون ما به       !  حال همه چيز برای شما فراهم است       !  ده شده است   اآنون ديگر تمام آرزوهای شما برآور       ٨

چنين به نظر می رسد آه خدا ما         ٩!  ای  آاش واقعًا اين طور بود تا ما نيز با شما سلطنت می کرديم              !  سلطنت رسيده ايد 
ارده و ما را    رسوالن را مانند اسيران محكوم به مرگ، آه در آخر صف لشکريان قرار دارند، به معرض نمايش گذ                 

آری، به خاطر مسيح ابله محسوب       ١٠.   به تماشا گذاشته است      - چه فرشته و چه انسان      -در مقابل چشم تمام آاينات         
ما را حقير می شمارند و به شما          !  ما ضعيفيم و شما قوی      !  می شويم ولی شما در مسيح مردمان با شعوری هستيد             

شنه ايم، لباس آافی نداريم، آتک می خوريم، آواره و سرگردان               تا به اين ساعت ما گرسنه و ت            ١١!  افتخار می کنند 
. وقتی ُفحش می شنويم، دعای خير می کنيم        .  با وجود اين با دستهای خود آار می کنيم و زحمت می کشيم                ١٢.  هستيم

لٔه جهان و    ما مانند زبا   .  وقتی به ما توهين می شود با مهربانی پاسخ می دهيم            ١٣.  وقتی آزار می بينيم، تحّمل می کنيم      
 . پس ماندٔه همه چيز گشته و هنوز هم همين حالت را داريم

زيرا ١٥.  اينها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلكه خواستم شما را مانند فرزندان عزيز خود نصيحت نمايم                           ١٤
شارت انجيل  اگرچه شما هزاران معّلم در مسيح داشته باشيد، ولی بيشتر از يک پدر نخواهيد داشت و من با دادن ب                        

بنابراين از شما درخواست می کنم از من         ١٦.  مسّبب اّتحاد شما با مسيح عيسی شده و به اين وسيله پدر شما گشته ام                  
. او فرزند عزيز و وفادار من در خداوند است            .  را پيش شما فرستادم    »  تيموتاؤس«برای اين منظور     ١٧.  تقليد آنيد 

 . در آليساها تعليم می دهم، او به شما يادآوری خواهد آرداصولی را آه از مسيح آموختم و در همه جا 
ولی اگر خدا بخواهد بزودی پيش        ١٩.  اّما عّده ای چون فكر می کنند آه من نزد شما نخواهم آمد مغرور شده اند                  ١٨

تا چه    شما خواهم آمد و آن وقت ديگر اّدعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، بلكه می خواهم ببينم آه قدرت آنها                   
من چگونه نزد شما بيايم؟ با شّالق يا با              ٢١.  زيرا پادشاهی خدا در حرف نيست، بلكه از قدرت است               ٢٠.  حّد است 

  مهربانی و ماليمت؟

٥  
  فساد اخالقی در آليسا

در حقيقت گفته شده است آه در ميان شما يک نوع رابطٔه جنسی نامشروع وجود دارد و اين عمل آن قدر زشت                          ١
چرا به عوض   ٢.  ی در ميان آافران هم پيدا نمی شود، زيرا می شنوم آه شخصی با زن پدر خود می خوابد               است آه حتّ  

اگرچه من جسمًا از شما دور هستم،         ٣اينكه خجل گشته و مقّصر را از ميان خود بيرون آنيد، افتخار هم می کنيد؟                     
تم آه گويی خودم در آنجا حضور          ولی روحًا حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عيسی محكوم ساخ                    

پس وقتی که شما به خاطر اين مرد جمع شويد، من هم روحًا در ميان شما هستم، با قدرت خداوند ما عيسی،                       ٤.  داشتم
اين شخص را به شيطان تسليم آنيد تا طبيعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند يعنی روز داوری روحش                               ٥

 . نجات يابد
پس اگر  ٧مگر نمی دانيد آه با آمی خمير مايه مقدار زيادی خمير ور می آيد؟                 .   مورد بی جاست  فخر شما در اين    ٦

بايد خميرمائه آهنه را تمامًا از ميان برداريد، زيرا مسيح آه               )  چنانکه هستيد (باشيد  )  فطير(می خواهيد خمير تازه     
 خميرمائه ترش و آهنه که خميرمائه            بنابراين، عيد فصح را نه با         ٨.  ماست، ذبح شده است     »  قربانی عيد فصح   «

 . بدخواهی و شرارت است، بلكه با نان فطير آه نان صميمّيت و صداقت است، نگاه داريم
ولی منظور من اين نبود آه با تمام اشخاص         ١٠.  در نامه ای به شما نوشتم آه با اشخاص شهوتران معاشرت نكنيد           ٩

 و يا بت پرستان آاری نداشته باشيد، زيرا در اين صورت مجبور               شهوتران اين جهان يا طمعكاران و آالهبرداران        
بلكه مقصود من اين بود آه با کسانی که خود را مسيحی می دانند ولی مرتكب زنا،                ١١.  می شويد اين دنيا را ترک آنيد     

ا هم  طمع، بت پرستی، ناسزاگويی، مستی و يا آالهبرداری می گردند، معاشرت نكنيد حّتی با چنين اشخاصی غذ                        
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 نخوريد، 
زيرا من با افراد خارج از آليسا چه کار دارم آه دربارٔه آنها قضاوت آنم؟ وظيفٔه شما اين است آه نسبت به                                ١٢

آن مرد شرير را از ميان        .  و داوری افرادی آه خارج از آليسا هستند با خدا خواهد بود                ١٣  اهل آليسا داوری آنيد    
 ! خود برانيد

٦  
 ان دربارٔه دادخواهی مسيحي

هرگاه يكی از شما از ديگری شكايتی داشته باشد، آيا جرأت می کند به عوض اينکه اجازه دهد، ايمانداران                                   ١
مگر نمی دانيد آه ايمانداران، جهان را       ٢  موضوع را حّل و فصل آنند، به دادگاه نزد داوران نادرست رجوع نمايد؟               

آيا لياقت آن را نداريد آه در مورد موضوعات آوچک               داوری خواهند آرد؟ و اگر شما بايد جهان را داوری آنيد              
! آيا نمی دانيد آه ما دربارٔه فرشتگان قضاوت خواهيم آرد؟ پس چقدر بيشتر دربارٔه امور اين زندگی       ٣  داوری نماييد؟ 

ر بنابراين اگر چنين موضوعاتی پيش می آيد، آيا شما می خواهيد آنها را برای حّل و فصل نزد اشخاصی ببريد آه د                    ٤
آيا در ميان شما يک نفر عاقل آه بتواند               !  من اين را می گويم تا شما شرمنده شويد            ٥آليسا هيچ اعتباری ندارند؟        

آيا ايمانداری عليه ايماندار ديگر به دادگاه می رود؟ و آيا اجازه             ٦!  اختالف بين دو ايماندار را رفع آند وجود ندارد؟          
 ايند؟ می دهيد آه بی ايمانان موضوع را دادرسی نم

آيا برای شما بهتر نيست آه مظلوم واقع             .  در واقع شكايت آردن از يكديگر نشانٔه ضعف و شكست شماست                  ٧
ولی در عوض شما نسبت به ديگران ظلم می کنيد و آنها را گول                 ٨  شويد؟ آيا بهتر نيست آه گول آسی را بخوريد؟           

ر نمی دانيد آه مردمان نادرست در پادشاهی خدا              مگ٩.  می زنيد و حّتی با ايمانداران ديگر هم همين طور می کنيد               
دزدان، ١٠افراد شهوتران، بت پرستان، زناآاران، لواط گران،                .  نصيبی نخواهند داشت؟ خود را فريب ندهيد                  

و بعضی از   ١١طمعكاران، مست کنندگان، ناسزاگويان و آالهبرداران در پادشاهی خدا هيچ بهره ای نخواهند داشت                
ولی اآنون از گناهان خود پاک شده ايد و جزء مقّدسين خدا گشته و به نام عيسی مسيح خداوند و                      .  شما آن چنان بوديد  

 . روح خدای ما کامًال نيک محسوب شده ايد

  بدنهای ما و جالل خدا
آری من در انجام هر آار      .  اّما هرآاری مفيد نيست   »  در انجام هر آاری آزاد هستم،      «:  ممكن است آسی بگويد   ١٢

خوراک برای شكم و شكم      «:  باز هم ممكن است آسی بگويد      ١٣.  ّما نمی گذارم آه چيزی مرا بندٔه خود سازد         آزادم، ا 
بدن انسان برای شهوترانی        !  آری، اّما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت                     »  .برای خوراک است    

چنانکه خدا، عيسی خداوند را با        ١٤.  نامشروع ساخته نشده است، بلكه برای خداوند است و خداوند برای بدن است                 
 . قدرت خود پس از مرگ زنده گردانيد، ما را نيز زنده خواهد گردانيد

آيا نمی دانيد آه بدنهای شما اعضای بدن مسيح هستند؟ آيا شايسته است آه عضوی از بدن مسيح را بردارم و                           ١٥
 فاحشه بپيوندد، جسمًا با او يكی می شود زيرا         مگر نمی دانيد مردی آه با    ١٦!  آن را عضو بدن يک فاحشه بسازم؟ ابداً       

 . اّما هرکه به خداوند بپيوندد روحًا با او يكی است١٧» .اين دو يک تن خواهند بود«: آالم خدا می فرمايد
هر گناه ديگری آه انسان مرتكب می شود خارج از بدن است، اّما هرکه مرتكب گناهان              .  از شهوترانی بگريزيد  ١٨

 . سبت به بدن خود گناه می کندجنسی می شود، ن
آيا نمی دانيد بدن شما معبد روح القدس است آه خداوند به شما بخشيده و در شما ساآن است؟ عالوه براين شما                         ١٩

پس بدنهای خود را برای جالل خدا بكار              .  زيرا با قيمت گزافی خريده شده ايد         ٢٠،  ديگر صاحب بدن خود نيستيد       
 . ببريد

٧  
  دربارٔه ازدواج

ولی چون اطراف ما پر از             ٢  بهتر است آه مرد، مجّرد بماند            :  و اّما، دربارٔه چيزهايی آه به من نوشتيد                 ١
زن و  ٣.  وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای خود شوهری داشته باشد                              

ن خود را ندارد، زيرا او متعّلق به         زن اختيار بد  ٤.  شوهر بايد وظايف زناشويی خود را نسبت به يكديگر انجام دهند           
يكديگر را از حقوق     ٥.  شوهر خويش است و همچنين مرد اختيار بدن خود را ندارد، زيرا به زن خود تعّلق دارد                         



 اول قرنتيان
 

زناشويی محروم نسازيد مگر با رضايت طرفين برای مّدتی از يكديگر دوری آنيد تا وقت خود را صرف راز و                           
ز آن روابط شما در امور زناشويی به صورت عادی برگردد، مبادا ضعف شما در اين                   اّما پس ا  .  نياز با خدا نماييد   

 . مورد باعث شود تسليم وسوسه های شيطان شويد
آاش همٔه شما در اين مورد مانند من باشيد، اّما               ٧.  اين يک قانون نيست، اين امتيازی است آه به شما می دهم                ٦

 . به يكی، يک جور و به ديگری به نحوی ديگر، خداوند به هرآس استعداد خاّصی داده است
ولی اگر نمی توانيد جلوی    ٩.  برای شما بهتر است آه مانند من مجّرد بمانيد          :  به افراد مجّرد و بيوه زنها می گويم        ٨

 . زيرا ازدواج آردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. اميال خود را بگيريد، ازدواج آنيد
يک زن شوهردار نبايد       :   آه دستور خودم نيست، بلكه از جانب خداوند است                  برای متأهالن دستوری دارم      ١٠

شوهر نيز نبايد   .  اّما اگر چنين آند يا بايد تنها بماند و يا آنكه دوباره با شوهرش آشتی آند                  ١١شوهرش را ترک آند؛      
 . زن خود را طالق بدهد

مسيحی، زنی بی ايمان داشته باشد و آن زن               اگر مردی )  اين را من می گويم نه خداوند        ( :به ديگران می گويم   ١٢
و همچنين زن مسيحی آه شوهر بی ايمان دارد و                 ١٣.  راضی به زندگی با او باشد، مرد نبايد او را طالق دهد                       

زيرا شوهر بی ايمان به وسيلٔه زن         ١٤.  شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نبايد شوهرش را ترک آند                       
در .   و زن بی ايمان نيز به وسيلٔه شوهر ايماندار خود چنين تماسی با خدا خواهد داشت                       ايماندار با خدا تماس دارد      

اّما اگر يک نفر بی ايمان         ١٥.  غير اين صورت فرزندان شما نجس می بودند، حال آنكه اآنون از مقّدسين هستند                        
زن و چه شوهر ديگر     در اين گونه موارد همسر مسيحی چه        .  بخواهد همسر مسيحی خود را ترک آند، مختار است         

ای زن، از آجا معلوم آه شوهرت به وسيلٔه تو نجات            ١٦.  مقّيد نيست، زيرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است           
 ! نيابد؟ و ای مرد، تو از آجا می دانی آه وسيلٔه نجات زن خود نخواهی شد؟

دستور .  آن وضع خوانده است بماند       به هر حال هرکس در آن وضعی آه خدا برايش معّين نموده و او را در                     ١٧
! آيا مرد مختونی دعوت خدا را پذيرفته است؟ چنين شخصی آرزوی نا مختونی نكند١٨. من در تمام آليساها اين است  

آنچه مهم  !  مختون بودن يا نبودن اهمّيت ندارد      ١٩!  آيا آسی در نامختونی خوانده شده است؟ او نيز نبايد مختون شود              
آيا ٢١. پس هرکس بايد در همان حالتی بماند آه در آن، دعوت خدا را پذيرفت          ٢٠.  نهای خداست است، اطاعت از فرما   

٢٢.  در بردگی خوانده شدی؟ از اين ناراحت نباش اّما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری آن را از دست نده                      

 همچنين شخص آزادی آه دعوت           .زيرا غالمی آه به اّتحاد با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شدٔه خداوند است                          
شما به قيمت گزافی خريده شده ايد؛ پس به بندگی انسان تن در                     ٢٣.  خداوند را پذيرفته است، غالم مسيح می باشد           

 . بنابراين ای دوستان من، هرآس در همان حالتی آه در آن خوانده شده بماند ولی با خدا زندگی آند٢٤. ندهيد

 ها دربارٔه افراد مجّرد و بيوه زن
در خصوص افراد مجّرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد                      ٢٥

 : است، عقيدٔه خود را اظهار می دارم
آيا متأهل هستی؟ خواهان طالق     ٢٧.  با توّجه به اوضاع وخيم فعلی، بهتر است هرکس همان گونه آه هست بماند              ٢٦
اّما اگر ازدواج آنی گناه نكرده ای و دختری آه شوهر آند مرتكب               ٢٨ر فكر ازدواج نباش،      آيا مجّرد هستی د   !  نباش

 . گناه نشده است؛ ولی زن و شوهر در اين زندگی دچار زحمت خواهند شد و من نمی خواهم شما در زحمت بيفتيد
انی آه زن دارند، بايد      وقت زيادی باقی نمانده است و از اين پس حّتی آن              :  ای دوستان من، مقصودم اين است       ٢٩

خوشحاالن .  عزاداران طوری رفتار نمايند آه گويی غمی ندارند               ٣٠.  طوری زندگی آنند آه گويا مجّرد هستند             
طوری زندگی آنند آه گويی خوشی را فراموش کرده اند و خريداران طوری رفتار آنند آه گويی مالک آنچه                                   

.  اشتغال دارند، طوری زندگی آنند آه دلبسته اين جهان نشوند                 و کسانی که به آارهای دنيوی       ٣١خريده اند، نيستند    
 . زيرا حالت آنونی جهان بزودی از بين خواهد رفت

مرد مجّرد به امور الهی عالقه مند است و             .  آرزوی من اين است آه شما از هر نوع نگرانی به دور باشيد                     ٣٢
نيوی عالقه مند است و می خواهد همسر خود را              اّما مرد متأهل به امور د          ٣٣.  می خواهد خداوند را خشنود سازد        

همان طور يک زن مجّرد يا يک دوشيزه به امور الهی           .  و به اين سبب او به دو جهت آشيده می شود          ٣٤خشنود سازد   
عالقه دارد و مايل است در جسم و روح مقّدس باشد، اّما زن شوهردار به چيزهای دنيوی دلبستگی دارد، يعنی                                

 . د را خشنود نمايدمی خواهد شوهر خو
برای خيرّيت شما اين را می گويم و مقصودم اين نيست آه برای شما قيد و بند به وجود آورم بلكه می خواهم                              ٣٥

آنچه را آه صحيح و درست است انجام دهيد و بدون هيچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند                                
 . نماييد
ه نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دخترش از حّد بلوغ گذشته و بايد               با وجود اين اگر آسی تصّور آند آ       ٣٦



 اول قرنتيان
 

اّما اگر پدری از روی ميل و        ٣٧.  ازدواج آند، و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نمايد، گناهی مرتكب نشده است                
٣٨.   نيكو می کند  ارادٔه خود و بدون فشار ديگران تصميم جّدی گرفته است آه دختر خود را باآره نگه دارد، آاری                      

 . پس شوهردادن دختر نيكوست ولی شوهر ندادن او نيكوتر است
زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعّلق دارد؛ ولی هرگاه شوهرش بميرد، او آزاد است با هر کسی که                          ٣٩

ّرد بماند، شادتر خواهد اّما به عقيدٔه من اگر او مج   ٤٠.  می خواهد ازدواج نمايد، به شرط آنكه آن مرد نيز مسيحی باشد          
 . بود و گمان می کنم آه من نيز روح خدا را دارم

٨  
  دربارٔه غذاهای تقديم شده به ُبتها

» .همٔه ما اشخاص دانايی هستيم      «البّته همان طور آه شما می گوييد        :  و اّما دربارٔه خوراکهای تقديم شده به ُبتها          ١
اگر آسی گمان می کند آه بر همه چيز واقف است،          ٢.  محّبت بنا می کند    ولی چنين دانشی آدم را مغرور می سازد، اّما        

 . اّما کسی که خدا را دوست دارد به وسيلٔه خدا شناخته شده است٣. واقعًا آن طوری که بايد و شايد هنوز چيزی نمی داند
 خدای ديگری جز خدای      ما می دانيم آه بت واقعّيت ندارد و        :  پس دربارٔه خوراکهايی آه به ُبتها تقديم شده است           ٤

همان طور آه می بينيم آنها به        (حّتی اگر به قول آنها خدايانی در آسمان و زمين وجود داشته باشد،                        ٥.  يكتا نيست 
برای ما فقط يک خدا هست يعنی خدای پدر آه آفرينندٔه همه چيز است و ما                     ٦)  اين گونه خدايان و خداوندان معتقدند     

يک خداوند وجود دارد، يعنی عيسی مسيح آه همه چيز به وسيلٔه او آفريده شد و ما                     برای او زندگی می کنيم و فقط         
 . در او زيست می کنيم

اّما همٔه مردم اين را نمی دانند، بعضی چنان با ُبتها خو گرفته اند آه تا به امروز خوردن خوراآهايی را آه به                              ٧
البّته ٨.  ز آن بخورند وجدان ضعيفشان آلوده می گردد              ُبتها تقديم شده، خوردن قربانی ُبتها می دانند و هروقت ا                     

خوراک، ما را به خدا نزديكتر نخواهد ساخت؛ نه از خوردن آن غذاها نفعی عايد ما می شود و نه از نخوردن آنها                            
 . ضرری

اگر آسی تو را آه ١٠. اّما مواظب باشيد، مبادا اين آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعيف گردد        ٩
خص دانايی هستی بر سر سفرٔه بتكده نشسته ببيند، آيا اين کار تو آسی را آه دارای وجدان ضعيفی است، به                                  ش

پس روشنفكری تو باعث می شود شخص ضعيفی آه مسيح به خاطر            ١١خوردن قربانی های بت تشويق نخواهد آرد؟        
ه می کنيد و وجدان ضعيف آنها را جريحه دار        و به اين ترتيب شما نسبت به ايمانداران ديگر گنا         ١٢.  او مرد نابود شود   

بنابراين، اگر خوراآی را آه می      خورم باعث            ١٣!  می سازيد و از اين بدتر، نسبت به خود مسيح هم گناه می کنيد                    
 . لغزش ايمانداری شود تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم

٩  
  اختيارات حقوق يک رسول

 مختار نيستم؟ مگر من رسول نيستم؟ آيا من خداوند ما عيسی را نديده ام؟ مگر شما نتيجٔه آار من                   مگر من آزاد و   ١
اگر ديگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما بايد مرا رسول بدانيد زيرا وجود شما در                             ٢در خداوند نيستيد؟      

 . خداوند بهترين دليل رسالت من است
آيا، اين حق را نداريم آه غذای خود را از آليساها تأمين            ٤:   من ايراد می گيرند   اين است جواب من به آنانی آه از       ٣

آيا ما مانند ساير رسوالن و برادران خداوند و پطرس، حق نداريم در مسافرتهای خود همسر مسيحی با خود                    ٥آنيم؟  
يده ايد آه سربازی با خرج      آيا هرگز شن  ٧آيا فقط من و برنابا بايد برای امرار معاش زحمت بكشيم؟                 ٦داشته باشيم؟    

خود خدمت آند؟ يا آسی در تاآستان خود انگور آاشته و از ميؤه آن نخورد؟ يا آدام شبان است آه گّله ای را شبانی                         
 آرده و از شير آن استفاده نكند؟ 

ته شده  زيرا در تورات موسی نوش       ٩  آيا به مثالهای انسانی متوّسل شده ام؟ آيا شريعت نيز همين را نمی گويد؟                    ٨
يا واقعًا به خاطر ما بود      ١٠!  آيا خدا در فكر گاوان است؟      »  .هنگامی که گاو خرمن را می آوبد دهانش را نبند         «:  است

زيرا آنكه شخم می زند و آنكه خرمن را می آوبد، به اميد            .  آه اين گونه سخن گفت؟ البّته در مورد ما نوشته شده است           
ر ميان شما بذر روحانی آاشتيم آيا جای تعّجب است، اگر از شما آمک                  ما د ١١.  سهيم شدن در محصول آار می کند     

 هرگاه ديگران چنين توّقعی از شما دارند، آيا ما نبايد توّقع بيشتری داشته باشيم؟ ١٢ماّدی بگيريم؟ 
فت در هر صورت ما از حّق خود استفاده ننموده ايم بلكه همه چيز را تحّمل کرده ايم تا مانعی بر سر راه پيشر                                 



 اول قرنتيان
 

مگر نمی دانيد آه آارآنان معبد بزرگ از آنچه به معبد بزرگ اهدا می شود،                               ١٣.  انجيل مسيح نگذارده باشيم       
به همان طريق، خداوند دستور داده      ١٤می خورند و خادمان قربانگاه معبد بزرگ از قربانی های آن سهمی می گيرند؟             

 . ين آننداست کسانی که بشارت می دهند، معاش خود را از آن راه تأم
اّما من از هيچ يک از اين حقوق استفاده نکرده ام و اين را هم به آن منظور نمی نويسم آه برای خود چنين حّقی                          ١٥

اگر من بشارت دهم نمی توانم       ١٦.  آسب آنم، برای من مرگ بهتر است از اينکه آسی افتخارات مرا بيهوده سازد                    
اگر آار خود را از روی ميل انجام دهم پاداش می گيرم ١٧! رت ندهموای بر من اگر بشا! فخر آنم، زيرا که ناگزيرم

پس پاداش من    ١٨.  و اگر از روی ميل انجام ندهم، باز هم مأموريتی است آه به من سپرده شده و بايد انجام دهم                               
از يعنی من    !  چيست؟ پاداش من اين است آه وقتی بشارت می دهم، انجيل را مفت و مّجانی به ديگران می رسانم                         

 . حقوق خود به عنوان يک مبشر صرف نظر می کنم
زيرا اگر چه کامًال آزادم و بردٔه آسی نيستم، خود را غالم همه ساخته ام تا به وسيلٔه من عّدٔه زيادی به مسيح                               ١٩

ه برای اين منظور وقتی با يهوديان هستم، مانند يک يهودی زندگی می کنم و وقتی بين آسانی هستم آ٢٠. ايمان آورند
و برای اينكه غيريهوديان آه     ٢١.)  اگر چه من تابع شريعت نيستم     .  (تابع شريعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم       

منظورم نافرمانی از شريعت خدا نيست، چون         (شريعت موسی را ندارند به مسيح ايمان آورند، همرنگ آنان شدم                
فراد ضعيف مثل آنها ضعيف شدم تا به وسيلٔه من به                همچنين در ميان ا    ٢٢.)  در واقع من تحت فرمان مسيح هستم         

 . در واقع با همه همرنگ شده ام تا به هر نحوی وسيلٔه نجات آنها بشوم. مسيح ايمان آورند
مگر نمی دانيد آه در مسابقٔه دو،      ٢٤.  همٔه اين آارها را به خاطر انجيل انجام می دهم تا در برآات آن سهيم گردم               ٢٣

ندگان می دوند، ولی فقط يک نفر جايزه می گيرد؟ شما نيز طوری بدويد آه آن جايزه نصيب                       اگرچه همٔه شرآت آن   
. ورزشكاری آه خود را برای مسابقه آماده می کند، سخت می آوشد و از زياده روی خودداری می کند                    ٢٥.  شما شود 

ين آار را به خاطر تاجی آه تا ابد         آنها چنين می کنند تا تاج ُگلی را آه زود پژمرده می شود به دست آورند، ولی ما ا                   
بنابراين من می دوم ولی نه بدون هدف، من مشت می زنم اّما نه مثل کسی که به هوا                      ٢٦.  باقی می ماند انجام می دهيم    

بدن خود را می آوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم، مبادا پس از اينکه ديگران را به مسابقه        ٢٧.  مشت می زند 
 . ود من از شرآت در آن محروم باشمدعوت آردم، خ

١٠  
  نتايج هولناک بت پرستی

درست است آه همٔه آنها در زير          .  ای دوستان من، نمی خواهم از آنچه برای اجداد ما اّتفاق افتاد بی خبر باشيد                  ١
و همه از   ٣ند  و همه به عنوان پيروان موسی در ابر و دريا تعميد گرفت              ٢  سائه ابر بودند و همه از دريا عبور آردند          

و از يک آب روحانی می نوشيدند؛ زيرا از صخره ای معجزه آميز آه ايشان را دنبال                 ٤يک نان روحانی می خوردند      
ولی با وجود اين، خدا از اآثر آنان خشنود نبود و به اين سبب                           ٥.  می کرد، می نوشيدند و آن صخره مسيح بود            
 . جسدهای آنها در سرتاسر بيابان پراآنده شد

مثًال ٧.  ٔه اين چيزها برای ايشان اّتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چيزهای پليد نكنيم                      هم٦
قوم اسرائيل نشستند تا بخورند و بنوشند و             «:  مانند بعضی از آنها بت پرست نباشيد، چنانکه کتاب مقّدس می گويد              

ناهان جنسی نشويم چنانكه بعضی از آنها مرتكب شدند و در                     مرتكب گ  ٨»  .برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند            
به طوری که بعضی از ايشان        !  خداوند را امتحان نكنيم    ٩.  عرض يک روز، بيست و سه هزار نفر از آنها مردند               

عليه خداوند شكايت نكنيم، چنانکه بعضی از آنها چنين آردند و             ١٠.  امتحان آردند و به وسيلٔه مارها هالک گرديدند         
 .  دست فرشتٔه مرگ نابود شدندبه

زيرا ما در   .  همٔه اين اّتفاقات به عنوان نمونه ای بر سر آنان آمد و برای تربيت ما به عنوان عبرت نوشته شد                         ١١
 . زمانهای آخر زندگی می کنيم

و وسوسه هايی آه شما با آن روبه ر        .  بنابراين هرکس گمان می کند استوار است، مواظب باشد آه سقوط نكند                 ١٢
وسوسه هايی است آه برای تمام مردم پيش می آيد، اّما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما ١٣می شويد،  

خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانيد                   .  بيش از توانايی خود وسوسه شويد      
 . در مقابل آن پايداری آنيد

. روی سخن من با شما، يعنی با روشنفكران است            ١٥.  من، در مقابل بت پرستی ايستادگی آنيد         پس ای دوستان   ١٤
آيا مقصود از نوشيدن پيالٔه پر از برآت آه خدا را برای آن سپاس                    ١٦.  دربارٔه آنچه می گويم خودتان قضاوت آنيد       

م، آيا مقصود ما سهيم شدن در بدن       می گوييم، سهيم شدن در خون مسيح نيست؟ و آيا وقتی نان را پاره آرده می خوري               
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همان طوری که يک نان وجود دارد، ما نيز اگرچه بسياريم يک بدن هستيم زيرا همٔه ما در                                    ١٧مسيح نيست؟     
 . خوردن يک نان شريكيم

پس ١٩  دربارٔه آنچه قوم اسرائيل آرد فكر آنيد، آيا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شريک نيستند؟                            ١٨
چيست؟ آيا اينكه خوراآی آه به بت تقديم می شود، مافوق خوراکی های معمولی است و يا خود بت                                مقصود من 

خير، بلكه مقصود من اين است آه بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به ديوها تقديم                ٢٠  چيزی غيراز يک بت است؟    
ی توانيد هم از پيالٔه خداوند و هم از پيالٔه           شما نم ٢١.  می نمايند نه به خدا و من نمی خواهم شما با ديوها شريک باشيد               

آيا می خواهيم خشم خداوند را       ٢٢.  ديوها بنوشيد و شما نمی توانيد هم بر سفره خداوند و هم بر سفره ديوها بنشينيد                       
 برانگيزانيم؟ آيا ما از او قويتر هستيم؟ 

آری، همان طور آه   .   ما صالح نيست   درست است، اّما هر آاری برای     »  .در انجام هر آاری آزاديم    «:  می گوييد٢٣
هيچ کس در فكر نفع خود نباشد، بلكه در فكر نفع              ٢٤.  می گوييد در انجام هر آاری آزاديم، اّما هرآاری مفيد نيست             

 . ديگران باشد
٢٦.  برای اينکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را آه در بازار فروخته می شود، بدون چون و چرا بخوريد                          ٢٥

 » . و هر آنچه در آن است از آن خداوند استزمين«زيرا 
و اگر شخصی بی ايمان شما را به خانٔه خود دعوت آند و می خواهيد برويد، هر غذايی آه پيش شما گذاشت                              ٢٧

اين گوشت،  «:  اّما اگر او به شما بگويد       ٢٨.  بخوريد و برای راحتی وجدانتان الزم نيست دربارٔه آن چيزی بپرسيد                
مقصود من  ٢٩.  به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان، آن غذا را نخوريد                  ».گوشت قربانی است  

چرا طرز قضاوت ديگران آزادی عمل مرا          «:  ولی شما خواهيد گفت     .  وجدان شما نيست، بلكه وجدان آن شخص          
 شكرگزاری کرده ام    اگر من خوراک خود را با شكرگزاری می      خورم، ديگر چرا بايد برای آنچه                   ٣٠  محدود سازد؟ 

 » مورد انتقاد قرار بگيرم؟
هرچه می کنيد، خواه خوردن، خواه نوشيدن و يا هر آار ديگری که می کنيد، همه را برای جالل خدا انجام                               ٣١
من سعی می کنم تمام    :  همان آاری را بكنيد آه من می کنم       ٣٣.  يهوديان يا يونانيان يا آليسای خدا را نرنجانيد        ٣٢.  دهيد

 . ا در هر امری خشنود سازم و در فكر خود نيستم بلكه در فكر منفعت عموم هستم تا ايشان نجات يابندمردم ر

١١  
 . از من پيروی آنيد همان طور آه من از مسيح پيروی می کنم١

  دستوراتی دربارٔه عبادت زنها
. ه به شما سپردم، پيروی می کنيد     اآنون بايد شما را تحسين آنم؛ زيرا هميشه به ياد من هستيد و از آن تعاليمی آ                   ٢
پس مردی آه با    ٤.  اّما می خواهم بدانيد آه سر هر مرد مسيح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسيح خداست                   ٣

همچنين زنی آه با سر     ٥.  سر پوشيده دعا آند يا پيامی از طرف خدا بياورد، سر خود يعنی مسيح را رسوا می سازد                   
دا بياورد، سر خود يعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی آه سرش تراشيده شده،                       برهنه دعا آند يا پيامی از خ        

اگر پوشانيدن يا نپوشانيدن سر برای زنی مهم نيست، پس سر خود را هم بتراشد و اگر تراشيدن                     ٦.  هيچ فرقی ندارد  
 آه مرد سر خود را      الزم نيست ٧.  موی سر برای زن رسوايی به بار می آورد، بهتر است آه سر او هم پوشيده باشد                 

زيرا مرد از   ٨اّما زن، جالل مرد را منعكس می سازد؛          .  بپوشاند زيرا او صورت و جالل خدا را منعكس می سازد            
به ١٠. و مرد نيز به خاطر زن آفريده نشد، بلكه زن برای مرد خلق شد   ٩زن آفريده نشد، بلكه زن از مرد به وجود آمد           

به هر  ١١.   زن بايد سر خود را بپوشاند تا نشان دهد آه تحت فرمان است                    اين جهت و همچنين به خاطر فرشتگان،       
زيرا چنانکه زن از مرد به وجود آمد، مرد          ١٢.  حال در اّتحاد ما با خداوند، زن از مرد يا مرد از زن بی نياز نيست                 

 . نه تنها هردوی آنها بلكه همه چيز متعّلق به خداست. از زن متوّلد می شود
مگر خود طبيعت به شما       ١٤ آنيد آيا شايسته است زن با سر برهنه در پيشگاه خدا دعا آند؟                       خودتان قضاوت ١٣

اّما برعکس، گيسوی بلند زن، مائه افتخار اوست و برای اين           ١٥نمی آموزد آه گيسوی بلند برای مرد شرم آور است،         
 خصوص مجادله آند، تنها چيزی آه به اگر آسی بخواهد در اين ١٦.  به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند           

 . او می گويم اين است آه ما و آليساهای خدا روش ديگری غيراز اين نداريم

  شام خداوند
ولی در موارد زير، شما را تحسين نمی کنم؛ زيرا وقتی دور هم جمع می شويد نتيجٔه آن نه تنها به سود شما                                 ١٧

 هنگامی آه به صورت آليسا دور هم جمع می شويد، به دسته های                    اوًال می شنوم  ١٨.  نيست، بلكه به زيان شماست        
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زيرا شكی نيست آه بايد در ميان شما دسته هايی به                 ١٩مختلف تقسيم می گرديد و اين را تا اندازه ای باور می کنم                   
يرا ز٢١. وقتی دور هم جمع می شويد، برای خوردن شام خداوند نيست       ٢٠.  وجود آيد تا اشخاص صميمی شناخته شوند      

در هنگام خوردن هر آسی با عجله شام خود را می خورد و در نتيجه عّده ای گرسنه می مانند در حالی آه ديگران                            
مگر خانه ای نداريد آه در آن بخوريد و بنوشيد؟ آيا به اين وسيله می خواهيد آليسای خدا                     !  عجب٢٢.  مست می شوند 

 شما چه بگويم؟ آيا می توانم در اين امر شما را تحسين آنم؟                 را تحقير نماييد و اعضای نيازمند را خجل سازيد؟ به            
 ! ابدًا

تعاليمی را آه به شما دادم، از خود خداوند گرفتم و آن اين بود آه عيسی خداوند در شبی آه تسليم دشمنان شد،                         ٢٣
ه ياد من بجا     اين را ب  .  اين است بدن من برای شما       «:  و بعد از شكرگزاری آن را پاره آرده گفت            ٢٤  نان را گرفت   

اين پياله همان پيمان تازه ای است آه با خون من بسته           «:  همان طور پس از شام پياله را نيز برداشته گفت        ٢٥»  .آوريد
 » .هرگاه اين را می نوشيد به ياد من بنوشيد. می شود

بنابراين ٢٧.  ی کنيدزيرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه اين نان را بخوريد و پياله را بنوشيد، مرگ او را اعالم م                          ٢٦
. اگر آسی به طور ناشايست نان را بخورد و پياله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتكب خطا خواهد شد                            

زيرا کسی که معنی و    ٢٩.  بنابراين هرکس بايد خود را بيازمايد، آن وقت خود از آن نان بخورد و از آن پياله بنوشد                 ٢٨
به ٣٠.   آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشيدن آن، خود را محكوم می سازد                     مفهوم بدن مسيح را درک نكند و از           

اّما اگر اول خود را          ٣١.  همين سبب است آه بسياری از شما ضعيف و مريض هستيد و عّده ای نيز مرده اند                                 
 . ولی خداوند ما را داوری و تنبيه می کند تا با جهان محكوم نگرديم٣٢. می آزموديم محكوم نمی  شديم

و اگر  ٣٤.  پس ای دوستان من، هروقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شويد، منتظر يكديگر باشيد                     ٣٣
در خصوص مطالب   .  مبادا جمع شدن شما باعث محکومّيت شما شود       .  آسی گرسنه است، در منزل خود غذا بخورد       

 . ديگر، هروقت به آنجا بيايم آنها را حّل و فصل خواهم آرد

١٢  
 ح القدس عطايای رو

شما ٢.  ای دوستان من، من نمی خواهم در اين خصوص بی اّطالع باشيد                    :  و اّما دربارٔه عطايای روح القدس         ١
پس بايد بفهميد ٣. می دانيد زمانی که هنوز خداناشناس بوديد، به سوی ُبتهای بی زبان آشيده می شديد و گمراه می گشتيد

ند عيسی را لعن آند و آسی هم نمی تواند عيسی را خداوند بداند،                   آه اگر آسی تحت تأثير روح خدا باشد، نمی توا            
 . مگر به وسيلٔه روح القدس

خدمات ما گوناگون است اّما تمام اين            ٥.  عطايای روحانی گوناگون است اّما همٔه آنها را يک روح می بخشد                   ٤
در هر  ٧.  ر همه عمل می کند    فعالّيتهای ما نيز مختلف است اّما يک خداست آه د             ٦.  خدمات برای يک خداوند است      

مثًال روح القدس به يكی بيان حكمت عطا           ٨.  فرد، روح خدا به نوعی خاص برای خيرّيت تمام مردم تجّلی می کند                  
به يكی قدرت معجزه و به ١٠. به يكی ايمان می بخشد و به ديگری قدرت شفا دادن        ٩.  می کند و به ديگری بيان معرفت     

به يكی قدرت تكّلم به زبانها و به ديگری قدرت          .  ئه تشخيص ارواح عطا می کند    ديگری قدرت نبّوت و به سومی عط      
اّما آلّئه اين عطايا آار يک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادٔه خود به هرکس                    ١١.  ترجمٔه زبانها را می بخشد   

 . عطا می فرمايد

  يک بدن با اعضای بسيار
سيار تشكيل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن     بدن انسان، واحدی است آه از اعضای ب       ١٢

پس همٔه ما خواه يهود، خواه يونانی، خواه برده و خواه آزاد به وسيلٔه                 ١٣.  واحد است و مسيح هم همين طور می باشد       
 . يک روح در بدن تعميد يافته ايم و همه از همان روح پر شده ايم تا از او بنوشيم

چون دست نيستم به بدن تعّلق      «:  اگر پا بگويد  ١٥.   عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضای بسيار است         بدن از يک  ١٤
به عّلت اينكه چشم نيستم به بدن          «:  يا اگر گوش بگويد    ١٦آيا به خاطر اين حرف، ديگر عضو بدن نيست؟             »  .ندارم

 بدن چشم بود، چگونه می توانست          اگر تمام ١٧آيا به اين دليل ديگر عضو بدن محسوب نمی شود؟                 »  .متعّلق نيستم 
در حقيقت خدا جای مناسبی را به همٔه اعضای بدن            ١٨بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود، چگونه می توانست ببويد؟             

اّما در واقع اعضاء بسيار است،      ٢٠!  اگر تنها يک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت       ١٩.  طبق ارادٔه خود بخشيده است    
 . ولی بدن يكی است

٢٢»  .به تو نيازی ندارم    «:  يا سر نمی تواند به پا بگويد      »  .محتاج تو نيستم  «:  چشم نمی تواند به دست بگويد       پس٢١
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و اعضايی را آه پست           ٢٣  برعکس، اعضايی آه به ظاهر ضعيفند وجودشان بيش از همه ضروری است؛                             
يستند، با توّجه خاّصی        می شماريم، با دّقت بيشتری می پوشانم و آن قسمت از اعضای بدن خود را آه زيبا ن                                   

آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم            .  حال آنكه اعضای زيبای ما به چنين آرايشی احتياج ندارد               ٢٤می آراييم،  
تا به اين ترتيب در بين اعضای بدن              ٢٥.  مربوط ساخته آه به اعضای پست تر بدن اهمّيت بيشتری داده می شود                   

اگر عضوی به درد آيد،      ٢٦.  اء نسبت به يكديگر توّجه متقابل داشته باشند         ناهماهنگی به وجود نيايد، بلكه تمام اعض        
همچنين اگر يكی از اعضاء مورد تحسين واقع شود، اعضای ديگر            .  اعضای ديگر در درد آن عضو شريک هستند        

 . نيز خوشحال خواهند بود
ودم اين است آه خدا در         مقص٢٨.  باری، شما جمعًا بدن مسيح و فردًا فرد عضوی از اعضای بدن او هستيد                      ٢٧

اول رسوالن، دوم انبيا، سوم معّلمين و بعد از اينها                      :  آليسا اشخاص معّينی را به شرح زير قرار داده است                     
آيا همه رسول   ٢٩.  معجزه آنندگان و شفادهندگان و مددآاران و مديران و آنانی آه به زبانهای مختلف سخن می گويند                

يا قدرت شفا دادن دارند؟ آيا همه به زبانها سخن می گويند؟ يا همه               ٣٠عجزه می کنند؟   يا نبی يا معّلم هستند؟ آيا همه م        
پس با اشتياق خواهان بهترين عطايا باشيد و اآنون بهترين راه را به شما نشان خواهم                   ٣١زبانها را ترجمه می کنند؟      

 . داد

١٣  
  محّبت

ته باشم، فقط يک طبل ميان ُتهی و سنج پر سرو               اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گويم ولی محّبت نداش              ١
اگر قادر به نبّوت و درک آّليه اسرار الهی و تمام دانش ها باشم و دارای ايمانی باشم آه بتوانم آوهها                         ٢.  صدا هستم 

و اگر تمام دارايی خود را به فقرا بدهم         ٣!  را از جايشان به جای ديگر منتقل آنم، ولی محّبت نداشته باشم هيچ هستم               
 . حّتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اّما محّبت نداشته باشم، هيچ سودی عايد من نخواهد شد

. محّبت رفتار ناشايسته ندارد      ٥.  در محّبت حسادت و خودبينی و تكّبر نيست              .  محّبت بردبار و مهربان است        ٤
راستی خوشحال نمی شود ولی از راستی        محّبت از نا   ٦.  خشمگين نمی شود و آينه به دل نمی گيرد         .  خودخواه نيست 

محّبت در همه حال صبر می کند و در هرحال خوش باور و اميدوار است و هر باری را تحّمل                        ٧.  شادمان می گردد 
 . می آند

نبّوت از بين خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه يافته و بيان معرفت از ميان می رود، اّما محّبت هرگز از    ٨
اّما با آمدن آمال، هر آنچه جزئی و           ١٠.  عطايايی مانند معرفت و نبّوت، جزئی و ناتمام است            ٩.  د رفت ميان نخواه 

 . ناتمام است از بين می رود
حال آه بزرگ شده ام از        .  موقعی که بّچه بودم حرفهای بّچگانه می زدم و بّچگانه تفّكر و استدالل می آردم                       ١١

ا اآنون می بينيم مثل تصوير تيره و تار آيينه است ولی در آن زمان                           آنچه ر  ١٢.  روشهای بّچگانه دست کشيده ام      
آنچه را آه اآنون می دانيم جزئی و ناآامل است ولی در آن زمان معرفت ما آامل                    .  همه چيز را روبه رو خواهم ديد     

 ! خواهد شد يعنی به اندازٔه آمال معرفت خدا نسبت به من
 . ن و اميد و محّبت، ولی بزرگترين اينها محّبت استايما: خالصه اين سه چيز باقی می ماند١٣

١٤  
  مقايسٔه زبانها با نبّوت

. پس هميشه در پی محّبت باشيد و در عين حال مشتاق آسب عطايای روح القدس و مخصوصًا عطئه نبّوت باشيد                  ١
چه را آه او می گويد      زيرا کسی که به زبانها سخن می گويد، روی سخن او با خداست نه با مردم، چون ديگران آن                      ٢

اّما از طرف ديگر آنکه نبّوت می کند،          ٣.  زيرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان می آورد                .  نمی فهمند
کسی که به زبانها سخن می گويد، تنها خود را تقويت           ٤.  برای تقويت و تشويق و تسّلی ديگران با آنها سخن می گويد             

 .  کند، آليسا را تقويت می نمايدمی کند، ولی کسی که نبّوت می
اگر همٔه شما به زبانها سخن گوييد خوشحالم، ولی ترجيح می دهم آه همٔه شما نبّوت آنيد؛ زيرا اهمّيت کسی که                        ٥

نبّوت می کند، از کسی که به زبانها سخن می گويد بيشتر است، مگر اينکه آسی بتواند سخن او را ترجمه نمايد تا                              
پس ای دوستان من، اگر من پيش شما بيايم و به زبانها سخن بگويم چه سودی برای شما خواهم                     ٦.  آليسا تقويت شود  

 . مگر اينکه برای شما مكاشفه ای يا معرفتی يا پيامی يا تعليمی از جانب خدا بياورم! داشت؟ هيچ
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دگان درک  حّتی سازهای بی جان مثل نی يا چنگ، اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه شنون                            ٧
٩باز هم اگر شيپور صدايی نامفهوم بدهد، آيست آه خود را آمادٔه جنگ سازد؟                           ٨نمايند آه آهنگ آنها چيست؟          

همچنين اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگوييد، چگونه ديگران بفهمند چه می گوييد؟ در اين صورت سخنان شما                    
اّما اگر من    ١١.  ر است، اّما هيچ يک از آنها بی معنی نيست            در جهان، زبانهای مختلف بسيا       ١٠.  باد هوا خواهد بود     

. زبانی را آه با آن صحبت می شود، نفهمم نسبت به گويندٔه آن بيگانه خواهم بود و او نيز نسبت به من بيگانه است                           
چون شما اشتياق داريد صاحب عطايای روح باشيد، بكوشيد بيشتر عطايايی را آسب آنيد آه باعث تقويت و                               ١٢
 . يشرفت آليسا می باشدپ

زيرا اگر من به    ١٤.  بنابراين آن کسی که به زبانها سخن می گويد، بايد دعا آند آه قادر به ترجمٔه پيام خود باشد                     ١٣
پس چه آنم؟ من با روح خود دعا            ١٥.  زبانها دعا آنم، روح من مشغول دعاست ولی عقل من در آن نقشی ندارد                     

 خود نيز دعا خواهم آرد و به همين طريق سرود حمد خواهم خواند، يعنی با                      می کنم و در عين حال با عقل و فهم           
در غير اين صورت اگر خدا را در روح خود سپاسگزاری می کنيد، آن کسی که                     ١٦.  روح خود و با فكر خود نيز         

د دارای هدايای روح نيست، چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمين بگويد؟ زيرا او آنچه را آه شما می گويي                                     
 ! قبول دارم آه به طرز جالبی سپاسگزاری می کنيد، ولی اگر باعث تقويت ديگران نيست چه فايده١٧. نمی فهمد

اّما در عبادت آليسايی گفتن پنج آلمٔه با معنی          ١٩.  خدا را شكر آه من بيش از همٔه شما به زبانها سخن می گويم              ١٨
 . ی نامفهوم بهتر می دانمرا برای تعليم ديگران، از گفتن ده هزار آلمه به زبان

ای دوستان من، در عقل مانند آودآان نباشيد؛ اّما نسبت به بدی و شرارت مثل يک نوزاد بمانيد و در عقل                                 ٢٠
 : در کتاب مقّدس نوشته شده است٢١. اشخاص بالغ باشيد

  خداوند می گويد آه من به زبانهای بيگانه«
 ت و از لبان بيگانگان با اين قوم سخن خواهم گف

 » .و با وجود اين آنها به من گوش نخواهند داد
 

طبق اين آالم، عطئه زبانها نشانه ايست برای بی ايمانان نه برای ايمانداران، حال آنكه نبّوت برای ايمانداران                              ٢٢
 . است، نه برای بی ايمانان

 بی اّطالع يا بی ايمان      پس اگر تمام آليسا جمع شوند و به زبانها سخن بگويند و در همان وقت اشخاصی آه                            ٢٣
اّما اگر همٔه شما نبّوت آنيد و         ٢٤باشند به مجلس شما وارد شوند، آيا آنها نخواهند گفت آه همٔه شما ديوانه هستيد؟                      

شخص تازه ايمان يا بی ايمان به مجلس شما داخل شود، آنچه را که او می شنود، او را به گناهانش آگاه می سازد و به                
و انديشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو درآمده خدا را                       ٢٥می شنود داوری می شود،      وسيلٔه سخنانی که      

 . پرستش خواهد آرد و اعتراف می کند آه واقعًا خدا در ميان شماست

  نظم و ترتيب در آليسا
 ای دوستان من، منظور من چيست؟ مقصودم اين است آه وقتی دور هم جمع می شويد، هرکس سرودی يا                               ٢٦

. تعليمی يا مكاشفه ای يا سخنی به زبانها يا ترجمٔه زبان داشته باشد، همٔه اينها بايد به منظور تقويت همه انجام شود                         
و اگر می خواهيد به زبانها سخن گوييد دو يا سه نفر بيشتر نباشد و يكی بعد از ديگری سخن بگويد و آن هم با                                  ٢٧

اضر نباشد، هيچ کس نبايد در مجلس آليسا به زبانها صحبت آند، مگر        اگر ترجمه کننده ای در آنجا ح     ٢٨.  ترجمه باشد 
آن دو يا سه نفری آه قرار است نبّوت آنند، صحبت نمايند و ديگران دربارٔه                 ٢٩.  اينكه صحبت او بين او و خدا باشد        

سخن گفتن  اّما اگر مكاشفه ای به يكی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول                    ٣٠.  گفتار ايشان قضاوت آنند    
زيرا ٣٢.  به اين ترتيب شما می توانيد يكی بعد از ديگری برای تعليم و تقويت همه نبّوت آنيد                       ٣١.  است ساآت شود   

. چون خدا، خدای هرج و مرج نيست بلكه خدای نظم و آرامش است         ٣٣عطئه نبّوت بايد تحت اختيار گويندٔه آن باشد،         
زيرا اجازٔه سخن گفتن ندارند؛      .  زنها بايد در آليسا ساآت بمانند      ٣٤  .چنانکه در تمام آليساهای مقّدسين مرسوم است        

اگر مايلند دربارٔه امری چيزی بدانند، در منزل از            ٣٥.  بلكه مطابق آنچه تورات نيز می گويد، زنها بايد مطيع باشند            
 . شوهران خود بپرسند زيرا گفت وگوی زنها در مجالس آليسا شرم آور است

اگر آسی خود را    ٣٧  آه پيام خدا از شما شروع شده است؟ و يا پيام او تنها به شما رسيده است؟                   آيا گمان می کنيد  ٣٦
اّما ٣٨.  نبی بخواند يا دارای عطايای روحانی ديگر بداند بايد تصديق آند آه آنچه را می نويسم دستور خداوند است                        

 . د شداگر آسی به اين دستور بی اعتنايی آند، نسبت به او نيز بی اعتنا خواه
اّما همٔه  ٤٠.  خالصه ای دوستان من، مشتاق عطئه نبّوت باشيد و در عين حال گفت وگو به زبانها را منع نكنيد                        ٣٩

 . آارها بايد با نظم و ترتيب انجام شود
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١٥  
  رستاخيز مسيح

 و در آن پايدار     ای دوستان من، اآنون می خواهم مژده ای را آه قبًال به شما اعالم آرده بودم و شما قبول نموديد                    ١
 . اگر به آن متوّسل باشيد به وسيلٔه آن نجات می يابيد، مگر اينكه ايمان شما واقعی نباشد٢. هستيد، به ياد شما بياورم

آنچه را آه به من رسيده بود يعنی مهمترين حقايق انجيل را به شما سپردم و آن اين است آه مطابق                                                     ٣
و مدفون شد و نيز بر طبق کتاب مقّدس در روز ٤ مسيح برای گناهان ما مرد، پيشگويی های تورات و نوشته های انبيا

يک بار هم به بيش از       ٦  و بعد خود را به پطرس و پس از آن به دوازده رسول ظاهر ساخت و                        ٥  سوم زنده گشت   
يعقوب و    بعد از آن   ٧.  پانصد نفر از پيروان ديگر ظاهر شد، آه اغلب آنها تا امروز زنده اند ولی بعضی مرده اند                        

 . سپس تمام رسوالن او را ديدند
زيرا من از تمام رسوالن او آمتر        ٩  آخر همه، خود را به من آه در برابر آنها طفلی نارس بودم، ظاهر ساخت؛                 ٨

اّما به وسيلٔه    ١٠.  هستم و حّتی شايستگی آن را ندارم آه رسول خوانده شوم، چون بر آليسای خدا جفا می رسانيدم                         
وز هستم، هستم و فيضی آه او نصيب من گردانيد، بيهوده نبود؛ زيرا من از همٔه ايشان بيشتر                        فيض خدا آنچه امر    

به هرحال خواه من بيشتر زحمت      ١١.  گرچه واقعًا من نبودم؛ بلكه فيض خدا بود آه با من آار می کرد            .  زحمت آشيدم 
 .  می کنيم و شما نيز به اين ايمان آورده ايدزيرا اين است آنچه همٔه ما اعالم. آشيده باشم، خواه ايشان، تفاوتی ندارد

  رستاخيز مردگان
پس اگر مژده ای را آه ما اعالم می کنيم، اين باشد آه مسيح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما                                    ١٢

 اگر قيامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسيح هم زنده               ١٣  می توانيد اّدعا آنيد آه قيامت مردگان وجود ندارد؟            
وقتی گفتيم آه خدا مسيح را      ١٥!  و اگر مسيح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ايمان شما                ١٤!  نشده است 

زيرا اگر  ١٦.  زنده ساخته است، درصورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، دربارٔه خدا شهادت دروغ داده ايم                      
و اگر مسيح زنده نشده است، ايمان شما بيهوده است و              ١٧.  مردگان زنده نمی شوند، مسيح هم مسّلمًا زنده نشده است          

اگر اميد ما به    ١٩!  از آن گذشته ايماندارانی هم آه مرده اند، بايد هالک شده باشند          ١٨.  شما هنوز در گناهان خود هستيد     
 ! مسيح فقط منحصر به اين زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستيم

زيرا ٢١.  زنده شد و اولين آسی است آه از ميان مردگان برخاسته است                      اّما در حقيقت مسيح پس از مرگ           ٢٠
و ٢٢.  چنانکه مرگ به وسيلٔه يک انسان آمد، همان طور قيامت از مردگان نيز به وسيلٔه يک انسان ديگر فرا رسيد                         

اّما ٢٣.   خواهند شد  همان طور آه همٔه آدميان به خاطر همبستگی با آدم می ميرند، تمام کسانی که با مسيح مّتحدند، زنده               
پس از آن    ٢٤.  اول مسيح و بعد در وقت آمدن او آنانی آه متعّلق به او هستند                     :  هرآس به نوبت خود زنده می شود        

پايان آار فرا خواهد رسيد و مسيح تمام فرمانروايان و قّوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر                                  
٢٦. ه خدا همٔه دشمنان را زير پای مسيح نگذارد او بايد به سلطنت خود ادامه دهدزيرا تا آن زمانی ک   ٢٥.  خواهد سپرد 

آالم خدا می گويد آه خدا همه چيز را زير پای مسيح قرار داده             ٢٧.  آخرين دشمنی آه بر انداخته می شود، مرگ است        
 مسيح می گذارد،     شامل خدا، آه همه چيز را تحت فرمان              »  همه چيز«ولی البّته معلوم است آه عبارت               .  است

وقتی که همه چيز تحت فرمان مسيح قرار بگيرد، مسيح نيز آه پسر خداست، خود را در اختيار خدا آه                      ٢٨.  نمی شود
 . همه چيز را به فرمان او گذاشت، قرار خواهد داد تا خدا بر آّل آاينات حاآم گردد

د؟ اگر مردگان اصًال زنده نمی شوند،         در غير اين صورت برای چه عّده ای از طرف مردگان تعميد می گيرن                  ٢٩
ای ٣١و ما چرا بايد در تمام ساعات زندگی با خطر روبه رو باشيم؟                    ٣٠چرا ديگران به نام ايشان تعميد می گيرند؟            

دوستان من، چون به اّتحاد شما با خداوند، عيسی مسيح افتخار می کنم، سوگند می      خورم آه هر روز با مرگ                                      
اگر من فقط از روی انگيزه های انسانی در افسس با جانوران می جنگيدم چه چيزی عايد من                         ٣٢.  روبه رو می شوم 

 » .بخوريم و بنوشيم، زيرا فردا خواهيم مرد«می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس 
ضی زيرا بع .  درست فكر آنيد و ديگر گناه نكنيد       ٣٤.  گول نخوريد، معاشران بد، اخالق خوب را فاسد می سازند         ٣٣

 . از شما خدا را نمی شناسيد و اين را برای شرمساری شما می گويم

  رستاخيز بدن
ای نادانان، وقتی    ٣٦»  مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟                  «:  شايد آسی بپرسد   ٣٥

 يک دانه است، خواه      و آنچه می کاری فقط   ٣٧.  تخمی در زمين می آاريد، آن زنده نخواهد شد، مگر اينكه اول بميرد              
خدا بر طبق ارادٔه خود بدنی به        ٣٨.  يک دانٔه گندم باشد يا هر دانٔه ديگر و آن هنوز شكل نهايی خود را نگرفته است                   



 اول قرنتيان
 

 . آن می دهد و به هر نوع تخم، بدنی مخصوص می بخشد
پرندگان و    ،گوشت همٔه موجودات زنده يک جور نيست، گوشت آدميان يک جور است و هر دسته از حيوانات                 ٣٩

 . ماهيان گوشت مخصوص به خود دارند
زيبايی خورشيد يک جور ٤١. اجسام آسمانی با اجسام زمينی فرق دارند و زيبايی های آنها نيز با هم متفاوت است   ٤٠

 . است و زيبايی ماه و ستارگان نحوی ديگر و حّتی در ميان ستارگان زيبايی های گوناگون يافت می شود
آنچه به خاک سپرده می شود فانی است و آنچه برمی خيزد فناناپذير                  :  ن نيز چنين خواهد بود       زنده شدن مردگا ٤٢
در ضعف و ناتوانی آاشته می شود      .  آنچه برمی خيزد پرجالل است   .  آنچه به خاک می رود ذليل و خار است        ٤٣.  است

همچنان آه بدن   .  يزدبدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی برمی خ                    ٤٤.  و در قدرت سبز می شود         
اولين انسان يعنی آدم،     «:  در اين خصوص کتاب مقّدس می فرمايد      ٤٥.  جسمانی هست، بدن روحانی نيز وجود دارد          

اول جسمانی و بعد از      .  آنچه روحانی است، اول نمی آيد     ٤٦.  اّما آدم آخر روح حيات بخش گرديد        »  .نفس زنده گشت  
خاآيان به او آه از خاک ساخته        ٤٨.  ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد        آدم اول از خاک زمين       ٤٧.  آن روحانی می آيد  

همان گونه آه شكل خاآی به خود گرفتيم، شكل          ٤٩.  شد شبيه اند و آسمانی ها هم به او آه از آسمان آمد شباهت دارند                
شده است،  ای دوستان، مقصودم اين است آه آنچه از گوشت و خون ساخته                  ٥٠.  آسمانی نيز به خود خواهيم گرفت       

 . نمی تواند در پادشاهی خدا سهيم گردد و آنچه فانی است، نمی تواند در فناناپذيری نصيبی داشته باشد
بلكه در يک لحظه با يک چشم بهم زدن          ٥٢  همٔه ما نخواهيم مرد؛   .  گوش دهيد تا رازی را برای شما فاش سازم          ٥١

ا شيپور به صدا در می آيد و مردگان برای حيات                به محض آنكه شيپور آخر شنيده شود، تغيير خواهيم يافت زير                
زيرا فنا بايد با بقاء پوشيده شود و مرگ به حيات جاودان                  ٥٣.  فناناپذير زنده می شوند و ما نيز تغيير خواهيم يافت            

 ه زمانی که فنا با بقا و مرگ با حيات پوشيده شود آنچه آالم خدا می فرمايد به حقيقت خواهد پيوست آ٥٤. ملّبس گردد
 » .مرگ نابود گشته و پيروزی، آامل گرديده است«
 » ای مرگ، پيروزی تو آجاست و ای موت نيش تو آجا؟«٥٥

 
اّما خدا را شكر آه او به وسيلٔه خداوند          ٥٧.  نيش مرگ از گناه زهرآگين می شود و گناه از شريعت قدرت می گيرد             ٥٦

 . ما عيسی مسيح به ما پيروزی بخشيده است
هميشه در آار و خدمت خداوند مشغول باشيد؛ زيرا             .  دوستان عزيز من، پابرجا و استوار بمانيد           بنابراين ای ٥٨

 . می دانيد آه زحمات شما در خدمت او بی نتيجه نخواهد بود

١٦  
  جمع آوری پول

همان طور آه به آليساهای غالطيه دستور دادم شما          :  اآنون در خصوص جمع آوری اعانه برای مقّدسين يهوديه         ١
هريک از شما بايد به نسبت درآمد خود، مقداری پول            )  روز يكشنبه (يعنی در اولين روز هر هفته        ٢.  يز عمل آنيد  ن

و به محض اينكه به آنجا        ٣آنار بگذاريد و آن را پس انداز آنيد تا موقع آمدن من احتياجی به جمع آوری پول نباشد                        
و اگر رفتن من     ٤.  مه می فرستم تا هدايا را به اورشليم ببرند          رسيدم، آسانی را آه شما انتخاب کرده ايد با معّرفی نا             

 . صالح باشد، همراه ايشان خواهم رفت

  نقشٔه پولس برای سفر آينده
احتمال می رود مّدتی پيش     ٦.  پس از گذشتن از مقدونيه پيش شما می آيم؛ زيرا قصد دارم از مقدونيه عبور آنم                      ٥

سر برم و به اين وسيله با آمک شما به سفر خود به هر آجا باشد ادامه                             شما بمانم و شايد زمستان را با شما به             
در حال حاضر مايل نيستم در هنگام عبور از شما ديدن آنم؛ زيرا اميدوارم بعدًا با اجازٔه خداوند مّدتی                     ٧.  خواهم داد 

 . پيش شما بمانم
 مؤثری به من داده شده است،          زيرا فرصت بزرگی برای خدمت      ٩.  من تا عيد پنتيكاست در افسس خواهم ماند           ٨

 . اگر چه مخالفين زيادی در آنجا وجود دارند
اگر تيموتاؤس به آنجا آمد، مواظب باشيد آه در ميان شما هيچ نگرانی نداشته باشد؛ زيرا همان گونه آه من در                       ١٠

 تا به سالمتی به راه       پس هيچ کس او را حقير نشمارد و او را آمک آنيد            ١١.  آار خداوند مشغولم، او نيز آار می کند       
 . خود ادامه داده، نزد من برگردد؛ زيرا برای آمدن او و ساير ايمانداران چشم به راه هستم

در خصوص برادر ما اپلس، من او را زياد تشويق آردم، آه به اّتفاق ايمانداران ديگر به ديدن شما بيايد، ولی                         ١٢
 . هرگاه فرصت يافت خواهد آمد کامًال نپذيرفته است آه در اين موقع بيايد، اّما



 اول قرنتيان
 

  آخرين دستورات
 . همٔه آارهای خود را با محّبت انجام دهيد١٤. هوشيار باشيد، در ايمان ثابت بمانيد، قوی و جوانمرد باشيد١٣
اآنون ای دوستان من، خانوادٔه استيفان را می شناسيد و می دانيد آه آنها اولين ايمانداران يونان بودند آه خود را                    ١٥
درخواست می کنم مطيع اين اشخاص و هر شخص ديگری آه با شما همكاری                   ١٦.  قف خدمت به مقّدسين نمودند      و

 . می کند و زحمت می کشد، باشيد
و نيروی تازه ای به     ١٨  از آمدن استيفان و فرتوناتوس و اخائيكاس شاد شدم زيرا غيبت شما را جبران کرده اند                    ١٧

 . از چنين اشخاصی بايد قدردانی آرد. دروح من و همچنين به روح شما بخشيدن
آليساهای آسيا به شما سالم می فرستند، اآيال و پرسكله با آليسايی آه در خانٔه ايشان تشكيل می شود، در خداوند                  ١٩

 . با بوسٔه مقّدسانه به يكديگر سالم گوييد. جميع ايمانداران سالم می فرستند٢٠. سالم گرم به شما می فرستند
 . ، من پولس با خط خود درود می فرستمدر خاتمه٢١
 » .ای خداوند ما، بيا«ماراناتا يعنی . ملعون است هرکه خداوند را دوست ندارد٢٢
 . فيض خداوند ما عيسی با همٔه شما باد٢٣
 . آمين. محّبت من همواره با همٔه شما آه با عيسی مسيح مّتحد هستيد باشد٢٤



 نتياندوم قر
 

  نامٔه دوم پولس رسول به
  کليسای شهر قرنتس

  معّرفی کتاب
. نامٔه دوم پولس به قرنتيان در زمانی نوشته شد آه پولس مشكالت زيادی در روابط خود با کليسای قرنتس داشت                    

ولی پولس با دّقت و تحّمل زياد برای تبديل روابط و                .  م آرده بودند   بعضی از اعضای کليسا شديدًا عليه پولس قيا          
 . اصالح آن آوشش می آند و سرانجام مسائل برای آنان روشن و آشكار می گردد

در قسمت اول، پولس روابط خود را با کليسای قرنتس شرح داده و توضيح می دهد آه چرا بشّدت با ناسزاگويی                         
همچنين خوشحالی خود را از اينكه اين روش باعث توبه و اصالح شده است                  .   کندو آشمكش در کليسا مخالفت می      

در فصلهای  .  سپس از کليسا درخواست می نمايد آه هدايايی برای مسيحيان نيازمند در يهوديه بفرستند               .  بيان می آند 
لس را تكذيب     آخر، او از رسالت خويش در برابر آنانی آه در کليسا اّدعای رسالت می آردند و رسالت پو                                        

 . می نمودند، دفاع می آند

  تقسيم بندی آتاب
  ١١-١:١مقّدمه 

  ١٦:٧-١٢:١پولس و کليسای قرنتس 
  ١٥:٩-١:٨هدايا برای مسيحيان يهوديه 

  ١٠:١٣-١:١٠دفاع پولس از رسالت خويش 
  ١٣-١١:١٣خاتمه 

١  
  مقّدمه

ف برادر ما تيموتاؤس به آليسای خدا در           از طرف پولس آه به ارادٔه خدا، رسول عيسی مسيح است و از طر                   ١
 . شهر قرنتس و تمام مقّدسين مقيم يونان تقديم می شود

 . پدر ما خدا و عيسی مسيح خداوند، به شما فيض و آرامش عطا فرمايد٢

  شکرگزاری پولس
سختی ها و    او ما را در تمام     ٤.  سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عيسی مسيح آه پدری مهربان و منبع آسايش است                 ٣

زحمتهای ما آسودگی بخشيد، تا ما بتوانيم با استفاده از همان آسايشی آه خدا به ما عطا فرمود، آسانی را آه به                                  
همان گونه آه ما در رنجهای بسياِر مسيح سهيم هستيم، به وسيلٔه                 ٥.  انواع سختی ها گرفتار هستند، آسودگی بخشيم        

اگر زحمات و سختی ها نصيب ما می شود، به خاطر آسودگی و                 ٦  .مسيح در آسايش فراوان او نيز شريک هستيم            
يعنی وقتی شما هم مثل     .  نجات شماست و اگر آسايش در انتظار ماست، اين هم بايد موجب آسودگی خاطر شما باشد                

م، اميد ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زيرا می داني         ٧.  ما متحّمل رنج و زحمت می شويد، صبور و با تحّمل باشيد            
 . چنانکه در رنجهای ما سهيم هستيد، در آسايش ما نيز سهيم خواهيد بود

بارهايی آه بر دوش ما گذاشته شد        .  ما نمی خواهيم از زحماتی آه در استان آسيا برای ما پيش آمد بی خبر باشيد                ٨
 اعدام ما صادر شده     احساس می کرديم آه حكم   ٩.  آن قدر گران و سنگين بود آه اميد خود را به زندگی از دست داديم               

خدا ما را از خطر مرگ      ١٠.  چنين اّتفاقی افتاد تا به خدايی آه مردگان را زنده می کند مّتکی باشيم نه به خودمان               .  بود
شما نيز بايد با دعاهايتان ما      ١١.  بسيار وحشتناآی رهانيد و اميد ما باز هم به اوست آه بار ديگر ما را رهايی بخشد                   

ی عّدٔه بسياری برآاتی را آه خدا به ما داده است ببينند، آنگاه عّدٔه بيشتری به خاطر ما خدا را                          را ياری آنيد تا وقت     
 . سپاس خواهند گفت

  تغيير نقشٔه پولس
افتخار ما اين است و وجدان ما نيز گواه است آه در روابط خود با مردم اين جهان و مخصوصًا با شما با                                     ١٢

در آنچه نوشتيم،   ١٣.  ما به فيض خدا مّتکی بوديم، نه به فلسفٔه دنيوی           .  ر کرده ايم خلوص نّيت و بی ريايی خدايی رفتا      



 نتياندوم قر
 

و اميدواريم شما همان طور آه ما را تا حّدی می شناسيد اين             ١٤.  مقصود ما همان است آه شما می خوانيد و می فهميد          
افتخار می کنيم شما نيز به ما افتخار       چيزها را نيز کامًال بفهميد تا سرانجام در روز عيسی خداوند چنانکه ما به شما                 

 . آنيد
يعنی ١٦.  با چنين اطمينانی بود آه تصميم گرفتم قبل از همه از شما ديدن آنم تا برآاتی مضاعف به شما برسانم                     ١٥

می خواستم هم در وقت رفتن به مقدونيه و هم در بازگشت از آنجا از شما ديدن آنم و در بازگشت با آمک شما راه                            
آيا اين تصميم من نشان می دهد آه دچار ترديد شده ام؟ آيا من هم در نقشه های خود مثل                   ١٧.  ا در پيش بگيرم   يهوديه ر 

همان گونه آه سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نيز            ١٨افراد اين جهان به اقتضای زمان، بلی يا خير می گويم؟              
آه من و سيلوانس و تيموتاؤس او را به شما اعالم آرديم،              زيرا پسر خدا عيسی مسيح،       ١٩.  به شما دو پهلو نمی باشد    

زيرا هرقدر آه وعده های خدا زياد باشند همٔه آنها به                ٢٠.  بوده است »  بلی«هرگز دو دل نبود بلكه بلی او هميشه              
٢١.  طور مثبت در مسيح انجام می شوند و به اين جهت وقتی خدا را ستايش می کنيم به وسيلٔه مسيح آمين می گوييم                          

و خدا ُمهر مالكّيت خود را      ٢٢.  خدا، ما و شما را در اّتحاد با مسيح استوار نموده و مأموريت مقّدسی به ما داده است                   
 . بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همٔه برآات آينده در دلهای ما نهاد

مقصود من  ٢٤.  ادا مزاحم شما شوم   خدا شاهد است آه من از آمدن به قرنتس به اين دليل خودداری آردم آه مب                   ٢٣
خير، بلكه ما همكاران واقعی شما هستيم تا شما به خوشی حقيقی مايل شويد،              !  اين نيست آه حاآم بر ايمان شما باشم       

 . زيرا شما در ايمان پايدار هستيد

٢  
زيرا اگر ٢ايم؛ پس در اين مورد تصميم گرفتم آه اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، ديگر پيش شما ني         ١

به اين  ٣!  من شما را برنجانم، ديگر چه آسی باقی می ماند آه به من دلخوشی دهد؟ جز همان کسانی که من رنجانيدم                    
. جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که بايد مرا خوشحال آنند، مائه رنجش و اندوه من نشوند                                

من آن نامٔه را با قلبی بسيار اندوهگين و              ٤.  را نيز شادمان خواهد ساخت      اطمينان دارم آه شادمانی من همٔه شما            
منظورم رنجانيدن شما نبود، بلكه می خواستم شما را از محّبت خاّصی              .  پريشان و با اشکهای فراوان به شما نوشتم         

 . آه به شما دارم خاطرجمع سازم

  طلب آمرزش برای يک گناهكار
! ش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانيده است، بلكه تا حّدی همٔه شما را نيزاگر آسی در ميان شما باعث رنج٥

تنبيهی آه اآثر شما نسبت به شخص مقّصر روا داشتيد                 ٦.)  در اين مورد نمی خواهم بيش از حد سختگيری آنم              (
.  او را از پای درآورد     پس اآنون شما بايد او را ببخشيد و دلداری دهيد مبادا غم و اندوه زياد،                ٧.  برای او آافی است   

زيرا من آن نامه را نوشتم تا شما را ٩. بنابراين من از شما خواهش می کنم آه محّبت خود را دوباره به او ثابت آنيد٨
هرگاه شما آسی را    ١٠.  من می خواستم ببينم آه آيا در هر موردی از تعاليم من اطاعت می کنيد يا خير                  .  آزمايش آنم 

ی بخشم و اگر الزم باشد آه من هم او را ببخشم، بايد بگويم آه من او را در حضور مسيح و                       ببخشيد من نيز او را م     
 . ما نمی خواهيم شيطان از اين فرصت استفاده آند؛ زيرا ما از نقشه های او بی خبر نيستيم١١. به خاطر شما بخشيده ام

  نگرانی پولس و آسودگی خاطر او
اّما چون برادرم   ١٣ح را بدهم فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم،           وقتی به تروآس رسيدم آه بشارت مسي       ١٢

 . پس از حضور ايشان مرّخص شده به مقدونيه رفتم. تيُطس را در آنجا نيافتم، فكرم ناراحت بود
. اّما خدا را شکر می کنم که ما را به وسيلٔه اّتحاد با مسيح در صف پيروزمندان قرار داده و هدايتمان می آند                              ١٤
زيرا ما مانند ُبخور ١٥. ل عطر خوش بوی در همه جا پخش می شويم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانيممث

خوش بويی هستيم آه مسيح به خدا تقديم می آند و بوی خوش آن هم بين آنانی آه نجات می يابند و هم بين آنانی آه                              
 راه هالآت هستند، بوی آشنده ای است آه مرگ را به           اين بو برای کسانی که در    ١٦.  هالک می گردند، پخش می گردد   

پس آيست آه لياقت اين آار و         .  دنبال دارد و برای آنهايی آه در راه نجات سالكند، رايحه ای حيات بخش می باشد                  
ما آالم خدا را دستفروشی نمی آنيم، چنانکه بسياری می کنند، بلكه ما آن را با صميمّيت،                    ١٧خدمت را داشته باشد؟      

 . انند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شده اند و در حضور او خدمت می آنند و با مسيح مّتحدند، بيان می آنيمم

٣  
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  خدمتكاران پيام جديد
آيا ما مثل ديگران از طرف شما و يا برای شما به سفارشنامه                       !  شايد بگوييد آه ما به خودستايی پرداخته ايم           ١

شما ٣.  ما شما هستيد، آه در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند                     بهترين سفارشنامهٔ ٢  محتاجيم؟
اين نامه با مرآب و بر روی         .  نامٔه سرگشاده ای هستيد آه مسيح آن را نوشته و توّسط ما به ديگران رسانيده است                    
 . نی نوشته استتخته سنگ نوشته نشده است بلكه نامه ای است آه روح خدای زنده بر قلبهای انسا

در خود لياقتی نمی بينيم آه       ٥.  ما فقط به عّلت اطمينانی آه به خدا داريم، به وسيلٔه مسيح چنين اّدعايی می کنيم                      ٤
او ما را اليق گردانيد آه      ٦.  بلكه لياقت ما از جانب خداست     !  خير.  بگوييم ما صالحّيت انجام چنين آاری را داشته ايم        

و اين پيمان يک سند آتبی نيست، بلكه از روح خداست، زيرا شريعت نوشته شده،                           خدمتگزار پيمان جديد باشيم     
 . انسان را به مرگ می کشاند اّما روح خدا حيات می بخشد

اگر دوران شريعت آه بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجاميد، با چنان شكوهی شروع شد آه قوم                                        ٧
يد نتوانستند به چهرٔه او نگاه آنند هرچند آه آن نور به                     اسرائيل به عّلت نوری آه در صورت موسی می درخش              

و اگر دورانی آه شريعت مردم را        ٩.  پس دورٔه ظهور روح القدس چقدر با شكوه تر خواهد بود         ٨تدريج ناپديد می شد،    
محكوم می ساخت، با چنان شكوهی همراه بود، پس دوره ای آه مردم تبرئه می شوند بايد چقدر شكوه و جالل                                      

در واقع می توان گفت آه دوران پرشكوه اول، تمام جلوه و جالل خود را در برابر شكوه و                      ١٠!  ری داشته باشد  بيشت
و اگر آنچه آه به تدريج ناپديد می گشت دارای چنين شكوه و جاللی                 ١١.  جالل بيشتر دوران دوم از دست داده است         

 ! بود، پس آنچه دايمی است، بايد دارای چه شكوه بيشتری باشد؟
ما مثل موسی نيستيم آه نقابی بر صورت خويش گذاشت            ١٣.  چون چنين اميدی داريم با شهامت سخن می گوييم        ١٢

ذهنهای آنها آند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتيق                ١٤.  تا قوم اسرائيل پايان آن شكوه زودگذر را نبينند          
آری، تا به امروز      ١٥.   وسيلٔه مسيح برداشته خواهد شد         اين نقاب باقيمانده است و برداشته نمی شود، زيرا فقط به                

اّما به محض اينکه آسی به خداوند روی         ١٦.  هروقت آنها تورات موسی را می خوانند آن نقاب ذهنشان را می پوشاند           
، روح القدس است و هرجا روح خداوند          »خداوند«و در اينجا مقصود از آلمٔه          ١٧.  آورد، آن نقاب برداشته می شود      

و همٔه ما درحالی که با صورتهای بی نقاب مانند آيينه ای جالل خداوند را منعكس                       ١٨.  ، در آنجا آزادی هست       باشد
 . می کنيم، به تدريج در جاللی روز افزون به شكل او مبّدل می شويم و اين آار، آار خداوند يعنی روح القدس است

٤  
  گنجی در کوزه های سفالين

ما به هيچ يک از روشهای پنهانی و       ٢.  موريت را به ما داده است مأيوس نمی گرديم       چون خدا از لطف خود اين مأ      ١
ننگين متوّسل نمی شويم و هرگز با فريبكاری رفتار نمی کنيم و پيام خدا را تحريف نمی نماييم، بلكه با بيان روشن                            

لی آه اعالم می کنيم پوشيده      زيرا اگر انجي  ٣.  حقيقت می آوشيم آه در حضور خدا موردپسند وجدان همٔه مردم باشيم            
افكار آنها را آور آرده است تا        »  خدای اين جهان  «٤.  باشد، فقط برای آسانی پوشيده است آه در راه هالآت هستند            

ما نمی خواهيم خودمان مورد توّجه قرار بگيريم        ٥.  نور انجيل پرشكوه مسيح را آه صورت خدای ناديده است نبينند            
: زيرا همان خدايی آه فرمود   ٦.  ی مسيح، خداوند است و ما به خاطر او خادمان شما هستيم          بلكه اعالم می کنيم آه عيس    

در قلبهای ما نيز درخشيده است تا آن نور معرفت جالل خدا آه در چهرٔه                     »  روشنايی از ميان تاريكی بدرخشد،      «
 . مسيح مشاهده می شود بر ما بدرخشد

ين داريم تا معلوم گردد آه آن قدرت بزرگ از ما نيست، بلكه از                با وجود اين، ما چنين گنجی در کوزه های سفال         ٧
از هر طرف تحت فشاريم، ولی ُخرد نمی شويم گاهی دچار شک و ترديد می شويم، اّما تسليم نا اميدی                      ٨.  آن خداست 
فانی ما دايمًا داغ بدنهای ١٠. زمين می خوريم ولی نابود نمی شويم. آزار می بينيم، اّما هيچ وقت تنها نيستيم  ٩.  نمی گرديم

آری، در تمام دورٔه زندگی خود         ١١.  مرگ عيسی را با خود دارند تا زندگی عيسی در بدنهای ما نيز ظاهر شود                        
پس درحالی که اثرات ١٢.  هميشه به خاطر عيسی به مرگ تسليم می شويم تا زندگی عيسی در جسم فانی ما ظاهر شود               

 .  بين شما مشهود استمرگ در بين ما ديده می شود، اثرات حيات در
ما نيز در همان روح سخن می گوييم، چون ايمان                 »  .چون ايمان داشتم، سخن گفتم        «:  کتاب مقّدس می فرمايد  ١٣
زيرا می دانيم خدا آه عيسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانيد، ما را نيز با عيسی زنده خواهد ساخت و                     ١٤.  داريم

ين همه به خاطر شماست تا به هر اندازه ای آه فيض خدا شامل افراد بيشتری              ا١٥.  با شما به حضور خود خواهد آورد      
 . شود، شكر و سپاس برای جالل او نيز افزايش يابد
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  ايمان، راهنمای ما در زندگی
اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بين می رود، وجود باطنی ما                .  بنابراين، اميد خود را از دست نمی  دهيم        ١٦

و اين رنج و زحمت ناچيز و زودگذر، جالل عظيم و بی پايانی را آه غيرقابل مقايسه ١٧. ازه تر می گردد روزبه روز ت 
و در ضمن، ما به چيزهای ناديدنی چشم دوخته ايم نه به چيزهای ديدنی، زيرا آنچه به                ١٨است برای ما فراهم می کند      

 . چشم می آيد موّقتی است، ولی چيزهای ناديدنی تا ابد پايدارند

٥  
زيرا ما می دانيم هرگاه اين خيمه ای آه در آن به سر می بريم، يعنی اين بدن زمينی ما فرو ريزد، خدا عمارتی                            ١

ما در اينجا برای پناه بردن به خانٔه             ٢.  جاودانی آه به دست انسان ساخته نشده، در آسمان برای ما فراهم می آند                    
تا زمانی که در اين خيمه به  ٤.   پناه آن پوشش آسمانی، ديگر برهنه نباشيم       تا در ٣  آسمانی خود دايمًا در آه و ناله هستيم       

سر می بريم در زير بارهای سنگين ناله و فغان می کنيم، اّما نه تنها نمی خواهيم خيمٔه فعلی خود را از دست بدهيم،                          
خدا ما را برای همين      ٥.  ودبلكه مايليم پوششی آسمانی بر آن بيافزاييم تا سرانجام زندگی فانی ما در حيات غرق ش                    

منظور آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونٔه چيزهايی آه در انتظار ماست به ما                          
 . عطا فرموده است

پس ما هيچ وقت مأيوس نمی شويم، زيرا می دانيم تا زمانی که در اين بدن اقامت داريم، از حضور خداوند دور                          ٦
پس مأيوس نمی شويم، چون ترجيح می دهيم آه          ٨.)  مای ما در زندگی ايمان ماست، نه آنچه می بينيم            راهن(٧.  هستيم

بنابراين چه در اينجا باشيم و چه در آنجا         ٩.  اين خانٔه زمينی را ترک آرده و با خداوند در خانٔه آسمانی زندگی نماييم             
زيرا همٔه ما همان طور آه واقعًا هستيم، بايد             ١٠.  فقط يک هدف داريم و آن  هم اين است آه او را خشنود سازيم                       

 .  جزا بيابيم- چه نيک و چه بد-روزی در مقابل تخت داوری مسيح بايستيم تا مطابق آنچه آه با بدن خود کرده ايم 

  دوستی با خدا به وسيلٔه مسيح
خدا ما را کامًال    .  د سازيم پس چون ما می دانيم آه معنی ترس از خداوند چيست، سعی می کنيم آه مردم را متقاع               ١١

ما نمی خواهيم باز از خود تعريف آنيم بلكه     ١٢.  می شناسد و من نيز اميدوارم آه شما در دلهايتان ما را خوب بشناسيد            
می خواهيم دليلی به شما بدهيم آه به ما افتخار آنيد تا بتوانيد به کسانی که به ظاهر يک شخص می بالند و نه به باطن                        

١٤!  و اگر عاقل هستيم به خاطر شماست      !  اگر ما عقل خود را از دست داده ايم، به خاطر خداست          ١٣.  يداو، جواب بده  

زيرا محّبت مسيح حاآم بر تمام افكار و کارهای ماست چون می دانيم اگر يک نفر به خاطر همٔه انسانها ُمرد، مسّلم                        
ی آه زنده اند ديگر برای خود زندگی نكنند، بلكه          آری، او برای همه ُمرد تا آنان       ١٥.  است آه همه در مرگ او ُمردند       

 . برای او زيست نمايند آه به خاطر آنها ُمرد و دوباره زنده شد
ديگر ما دربارٔه هيچ کس از روی معيارهای انسانی قضاوت نمی کنيم، گرچه زمانی ما چنين قضاوتی دربارٔه                      ١٦

هر آنچه آهنه بود    .  ا مسيح مّتحد است، حياتی تازه دارد       کسی که ب ١٧.  مسيح داشتيم، ولی ديگر چنين قضاوتی نداريم       
اينها همه از طرف خدايی است آه به وسيلٔه مسيح، ما را آه قبًال                 ١٨.  درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است         

دشمنان او بوديم به دوستان خود تبديل آرده است و ما را موّظف ساخت آه به دشمنان ديگر او هم اعالم آنيم آه                               
به عبارت ديگر خدا به جای اينكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسيلٔه                ١٩.  ها نيز می توانند دوستان او بشوند     آن

 . مسيح با جهان مصالحه نمود و پيام اين مصالحه را به ما سپرده است
عنوان سفيران    پس ما به   .  پس ما سفيرانی از جانب مسيح هستيم و گويی خدا به وسيلٔه ما شما را می خواند                          ٢٠

مسيح کامًال بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه                 ٢١.  با خدا مصالحه آنيد    :  مسيح از شما التماس می کنيم      
 . نشناخت تا ما به وسيلٔه اّتحاد با او مانند خود خدا کامًال نيک شويم

٦  
يد در خواست می کنيم آه نگذاريد آن فيض        پس ما در که آارهای خدا سهيم هستيم، از شما آه فيض خدا را يافته ا              ١

 : زيرا او می فرمايد٢در زندگی شما بی اثر بماند، 
 ، در زمان مطلوب به تو گوش دادم«

 » و در روز نجات تو را آمک آردم
 

 ! اين زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات! گوش بدهيد
بلكه می خواهيم با   ٤دا نقصی در خدمت ما يافت شود،          ما نمی خواهيم به هيچ وجه باعث لغزش آسی بشويم، مبا            ٣
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ما در ٥. هر آاری آه می کنيم نشان دهيم آه خادمان حقيقی خدا هستيم، يعنی با تحّمل زحمات و سختی ها و دشواريها
همچنين با خلوص نّيت، معرفت، صبر،      ٦شّالق خوردنها، حبس ها، شورشها، بی خوابی ها، گرسنگی ها و تالش ها و           

٧تمام اين آارها را با آمک روح القدس و با محّبت بی ريا             .  له و مهربانی نشان می دهيم آه خادمان خدا هستيم         حوص

تنها اسلحٔه ما، هم در دفاع و هم در حمله، داشتن زندگی پاک و               .  در اعالم پيام حقيقت و با قدرت خدا انجام می دهيم          
ما را افرادی   .  گاه مورد لعن و گاهی مورد ستايش هستيم         .  بينيمگاه احترام و گاهی بی احترامی می       ٨.  بی آاليش است 

گمنام ولی در عين حال مشهوريم؛ به حال مرگ افتاديم ولی هنوز              ٩.  دروغگو می شمارند، حال آنكه راستگو هستيم      
 ولی در    غمگين، ولی پيوسته شادمانيم؛ ما چون گدا فقيريم،           ١٠.  ما شكنجه می بينيم، ولی به قتل نمی رسيم          .  زنده ايم

 . عين حال بسياری را دولتمند می سازيم؛ بی چيزيم اّما دارای همه چيز هستيم
اگر روابط  ١٢.  ای مردمان قرنتس، ما چيزی از شما پنهان نکرده ايم؛ بلكه دلهای خود را برای شما گشوده ايم                       ١١

آيا شما  ١٣.  ر دلهای خود بجوييد    شما با ما به سردی گراييده است، اين از جانب ما نيست؛ بلكه بايد ريشٔه آن را د                          
من مانند يک پدر با فرزندان   (نبايد در مقابل محّبت ما همان گرمی را نشان دهيد و دلهايتان را به سوی ما بگشاييد؟                  

 .) خود سخن می گويم

  هشدار عليه تأثير بت پرستان
ن نيكی و شرارت است و چه             زيرا چه شراآتی بي      .  از وابستگی های نامناسب با افراد بی ايمان دوری آنيد              ١٤

چه توافقی بين مسيح و ابليس وجود دارد و چه هماهنگی بين ايماندار و بی ايمان؟     ١٥رفاقتی بين روشنايی و تاريكی؟      
 : و يا چه وجه اشتراآی بين خانٔه خدا و ُبتها هست؟ زيرا ما خانٔه خدای زنده هستيم، چنانکه خدا فرموده است١٦

 م بود من در ايشان ساآن خواه«
 . و در ميان آنها به سر خواهم برد

 » .من خدای ايشان خواهم بود و آنان قوم من
 

 : و خداوند می فرمايد١٧
  از ميان آنها خارج شويد«

  و خود را از آنان جدا سازيد
  و به چيزهای ناپاک دست نزنيد
 » .و من شما را خواهم پذيرفت

 : و خداوند متعال می فرمايد١٨
  خواهم بود من پدر شما«

 » .و شما پسران و دختران من خواهيد بود

٧  
ای عزيزان، اين وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر بايد خود را از هر چيزی آه جسم و جان ما را آلوده                          ١

 . می سازد پاک آنيم و با خداترسی خود را کامًال مقّدس سازيم

  شادمانی پولس
اخالق آسی را فاسد نساختيم و       .  ما نسبت به هيچ کس به ناحق رفتار نكرديم        .  ييدقلبهای خود را به سوی ما بگشا       ٢

من نمی خواهم با سخنان خود شما را محكوم سازم، زيرا چنانکه قبًال گفته بودم، شما آن قدر                      ٣.  آالهبرداری نكرديم 
قدر به شما اطمينان دارم و       من چ ٤.  در نزد ما عزيز هستيد که نه مرگ می تواند شما را از ما جدا سازد، نه زندگی                   

 . و با وجود تمام زحمات و مشكالتی آه داريم، من دلگرمی و شادی زيادی دارم! چقدر به شما افتخار می کنم
مثًال وقتی به مقدونيه رسيديم نه تنها نتوانستيم برای رفع خستگی خود آمی استراحت آنيم بلكه از هر طرف                             ٥

اّما خدا آه به      ٦.  ان در نزاع بوديم و از طرف ديگر باطنًا می ترسيديم               از يک طرف با ديگر      .  دچار زحمت شديم   
تنها آمدن او نبود آه ما را خوشحال ساخت، بلكه          ٧.  دلشكستگان دلداری می دهد، با آمدن تيُطس به ما دلگرمی  بخشيد         

يد و چگونه از آاری      او به من گفت آه شما چقدر می خواهيد مرا ببين           .  تشويق شما از او نيز در شادی ما مؤثر بود           
 . اين چيزها شادی مرا بيشتر آرده است. آه آرده بوديد، پشيمان شده ايد و چقدر اآنون از من دفاع می کنيد

وقتی ديدم آه آن نامه باعث       .  با اينکه نامٔه من باعث ناراحتی شما گرديده است، من از نوشتن آن پشيمان نيستم                  ٨
اّما حاال خوشحالم، نه به عّلت       ٩،  تا مّدتی از نوشتن آن پشيمان شده بودم         ،  )اگرچه موّقتی بود  (رنجش شما شده بود      

زيرا مطابق ارادٔه خدا    .  رنجی آه متحّمل شديد، بلكه به سبب اينكه اين غم سبب شد آه شما راه خود را عوض آنيد                     



 نتياندوم قر
 

تحّمل چنين رنجی می شويد و     وقتی م ١٠.  شما دچار درد و رنج شديد تا به اين وسيله از تنبيه ما کامًال در امان باشيد                   
اّما درد و   .  آن را ارادٔه خدا می دانيد، اين باعث توبه و در نتيجه نجات شما می گردد و هيچ پشيمانی به دنبال ندارد                         

ببينيد، درد و رنجی آه مطابق ارادٔه خدا تحّمل کرده ايد چه صفات نيكويی در                    ١١.  رنج دنيوی باعث مرگ می شود      
جدّيت، دفاع از بی گناهی خويش و ناراحتی در مقابل بی عدالتی ها، ترس از شرارت،                    :  ستشما به وجود آورده ا      

شما خوب نشان داديد آه در تمام جريان بی تقصير             !  اشتياق و غيرت و تعّصب برای به آيفر رسانيدن خطاآاران             
 . هستيد
ما معلوم شود آه ميزان عالقه و         من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و يا آن مظلوم ننوشتم، بلكه تا بر ش                       ١٢

بنابراين مخصوصًا وقتی ديديم تيُطس از اينکه همٔه شما   ١٣.  اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زياد است          
من پيش او از شما زياد         ١٤.  موجب آرامش و آسودگی خيال او شديد شاد و خوشحال است، ما بسيار دلگرم شديم                      

آری، همان طور آه سخنان ما دربارٔه شما تمامًا راست بود، فخر ما نيز ! فظ آرديدتعريف آردم و شما آبروی مرا ح
و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی آه در زمان مالقات با او نشان                       ١٥.  پيش تيُطس به حقيقت پيوست     

نم از هر حيث به شما        من چقدر خوشحالم آه می توا      ١٦.  داديد، به ياد می آورد محّبتش نسبت به شما بيشتر می شود              
 . اطمينان داشته باشم

٨  
  آرم و بخشش مسيحايی

آنها با زحماتی آه      ٢.  ای دوستان، می خواهيم از آنچه فيض خدا در آليساهای مقدونيه آرده است، آگاه شويد                        ١
وشی منجر به   ديده اند سخت آزموده شده اند و با وجود اينکه بسيار فقير بودند، از خوشی فراوان پرشده اند و اين خ                       

من، خود شاهد هستم آه آنها به اندازٔه توانايی خود و حّتی               ٣.  بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازٔه آنها گشته است           
و با اصرار زياد از ما خواهش آردند آه در افتخار رفع                          ٤.  بيشتر از آن با ميل به ديگران آمک می آردند                  

ان بيش از توّقع ما بود، زيرا اول خود را به خداوند تسليم کردند و                 اين آار ايش  ٥.  نيازمنديهای مقّدسين شريک شوند   
پس ما به تيُطس آه اين آار را در ميان شما شروع آرده بود،                 ٦.  بعد طبق ارادٔه خدا، خود را در اختيار ما گذاشتند           

ل ايمان، سخندانی،   از اين گذشته، چنانکه شما در هر امر ديگری از قبي             ٧.  اصرار آرديم آه آن را به اتمام برساند         
 . درک حقيقت، جّديت و محّبت نسبت به ما غنی هستيد، می خواهيم آه در اين امر خير هم غنی باشيد

. اين را به عنوان يک فرمان به شما نمی گويم بلكه می خواهم با اشاره به جدّيت ديگران، محّبت شما را بيازمايم                       ٨
گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقير ساخت تا           .  بخشنده بود   شما می دانيد آه عيسی مسيح، خداوند ما چقدر        ٩

 . شما از راه فقر او دولتمند شويد
چون شما اولين آسانی بوديد آه در يک سال پيش نه تنها مايل و                     :  در اين مورد عقيدٔه خود را ابراز می کنم           ١٠

ه صالح شماست آه به اين آار ادامه دهيد و              راغب به آمک ديگران بوديد بلكه عمًال اين آار را آرديد، اآنون ب                  
آن زمان بسيار مايل بوديد آه اين آار را انجام دهيد و اآنون مطابق عالقٔه خود با ميل، اين آار را به                          ١١.  تمام آنيد 

ه اگر آسی واقعًا مايل است آمک آند، خدا هدئه او را نسبت به آنچه دارد می پذيرد، نه مطابق آنچ                     ١٢.  اتمام برسانيد 
 . ندارد
بلكه !  خير.  مقصودم اين نيست آه ديگران از زير بار شانه خالی آنند و شما بار ايشان را به دوش بگيريد                              ١٣

يعنی آنچه را آه شما فعًال به آن نيازی نداريد، برای رفع نيازمندهای آنها                       .  می خواهم اين يک عمل متقابل باشد        
چنانکه ١٥.  ما را رفع نمايد و به اين وسيله مساوات برقرار می شود           تا روزی مازاد ايشان هم نيازمنديهای ش       ١٤  بدهيد

 » .او آه زياد جمع آرد زيادی نداشت، و آنکه اندک اندوخت آم نداشت«: کتاب مقّدس می فرمايد
او نه تنها    ١٧.  خدا را شكر آه او اشتياقی نظير آنچه من نسبت به شما دارم در دل تيُطس ايجاد آرده است                                 ١٦

همراه او آن    ١٨.   را قبول آرد؛ بلكه با شوق و ذوق و از روی ميل خود می  خواست پيش شما بيايد                            درخواست ما 
عالوه بر اين، او از       ١٩.  برادری را آه در تمام آليساها به خاطر بشارت دادن انجيل شهرت يافته است، می فرستم                    

الل خدا و به نشانٔه ُحسن نّيت ما انجام          طرف آليساها مأمور شده است آه همراه ما باشد و اين آار خير را برای ج                  
 . دهد
ما با نظارت بر امر جمع آوری و توزيع بخشش های سخاوتمندانٔه شما بسيار مواظب هستيم، مبادا آسی از ما                         ٢٠

آری، می آوشيم نه فقط آنچه را آه در نظر خداوند درست است انجام دهيم، بلكه آنچه را آه مردم                          ٢١.  ايراد بگيرد 
 . ندند به عمل آوريمنيز می پس

او اآنون به سبب اطمينان     .  برادر خود را آه بارها او را آزموده و هميشه او را جّدی يافته ام با آنان می فرستم                      ٢٢
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و اّما تيُطس، او در خدمت شما يار و همكار من است             ٢٣.  بزرگی آه به شما دارد بيش از پيش مشتاق ديدار شماست           
بنابراين محّبت خود را به ايشان      ٢٤.  ی آيند نمايندگان آليساها و مائه جالل مسيح هستند       و برادران ديگر هم آه با او م       

 . و در ضمن به تمام آليساها نشان دهيد تا همه بدانند تعريفی آه من از شما کرده ام، بی اساس نبوده است

٩  
  جمع آوری پول برای مسيحيان محتاج

ی آه به عنوان اعانه برای مقّدسين فرستاده می شود، برای شما                   در واقع هيچ نيازی نيست آه دربارٔه وجوه             ١
من نزد مردم مقدونيه از شما تعريف کرده ام و گفته ام آه                  .  زيرا می دانم آه شما مايل هستيد آمک آنيد            ٢بنويسم؛  

نان را برای اين     ايمانداران ما در يونان از سال پيش تا به حال آمادٔه آمک بوده اند و اشتياق شما، عّدٔه زيادی از آ                           
اآنون اين ايمانداران را پيش شما می فرستم و برای اينکه تعريفی آه ما از شما آرده ايم                             ٣.  آار برانگيخته است   

وگرنه، اگر اهالی مقدونيه    ٤.  سخنان پوچ نباشد، همان طور آه من به ايشان قول داده بودم، آمادٔه آمک به آنها باشيد                  
س از آن همه اعتمادی آه به شما داشتم، شما آمادٔه آمک نيستيد، ما در مقابل آنها                            همراه من بيايند و ببينند آه پ           

پس الزم دانستم آه اين ايمانداران را وادار آنم آه قبل از من پيش شما                      ٥!  شرمنده خواهيم شد تا چه رسد به شما           
نجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم         بيايند و هدايای شما را آه وعده آرده بوديد، قبًال آماده سازند تا وقتی من به آ                   

 . شود آه بخشش شما از روی ميل بوده است و نه به اجبار
کسی که بذر آم بكارد محصول آم درو خواهد آرد و آنکه دانٔه بسيار بكارد محصول فراوان                 :  به ياد داشته باشيد   ٦

ت، بدهد و نه از روی بی ميلی و              پس هرآس بايد مطابق آنچه در دل خود تصميم گرفته اس                  ٧.  درو خواهد نمود   
و او قادر است آه هر نوع برآتی را به شما عطا                  ٨.  اجبار، زيرا خدا آسی را دوست دارد آه با شادی می بخشد                

فرمايد تا هميشه به اندازٔه آفايت و حّتی بيش از آن داشته باشيد تا بتوانيد با سخاوتمندی در امور خير و نيكو بذل و                           
 : ه آتاب مقّدس می فرمايدچنانک٩. بخشش آنيد

  او با سخاوت به نيازمندان می بخشد«
 » .و خيرخواهی او تا به ابد باقی است

 
خدا آه بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهّيا و آن را چند                        ١٠

خدا شما را بسيار غنی می سازد تا شما         ١١.   باشد برابر خواهد ساخت تا محصول آارهای خير و نيكوی شما فراوان            
از هر لحاظ سخاوتمند باشيد و به اين وسيلٔه عّدٔه زيادی خدا را برای آاری آه ما کرده ايم، سپاسگزاری خواهند                               

پس اين خدمت ما نه تنها نيازمنديهای مقّدسين را تأمين می کند، بلكه موجب سپاسگزاری عّده ای زياد از خدا                   ١٢.  آرد
زيرا شما نه تنها    .  اين خدمت شما دليل بر ايمان شماست و مردم خدا را برای آن شكر خواهند آرد                  ١٣.  نيز می گردد 

و آنان اين   ١٤.  به ايمان خود به انجيل مسيح اعتراف می کنيد، بلكه آنها و ديگران را در آنچه داريد سهيم می سازيد                        
خدا ١٥.   و با محّبت و عالقٔه زياد برای شما دعا خواهند آرد              لطف بزرگی را آه خدا به شما آرده است خواهند ديد             

 ! را برای بخشش غيرقابل توصيف او سپاس بگوييم

١٠  
  دفاع پولس از رسالت خود

 آری، همان پولس آه بنا      -اآنون من پولس به خاطر تواضع و ماليمت مسيح، شخصًا از شما درخواست می کنم                   ١
از شما التماس می کنم آه مرا ٢ -ما فروتن و ماليم ولی دور از شما گستاخ هستم به گفتٔه بعضی از شما، پيش روی ش       

مجبور نسازيد وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار آنم، چون تصميم گرفتم در مقابل آنها آه گمان می کنند ما                       
ی بريم اّما جنگی آه می کنيم دنيوی و        مسّلمًا ما در اين دنيا به سر م        ٣!  با انگيزه های دنيوی کار می کنيم، گستاخ باشم       

. اسلحٔه جنگ ما سالحهای معمولی نيست، بلكه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد                     ٤.  جسمانی نيست 
و هر مانعی آه در مقابل شناخت خدا قرار بگيرد از بين می بريم و تمام افكار و خياالت را                            ٥ما هر نوع سفسطه       

وقتی اطاعت شما از ما آامل شود، آن وقت آسانی را آه نافرمانی می کنند،                         ٦.  آوريمتحت فرمان مسيح در می        
 . مجازات خواهيم آرد

آيا آسی در ميان شما مطمئن است آه به مسيح تعّلق دارد؟             !  به آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توّجه آنيد          ٧
شايد من دربارٔه اختياراتی آه خدا به من داده است ٨.  آن شخص بايد قبول آند آه ما هم مثل او متعّلق به مسيح هستيم             

زيرا خدا اين قدرت و اختيار را برای بنای شما به من داده                  .  بيش از اندازه به خود باليده باشم، ولی پشيمان نيستم             
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: شايد آسی بگويد    ١٠.  فكر نكنيد آه می خواهم با نامه های خود شما را بترسانم                    ٩!  است و نه برای خرابی شما           
اين اشخاص خاطرجمع باشند آه       ١١»  .نامه های او سخت و مؤثرند ولی حضور او بی اثر و بيانش تعريفی ندارد                  «

 . آنچه را از دور به وسيلٔه نامه می نويسم هروقت بيايم، همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بين نخواهد بود
 را اين قدر بزرگ می دانند، مقايسه آنيم و يا در يک سطح             البّته ما جرأت آن را نداريم خود را با کسانی که خود           ١٢

و ١٣!  وقتی آنها خود را با يكديگر می سنجند و با همديگر مقايسه می کنند، نشان می دهند آه چقدر احمقند                  .  قرار دهيم 
 به ما سپرده     اّما ما نمی توانيم از آن حّدی آه برای ما تعيين شده، بيشتر فخر آنيم؛ يعنی به ميزان خدمتی آه خدا                             

وقتی اّدعا می کنيم آه آليسای شما هم در محدودٔه مأموريت ما قرار                   ١٤.  است و آن شامل خدمت شما نيز می شود           
ما از آنچه   ١٥.  دارد از حّد خود تجاوز نمی کنيم، زيرا ما اولين اشخاصی بوديم آه انجيل مسيح را به شما رسانيديم                       

انجام داده اند، به خود نمی باليم؛ بلكه اميدواريم آه ايمان شما رشد آند و                 ديگران در خارج از محدودٔه مأموريت ما          
تا سرانجام بتوانيم انجيل را در آشورهايی آه در آن سوی                      ١٦ما بتوانيم دامنٔه خدمت خود را وسيع تر سازيم،                   

ت شخصی ديگر    سرزمين شماست، اعالم نماييم و آن وقت الزم نيست آه ما به آاری آه قبًال در حوزٔه مأموري                            
 . انجام شده است، فخر آنيم

زيرا خودستايی، شخص را در      ١٨»  .هرکه بخواهد فخر آند به خداوند فخر نمايد         «:  چنانکه آالم خدا می  فرمايد    ١٧
 . حضور خدا مقبول نمی سازد بلكه فقط وقتی خداوند از آسی تعريف نمايد مورد پسند اوست

١١  
  پولس و رسوالن دروغين

عالقٔه من  ٢!  خواهش می کنم آن را تحّمل آنيد        .  ز سخنان من، آه اندکی ابلهانه است ناراحت نشويد              اميدوارم ا ١
نسبت به شما، عالقه ای است الهی، زيرا من شما را به عنوان يک باآرٔه پاکدامن به عقد مسيح در آورده، به او                                   

 مار فريب خورد، افكار شما نيز از ارادت و           اّما اآنون می ترسم، همان طور آه حوا به وسيلٔه زيرآی         ٣.  تقديم نمودم 
زيرا اگر آسی پيش شما بيايد و عيسای ديگری جز آن عيسايی را آه                 ٤.  اخالصی آه به مسيح داريد، منحرف شود       

ما به شما اعالم آرديم، اعالم آند، آيا با خوشحالی او را قبول نمی کنيد؟ و آيا حاضر نيستيد با خوشحالی، روحی                              
 ًال پذيرفته بوديد، بپذيريد و يا مژده ای غيراز آنچه قبًال به شما داده شده بود، قبول آنيد؟ غيراز آنچه قب

شايد ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم دربارٔه چه             ٦!  گمان نمی کنم من از آن رسوالن عالی مقام شما آمتر باشم               ٥
 ! ما اين را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ايم! سخن می گويم

آيا با اين آار، من     .  نجيل را مفت و مّجانی به شما رسانيدم، من خود را حقير ساختم تا شما سر افراز شويد                      من ا ٧
من معاش خود را از آليساهای ديگر گرفتم و يا به اصطالح آنها را غارت آردم تا بتوانم                                ٨مرتكب گناه شدم؟      

ه پول احتياج داشتم به هيچ يک از شما تحميل نشدم؛           و وقتی با شما بودم با وجود اينکه ب        ٩!  مّجانی به شما خدمت آنم    
من هرگز خود را به شما تحميل نكردم و در آينده       .  بلكه وقتی ايمانداران از مقدونيه آمدند، احتياجات مرا رفع نمودند         

ر به حقانّيت مسيح آه در زندگی من است، قول می دهم آه هيچ چيز نمی تواند مانع فخر من د                        ١٠!  نيز نخواهم آرد   
چرا آمک شما را قبول نكردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند آه شما را                    ١١!  تمام سرزمين يونان باشد   

 . دوست دارم
من به اين آار ادامه خواهم داد تا اّدعای آسانی را آه با غرور می گويند رسالت آنها و رسالت ما يكسان است                          ١٢

وغين و خادمان فريبكار هستند آه خود را به شكل رسوالن مسيح در                زيرا اين اشخاص رسوالن در     ١٣.  خنثی سازم 
پس اگر خادمان او     ١٥.  اين چيز عجيبی نيست، شيطان هم خود را به صورت فرشتٔه نور در می آورد                   ١٤.  می آورند

در عاقبت مطابق کارهايشان آيفر خواهند         !  خود را خدمتگزاران عدالت و نيكويی جلوه دهند جای تعّجب نيست                  
 . فتيا

  زحمات يک رسول مسيح
هيچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر دربارٔه من اين طور فكر می کنيد، پس اقًال مرا مثل يک احمق                   :  تكرار می کنم ١٦

اآلن از روی غرور و مثل يک آدم احمق از خود تعريف می کنم و نه مثل يک                ١٧.  بپذيريد تا بتوانم آمی به خود ببالم      
شما بايد  ١٩.   امتيازات دنيوی خويش می بالند، من هم می خواهم به امتيازات خود ببالم                  چون بسياری به   ١٨.  مسيحی

البّته اگر آسی شما را به بردگی درآورد، يا         ٢٠!  چقدر روشنفكر باشيد آه می توانيد اين طور با افراد احمق مدارا آنيد          
گاه آند و يا به صورتتان سيلی زند، حتمًا             استثمار نمايد، يا از شما بهره برداری آند، يا به چشم حقارت به شما ن                    

 ! با شرمساری بايد بگويم آه به عّلت ضعف خود ما بود آه نتوانستيم اين آارها را انجام دهيم٢١! تحّمل خواهيد کرد
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آيا ٢٢.)  گفتم آه مثل يک نادان حرف می زنم        .  (اّما اگر آسی جرأت آند آه به چيزی ببالد، من آمتر از او نيستم                  
آيا ٢٣!  آيا فرزندان ابراهيم هستند؟ من هم هستم      !  آيا اسرائيلی هستند؟ من هم هستم     !  رانی هستند؟ من هم هستم    آنها عب 

من بيش از    .)  باز مثل يک ديوانه حرف می زنم       !  (آنها خادمان مسيح هستند؟ من بيش از آنها او را خدمت کرده ام                
ات بی شمار شالق خورده و چندين بار با مرگ روبه رو               دفع.  آنها زحمت کشيده ام و بيش از آنها در زندان بوده ام              

و سه بار از روميان چوب خوردم و يک بار         ٢٥يهوديان مرا پنج بار و هر بار سی و نه ضربه شّالق زدند،               ٢٤.  شده ام
در مسافرتهای  ٢٦.  سه بار شكسته آشتی شدم و يک شب و يک روز دستخوش امواج دريا بودم                     .  هم سنگسار شدم   

با خطر سيل و راهزنان روبه رو بودم و از دست يهوديان و غيريهوديان و دوستان دروغين در شهر و                        زياد خود،   
من متحّمل سختی ها، زحمات، بی خوابی، گرسنگی و تشنگی فراوان شده ام و              ٢٧.  بيابان و دريا با مرگ مواجه شدم        

از آن گذشته، نگرانی برای تمام           ٢٨.  غالبًا بدون خوراک و لباِس آافی سرمای سخت زمستان را تحّمل کرده ام                       
وقتی يكی ضعيف است آيا من در ضعف او شريک نيستم؟           ٢٩.  آليساها باری است آه شب و روز بر دوش من است          

 و اگر آسی لغزش بخورد، آيا من آتش نمی گيرم؟ 
 تا -ی خداوند   خدا، پدر عيس  ٣١.  اگر مجبورم فخر آنم، به آن چيزهايی خواهم باليد آه ضعف مرا نشان می دهند                ٣٠

وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا آه از طرف                   ٣٢.   می داند آه من دروغ نمی گويم           -ابد سپاس به نام او باد           
پادشاه به اين مقام منصوب شده بود فرمان داد آه نگهبانانی برای دستگيری من بر دروازه های شهر                             »  حارث«

 . ه در ديوار شهر بود پايين گذاشته شدم و از دست او فرار آردماّما من به وسيلٔه سبدی از پنجره ای آ٣٣بگمارند، 

١٢  
  رؤياها و مكاشفات پولس

مثًال می توانم دربارٔه رؤياها و مكاشفاتی آه       .  حّتی اگر اين گونه باليدن هيچ فايده نداشته باشد، بايد به آن ادامه دهم            ١
ی شناسم آه چهارده سال پيش تا به آسمان سوم           من شخصی را در مسيح م      ٢.  خداوند به من عطا فرمود صحبت آنم        

نمی دانم جسمًا يا   .  (فقط می دانم آه اين مرد به بهشت برده شد           ٣.)  جسمًا يا روحًا، نمی دانم، خدا می داند       .  (ربوده شد 
 من حاضرم به  ٥.  و چيزهايی شنيد آه آن قدر مقّدس و محرمانه است آه بيان آنها جايز نيست                 ٤.)  روحًا، خدا می داند  

اگر بخواهم به خود    ٦.  تجربّيات اين مرد ببالم ولی در خودم هيچ دليلی برای باليدن نمی بينم، مگر در ضعفهای خود                  
اّما چنين آاری نخواهم آرد، مبادا آسی بيش از آنچه          .  ببالم، احمق نخواهم بود، زيرا هرچه بگويم عين حقيقت است         

 . يل شوددر من می بيند يا از من می شنود برای من ارزش قا
و برای اينکه به خاطر مكاشفات فوق العاده ای آه ديده ام مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناآی به من داده شد                    ٧

سه بار از خداوند درخواست آردم آه آن را از           ٨.  آه مانند قاصدی از طرف شيطان مرا بكوبد تا زياد مغرور نشوم            
من برای تو آافيست، زيرا قدرت من در ضعف تو آامل                       فيض«:  اّما او در جواب من گفت          ٩،   من دور سازد    

١٠.  پس چقدر بيشتر با مسّرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم آرد تا قدرت مسيح مرا فرا گيرد                          »  .می گردد

بنابراين، من به خاطر مسيح، ضعف ها، اهانتها، سختی ها، آزارها و دشواری ها را با آغوش باز می پذيرم زيرا در                       
 . ف قوی هستمهنگام ضع

  نگرانی پولس
شما بايد از من تعريف می کرديد زيرا حّتی اگر من               .  من مثل يک احمق حرف می زنم، ولی تقصير شماست            ١١

عاليمی آه رسالت مرا ثابت می کند با صبر ١٢. هيچ به حساب نيايم، باز هم از آن رسوالن عالی مقام شما آمتر نيستم
از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از                    ١٣.  له عجايب و نشانه ها بود        از جم  :  تمام در ميان شما ظاهر شد           

 ! آليساهای ديگر بود، جز اينکه برای امرار معاش خود از شما آمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنين بی عدالتی ببخشيد
، زيرا من شما    اآنون اين سومين بار است آه حاضرم نزد شما بيايم و قول می دهم آه به شما تحميل نخواهم شد                   ١٤

فرزندان نبايد برای والدين پس انداز آنند، بلكه برعكس والدين بايد در فكر فرزندان خود               !  را می خواهم نه پولتان را    
اگر من شما را اين قدر دوست        .  پس من خوشحال می شوم آه اموال و حّتی جان خود را در راه شما بدهم                   ١٥.  باشند

 متر دوست داشته باشيد؟ دارم، آيا شايسته است آه شما مرا آ
اّما در عوض می گوييد آه من خيلی زرنگ بودم و با حيله شما               !  شما قبول می کنيد آه من بر شما تحميل نشدم          ١٦

من خواهش آردم   ١٨  چطور؟ آيا من به وسيلٔه کسانی که پيش شما فرستادم از شما بهره ای گرفتم؟                 ١٧!  را فريب دادم  
آيا تيُطس از شما بهره ای گرفت؟ مگر من و او به               .  در مشهور را با او فرستادم       آه تيُطس پيش شما بيايد و آن برا          

 وسيلٔه يک روح هدايت نشديم؟ مگر هردوی ما در يک راه قدم نگذاشتيم؟ 



 نتياندوم قر
 

خير، ما در حضور خدا و       !  شايد گمان می کنيد آه ما در طول اين مّدت می آوشيم پيش شما از خود دفاع آنيم                    ١٩
من از اين می ترسم    ٢٠.  آری ای دوستان عزيز، هرچه می کنيم برای بنای شماست         .  خن می گوييم در اّتحاد با مسيح س    

آری، !  آه وقتی پيش شما بيايم، شما را غيراز آنچه می خواهم بيابم و شما نيز مرا غيرازآنچه می خواهيد بيابيد                                
خودپسندی و هرج و مرج روبه رو      می ترسم آه در آنجا با نزاع، حسد، تندخويی، خودخواهی، بدگويی، سخن چينی،             

و می ترسم اين بار آه بيايم خدای من بار ديگر آبروی مرا در حضور شما بريزد، يعنی من برای اشخاصی                     ٢١.  شوم
 . آه گناه کرده اند و از ناپاآی و فساداخالقی و کارهای شهوانی خود توبه نکرده اند، اشک خواهم ريخت

١٣  
  آخرين اخطار و دستورها

هر اّتهامی بايد به وسيلٔه دو يا سه           :  طبق فرمايش کتاب مقّدس   .  بار سوم است آه من به مالقات شما می آيم              اين١
می خواهم به شما آه در گذشته مرتكب گناه شده ايد و به همٔه اشخاص ديگر اخطار نمايم همان                          ٢.  شاهد تأييد شود   

اين :  آنون آه از شما دور هستم بار ديگر تكرار آنم          مطلبی را آه در خالل دومين مالقات خود به شما گفته بودم، ا              
در آن  صورت شما دليلی خواهيد داشت آه         ٣.  بار آه پيش شما بيايم هيچ يک از شما نمی تواند از تنبيه من فرار آند                 

او در مناسبات خود با شما ضعيف نيست بلکه قدرت او در ميان شما ديده                            .  مسيح به وسيلٔه من سخن می گويد         
ما نيز مثل او    .  اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صليب آشته شد، اآنون با قدرت خدا زندگی می کند                   ٤  .می شود

 . جسمًا ضعيف هستيم، اّما در روابط خود با شما با قدرت خدا در مسيح زيست خواهيم آرد
شما بايد تا اين     .  ست يا نه  خود را بيازماييد و خود را امتحان آنيد تا بفهميد آيا ايمانی آه داريد، ايمان حقيقی ا                        ٥

اميدوارم آه شما درک      ٦!)  مگر اينکه در امتحان رد شده باشيد          .  (موقع دانسته باشيد آه عيسی مسيح در شماست           
دعای ما در پيشگاه خدا اين است آه شما از گناه دور باشيد، نه                  ٧!  آرده باشيد آه ما در اين امتحان مردود نشده ايم          

عّرفی آنيم، بلكه می خواهيم کارهای شما راست و درست باشد حّتی اگر ما افراد مردود                برای اينکه خود را مقبول م     
ما از اينکه خود      ٩.  ما نمی توانيم عليه حقيقت اقدامی آنيم، بلكه فقط برای پيشرفت آن می آوشيم                      ٨.  معّرفی شويم  

نوشتن اين چيزها در وقتی که      عّلت  ١٠.  زيرا دعا می کنيم آه شما آامل بشويد        .  ضعيف هستيم و شما قوی خوشحاليم      
هنوز از شما دور هستم اين است آه وقتی به آنجا برسم، مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار آنم؛ زيرا هر قدرت                         

 . و اختياری آه خداوند به من بخشيده است، برای بنا آردن بود، نه برای خراب آردن
با يکديگر  :  به آنچه می گويم توّجه نماييد    .  مل خود بكوشيد  برای رشد و تكا   .  در خاتمه، ای دوستان من، خداحافظ     ١١

 . مدارا آنيد و در صلح و صفا به سر بريد و خدا آه منشاء محّبت و آرامش است، با شما خواهد بود
 . با بوسٔه مقّدسانه به يكديگر سالم گوييد١٢
ا و رفاقت روح القدس، با همٔه شما         فيض عيسی مسيح خداوند، محّبت خد      .  تمام مقّدسين به شما سالم می رسانند       ١٣

 . باد، آمين



 غالطيان
 

  نامٔه پولس رسول به کليساهای استان
  غالطيه
  معّرفی کتاب

شد، اين سؤال نيز به وجود آمد آه آيا             همچنان که انجيل عيسی مسيح در بين غيريهوديان موعظه و پذيرفته می                 
 بايد قوانين شريعت موسی را نيز اطاعت آرد يا نه؟ پولس اصرار می آند آه                    برای اينكه يک مسيحی واقعی بود،       

اين کار لزومی ندارد و تنها شرط اصلی برای زندگی حقيقی در مسيح ايمان است آه به وسيله آن، همه نزد خدا                                
 افرادی مخالف    - يک استان رومی در قسمت آسيای صغير         -ا در بين کليساهای غالطيه         اّم.  عادل شمرده می شوند   

 . پولس بودند و اّدعا می آردند آه بايد شريعت موسی را نيز بجا آورد
پولس در اين نامه، اين مسئله را روشن می آند تا آسانی را آه به وسيلٔه اين تعاليم غلط گمراه شده بودند به ايمان                         

. پولس موضوع را با بيان اينكه او حّق دارد رسول عيسی مسيح ناميده شود آغاز می آند                  .  درست برگرداند   و رفتار 
او تأآيد می کند آه او از طرف خدا رسول ناميده شده است نه از طرف قدرتهای انسانی و رسالت او به طور خاص                      

ده شدن نزد خدا، فقط به وسيلٔه ايمان           سپس اين موضوع را توسعه می دهد آه عادل شمر            .  برای غيريهوديان است   
در فصلهای آخر، پولس نشان می دهد آه رفتار مسيحی از محّبت جاری می شود آه آن در نتيجٔه ايمان                     .  ممكن است 

 . به مسيح است

  تقسيم بندی کتاب
  ١٠-١:١مقّدمه 

  ٢١:٢-١١:١اختيارات پولس به عنوان رسول 
  ٣١:٤-١:٣انجيل فيض خدا 

  ١٠:٦-١:٥ولّيت مسيحی آزادی و مسئ
  ١٨-١١:٦خاتمه 

١  
  مقّدمه

از طرف پولس رسول آه رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسيلٔه آسی بلكه از طرف عيسی مسيح و                            ١
تمام ايماندارانی آه با من هستند به آليساهای           ٢.  خدای پدر آه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد، به دست آورد                  

 . می فرستند غالطيه درود
 . فيض و آرامش خدا، پدر ما و عيسی مسيح خداوند بر شما باد٣
٥.  همان عيسی آه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق ارادٔه پدر ما خدا، ما را از اين زمانٔه شرير برهاند                            ٤

 . آمين! خدا را تا به ابد جالل باد

  يگانگی انجيل
ين زودی از آن کسی که شما را به فيض مسيح دعوت آرده است                              من از اين تعّجب می کنم آه شما به ا                   ٦

اّما )  درصورتی آه انجيل ديگری وجود ندارد          (٧!  روی گردان شده ايد و اآنون از انجيل ديگری پيروی می کنيد                
حّتی اگر ما يا فرشته ای از       ٨.  عّده ای هستند آه می خواهند شما را مضطرب سازند و انجيل مسيح را تحريف نمايند                

: چنانکه قبًال گفته بودم باز هم تكرار می کنم          ٩!  آسمان، انجيلی غيراز آنچه ما اعالم آرديم بياورد، بر او لعنت باد                
 » !هر کسی که انجيلی غيراز آنچه پذيرفتيد، بياورد بر او لعنت باد«

خواهم و آيا    من فقط رضايت خدا را می          !  آيا اين سخن می رساند آه من رضايت آدميان را می خواهم؟ خير                  ١٠
 ! قصدم خشنود ساختن مردم است؟ اگر تا آنون قصدم اين بود خادم مسيح نمی بودم

  پولس چگونه رسول مسيح شد؟
من آن را   ١٢.  ای دوستان من، می خواهم بدانيد انجيلی آه من به شما دادم، ساخته و پرداختٔه دست انسان نيست                     ١١

 . بلكه عيسی مسيح به وسيلٔه الهام آن را به من آشكار ساخت .از آسی نگرفتم و آسی هم آن را به من نياموخت



 غالطيان
 

سرگذشت و کارهای سابق مرا در دين يهود شنيده ايد آه چگونه با بی رحمی به آليسای خدا آزار می رسانيدم و                      ١٣
ی و در رعايت ديانت يهود از تمام يهوديان هم سن خود سبقت می گرفتم و خيل                      ١٤.  در نابود ساختن آن می آوشيدم      

 . بيشتر از آنها در اجرای تعاليم نياآانمان متعّصب بودم
آه پسر  ١٦  اّما وقتی خدا آه مرا قبل از توّلد برگزيده و به وسيلٔه فيض خود مرا دعوت آرده بود، صالح دانست                    ١٥

ه يا ب ١٧  خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غيريهود برسانم، به عوض اينکه با آسی مشورت آنم                           
بعد از سه   ١٨.  اورشليم نزد آنانی آه قبل از من رسول بودند بروم، فورًا به عربستان رفتم و بعد به دمشق باز گشتم                       

هيچ رسول ديگری را به جز        ١٩.  سال به اورشليم برگشتم تا با پطرس آشنا شوم و مّدت پانزده روز نزد او ماندم                       
 . يعقوب، برادر خداوند نديدم

 . سم عين حقيقت است و خدا شاهد است آه دروغ نمی گويمآنچه به شما می نوي٢٠
فقط می شنيدند  ٢٣.  و آليساهای مسيح در يهوديه مرا شخصًا نمی شناختند          ٢٢  بعدًا به نواحی سوريه و قليقيه رفتم        ٢١
 آن کسی که به ما آزار می رسانيد، اآنون همان ايمانی را بشارت می دهد آه زمانی می کوشيد آن را از بين                             «:  آه
 . و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند٢٤» .ببرد

٢  
  پولس و رسوالن ديگر مسيح

من رفتم، زيرا خدا به       ٢.  بعد از چهارده سال دوباره با برنابا به اورشليم برگشتم و تيُطس را نيز با خود بردم                         ١
يان ملل غيريهود اعالم     وسيلٔه الهام به من نشان داد آه رفتن من ضروری است و آن مژده ای را آه اآنون در م                             

البّته اول آن را محرمانه با افراد برجستٔه آليسا در ميان گذاشتم، مبادا آنچه انجام                   .  می کنم برای ايشان مطرح آردم     
و با وجود اينکه تيُطس، همسفر من، يونانی بود، او را مجبور نكردند آه                ٣.  داده بودم و يا انجام می دهم بيهوده باشد        

اينها مخفيانه به ميان    .   چه عّده ای آه وانمود می کردند ايماندار هستند، می خواستند او را ختنه آنند              اگر٤ختنه گردد،   
ما راه يافتند تا مانند جاسوس ها اّطالعاتی دربارٔه آزادی ما در مسيح عيسی آسب آنند و ما را دوباره به بندگی                                  

 . شديم تا پيوسته حقيقت انجيل برای شما محفوظ بمانداّما ما يک لحظه هم تسليم ارادٔه آنان ن٥. شريعت درآورند
اسم و عنوان آنها برای من اهمّيتی         .  (و آنانی آه ظاهرًا افراد برجسته ای بودند، چيزی به پيام ما اضافه نكردند                ٦
م انجيل  بلكه آنها به اين حقيقت پی بردند آه خدا مرا مأمور اعال             ٧!)  خدا تحت تأثير مقام آسی قرار نمی گيرد       .  ندارد

همان ٨.  همان طوری که وظيفٔه اعالم انجيل به يهوديان را به پطرس محّول آرده بود                 .  به غيريهوديان ساخته است    
وقتی ٩.  خدايی آه به پطرس قدرت داد تا رسول يهوديان باشد، به من نيز قدرت داد تا رسول غيريهوديان باشم                                

 فيضی را آه خدا به من عطا فرموده بود تشخيص دادند،               يعقوب و پطرس و يوحنا آه به ارکان آليسا معروفند آن             
آنها دست من و برنابا را به عالمت موافقت فشردند و قبول آردند آه ما در ميان غيريهوديان آار آنيم و آنان در                               

ش تنها پيشنهادی آه داشتند اين بود آه در فكر فقرا باشيم، يعنی همان آاری آه من مشتاق انجام                        ١٠.  ميان يهوديان 
 . بودم

  سرزنش آردن پطرس
از آن رو آه پيش از       ١٢.  اّما وقتی پطرس به انطاآيه آمد، روبه رو با او مخالفت آردم، زيرا کامًال مقّصر بود                   ١١

رسيدن عّده ای از طرف يعقوب او با غيريهوديان غذا می خورد، اّما با رسيدن آنها خود را آنار آشيد و ديگر                                     
ساير مسيحيان يهودی نژاد از رياآاری او          ١٣.  ا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند         نمی خواست با غيريهوديان غذ     

اّما وقتی ديدم رفتار آنان با حقيقت       ١٤.  تقليد آردند، به طوری که حّتی برنابا نيز تحت تأثير دورويی آنها قرار گرفت              
ه يهودی هستی، مانند        اگر تو با اينک       «:  انجيل سازگار نيست، در حضور همه به پطرس خطاب آرده گفتم                          

غيريهوديان زندگی می کنی و نه مانند يهوديان، چطور می توانی غيريهوديان را مجبور سازی آه مثل يهوديان                             
 » زندگی آنند؟

خوب می دانيم آه هيچ کس با اجرای مقّررات شريعت        ١٦،  ما آه يهودی مادرزاد هستيم و نه غيريهودی گناهكار         ١٥
ما خود .  بلكه فقط بر اثر ايمان به عيسی مسيح نيک محسوب می گردد          .  سوب نمی شود در حضور خدا کامًال نيک مح     

نه فقط ما بلكه هيچ      .  نيز به مسيح عيسی ايمان آورديم تا به وسيلٔه ايمان و نه با اجرای شريعت نيک شمرده شويم                        
 . بشری از راه انجام احكام شريعت نمی تواند نيک محسوب شود

 يان نجات يهوديان و غيريهود
پس اگر در ضمن تالش خود برای رسيدن به نيكی مطلق آه در مسيح يافت می شود، دريابيم آه ما نيز مثل                               ١٧
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اّما اگر آنچه را آه خود خراب کرده ام          ١٨!  ديگران گناهكاريم، آيا بايد مسيح را عامل گناه خود بدانيم؟ به هيچ وجه                
زيرا تا آنجا آه به شريعت مربوط است، من                ١٩.  ی هستم  بار ديگر بنا آنم، البّته نشان می دهم آه شخصی خاط                  

من با مسيح مصلوب شده ام به طوری که            ٢٠.  زيرا به وسيلٔه شريعت آشته شدم تا برای خدا زيست نمايم                .  مرده ام
ديگر آنكه زندگی می کند من نيستم، بلكه مسيح است آه در من زندگی می کند و در خصوص اين زندگانی                                             

ون دارم، فقط به وسيلٔه ايمان به پسر خدا آه مرا محّبت آرد و جان خود را به خاطر من داد،                                 جسمانی ای آه اآن   
زيرا اگر نيكی مطلق از راه شريعت حاصل می شد، مرگ مسيح                   .  فيض خدا را باطل نمی کنم       ٢١.  زندگی می کنم 

 . بيهوده بود

٣  
  شريعت يا ايمان؟

شنی بيان شد آه گويی او در برابر چشمان شما مصلوب شده             ای غالطيان نادان، مرگ عيسی مسيح با چنان رو         ١
آيا شما روح القدس را از راه انجام       :  من از شما فقط يک سؤال دارم      ٢پس چه آسی شما را افسون آرده است؟          .  است

چطور می توانيد تا به اين اندازه احمق         ٣شريعت به دست آورديد يا از گوش دادن به انجيل و ايمان آوردن به آن؟                       
آيا ٤باشيد؟ شما آه با قدرت روح القدس شروع آرديد، آيا اآنون می خواهيد با قدرت جسمانی خود به آمال برسيد؟                         

آيا خدايی آه روح القدس را به شما می بخشد و در ميان                ٥.  اين همه تجربيات شما بيهوده بوده است؟ تصّور نمی کنم          
حكام شريعت را بجا می آوريد انجام می دهد؟ و يا به سبب آنكه                شما معجزه ها می کند، اين آارها را به خاطر اينكه ا            

 انجيل را شنيده و به آن ايمان داريد؟ 
او به خدا ايمان آورد و خدا آن ايمان را به عنوان نيكی مطلق به حسابش                   «.  برای ابراهيم درست همين طور شد     ٦

چون آالم  خدا از پيش، زمانی را می ديد          ٨.  هستند  پس بايد بدانيد آه ايمانداران، فرزندان حقيقی ابراهيم         ٧»  .گذاشت
به وسيلٔه تو    «:  قبًال به ابراهيم بشارت داده گفت        .  آه خدا غيريهوديان را از راه ايمان کامًال نيک محسوب می کند                

 . بنابراين ايمانداران در برآات ابراهيم ايماندار، شريک و سهيم هستند٩» .تمام مّلتها برآت خواهند يافت
هرکه «:  زيرا آالم خدا می فرمايد    .  طرف ديگر همٔه آنانی آه به اطاعت از شريعت مّتکی هستند، ملعونند                  از١٠

اآنون کامًال روشن است آه        ١١»  .تمام آنچه را آه در شريعت نوشته شده است، هميشه بجا نياورد ملعون است                         
كو به وسيلٔه ايمان زندگی خواهد       شخص ني «هيچ کس در حضور خدا به وسيلٔه شريعت نيک شمرده نمی شود، زيرا               

 » .مجری شريعت با اجرای شريعت زندگی خواهد آرد«زيرا . اّما شريعت بستگی به ايمان ندارد١٢» .آرد
هرکه به دار «: زيرا کتاب مقّدس می فرمايد. وقتی مسيح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شريعت آزاد آرد       ١٣

مه واقع شد تا برآتی آه خدا به ابراهيم وعده داده بود، به وسيلٔه عيسی مسيح به                     اين ه١٤»  .آويخته شود ملعون است   
 . غيريهوديان برسد تا ما روح القدس موعود را از راه ايمان به دست آوريم

  شريعت و وعده های خدا
ييد شده است،    هيچ کس نمی تواند به پيمانی آه تأ        :  ای دوستان من، می خواهم از يک َمَثل معمولی استفاده آنم               ١٥

تا »  فرزندان«:  باری، وعده ها به ابراهيم و فرزند او داده شد و نمی گويد                 ١٦.  چيزی بيافزايد يا آن را باطل سازد          
شريعتی آه چهارصد   :  مقصود من اين است   ١٧.  بلكه به يک فرزند يعنی به مسيح اشاره می کند         .  شامل بسياری گردد  

مانی را آه خدا با ابراهيم بست، فسخ نمايد به طوری که وعدٔه خدا را                      و سی سال بعد برقرار گرديد، نمی تواند پي          
اّما خدا بنابر وعدٔه    .  زيرا اگر آسب برآت بسته به شريعت باشد، ديگر آن به وعدٔه خدا بستگی ندارد                ١٨.  باطل سازد 

 . خود آن را به ابراهيم عنايت فرمود
برای تشخيص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا              پس مقصود از شريعت چيست؟ شريعت چيزی بود آه بعدها           ١٩

همين شريعت به وسيلٔه فرشتگان و با          .  زمان ظهور فرزند ابراهيم آه وعده به او داده شده بود، دوام داشته باشد                     
اّما وعده، تنها يک طرف دارد؛        .  هرجا واسطه ای باشد، وجود طرفين مسّلم است        ٢٠.  دست يک واسطه برقرار شد     

 . يعنی خدا

 صود از شريعت مق
زيرا اگر شريعتی داده شده بود آه قادر به بخشيدن             !  بنابراين آيا شريعت با وعده های خدا سازگار نيست؟ ابداً           ٢١

اّما آالم خدا همه را اسير گناه دانسته است تا               ٢٢.  حيات بود، البّته نيكی مطلق نيز به وسيلٔه شريعت ميّسر می شد                
 . يسی مسيح به دست می آيد به ايمانداران عطا شودبرآت موعود آه از راه ايمان به ع

اّما قبل از رسيدن دورٔه ايمان، همٔه ما محبوس و تحت تسّلط شريعت بوديم و در انتظار آن ايمانی آه در ُشُرف                       ٢٣
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مًال به اين ترتيب شريعت دائه ما بود آه ما را به مسيح برساند تا به وسيلٔه ايمان کا                       ٢٤.  ظهور بود به سر می برديم     
 اّما چون اآنون دورٔه ايمان رسيده است ديگر تحت مراقبت دايه نيستيم، ٢٥نيک محسوب شويم، 

شما آه در اّتحاد با مسيح         ٢٧.  زيرا ايمان باعث شد آه همٔه شما در اّتحاد با مسيح عيسی فرزندان خدا باشيد                       ٢٦
 و غيريهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود            پس ديگر هيچ تفاوتی ميان يهودی      ٢٨.  تعميد گرفتيد، هم فكر او شده ايد     

و اگر متعّلق به مسيح هستيد، فرزند ابراهيم و مطابق             ٢٩ندارد، زيرا همٔه شما در اّتحاد با عيسی مسيح يک هستيد               
 . وعدٔه خدا، وارث او هستيد

٤  
با يک غالم      ،تا زمانی که وارث صغير است اگرچه مالک همٔه دارايی پدر خود باشد                    :  مقصود من اين است     ١

ما نيز  ٣.  او تا روزی آه پدرش معّين آرده است، تحت مراقبت سرپرستان و قّيم ها به سر خواهد برد                   ٢.  فرقی ندارد 
اّما وقتی زمان معّين فرا رسيد، خدا فرزند خود          ٤،  همين طور در دوران آودآی، غالمان عقايد بّچگانٔه دنيوی بوديم          

تا آزادی آسانی را آه در قيد شريعت بودند، فراهم               ٥د شده بود، فرستاد       را آه از يک زن و در قيد شريعت متولّ              
 . سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوريم

خدا برای اثبات اينکه شما فرزندان او هستيد، روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و اين روح فرياد                               ٦
ستی؛ بلكه پسری و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نيز             پس تو ديگر برده ني    ٧»  .پدر، ای پدر  «:  زده می گويد 
 . ساخته است

  نگرانی پولس برای غالطيان
٩.  در گذشته به عّلت اينکه خدای حقيقی را نشناخته بوديد، خدايانی را آه وجود حقيقی نداشتند، بندگی می کرديد                   ٨

 چگونه می توانيد دوباره به سوی ارواح ناچيز و         -اسد بهتر بگويم خدا شما را می شن     -اّما اآنون آه خدا را می شناسيد       
روزها، ماهها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه          ١٠پست برگرديد؟ چرا مايليد دوباره بردگان آن ارواح شويد؟             

 ! می ترسم تمام زحماتی را آه تا آنون برای شما کشيده ام به َهَدر رفته باشد١١. می داريد
قاضا می کنم آه ِمثل من بشويد، مگر من ِمثل شما نشده ام؟ من نمی گويم آه شما به من                     ای دوستان من از شما ت      ١٢

١٤.  شما می دانيد به عّلت ناخوشی جسمی من بود آه برای اولين  بار در آنجا به شما بشارت دادم                          ١٣.  بدی کرده ايد 

برعکس، طوری . ردان نشديداگرچه ناخوشی من آزمايش سختی برای شما بود، مرا خوار نشمرديد و از من روی گ             
پس آن رضامندی ای آه نسبت به من داشتيد        ١٥.  از من پذيرايی آرديد آه گويی فرشتٔه خدا يا حّتی مسيح عيسی بودم             

آيا حاال با   ١٦.  چه شد؟ من می توانم بدون ترديد بگويم آه اگر ممكن می بود چشمان خود را درآورده و به من می داديد                   
  شده ام؟ اظهار حقيقت، دشمن شما

آنها تنها چيزی آه می خواهند اين      !  بدانيد، آن اشخاصی آه توّجه زيادی به شما نشان می دهند نّيتشان خير نيست            ١٧
جلب توّجه آردن     ١٨.  است آه شما را از من جدا سازند تا سر انجام شما نيز توّجه زيادی به آنها نشان دهيد                                       

ای ١٩.  يز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم            درصورتی آه برای يک هدف عالی و هميشگی باشد چ            
فرزندان من، بار ديگر درست مانند مادری در وقت زايمان، برای شما احساس درد می کنم تا شما شكل مسيح را به                      

فعًال در مورد شما بسيار        .  ای آاش اآنون پيش شما بودم تا با لحن ديگری با شما سخن می گفتم                       ٢٠.  خود بگيريد 
 ! نمنگرا

  سارا و هاجر
٢٢  بگوييد ببينم، شما آه عالقه داريد تحت فرمان شريعت باشيد، مگر آنچه را آه تورات می گويد، نمی شنويد؟                    ٢١

پسر آنيز به طور ٢٣. زيرا در تورات نوشته شده است آه ابراهيم دو پسر داشت، يكی از آنيز و ديگری از زن آزاد         
اين داستان را برای تشبيه می توان اين طور بيان        ٢٤.  نتيجٔه وعدٔه خدا متوّلد شد      معمولی توّلد يافت و پسر زن آزاد در        

 يكی از آوه سينا ظاهر می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر               - دو پيمان هستند  -اين دو زن    .  آرد
و فرزندانش در بندگی         هاجر نمايندٔه آوه سينا در عربستان و برابر با اورشليم آنونی است آه خود                             ٢٥.  است

 : زيرا کتاب مقّدس می فرمايد٢٧، اّما اورشليم آسمانی آزاد و مادر همٔه ماست٢٦. گرفتارند
  شادباش ای زنی آه هرگز نزاييده ای«

 . و ای تو آه هرگز درد زايمان را نچشيده ای
  فرياد آن و از شادمانی به صدا درآی

 » .نی است که شوهرش هميشه با او بوده استاز آن رو آه تعداد فرزندان تو بيشتر از ز
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در آن زمان، فرزندی آه به      ٢٩.  اآنون شما نيز ای دوستان من، بنابر وعدٔه خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستيد             ٢٨
طور معمولی زاييده شده بود، فرزندی را آه به قدرت روح خدا توّلد يافت آزار می داد و امروز نيز همين طور                                 

آنيز و پسرش را بيرون آن، زيرا پسر آنيز به هيچ وجه هم ارث  «:  کتاب مقّدس چه می گويد؟ می فرمايد     اّما٣٠.  است
 . بنابراين ای دوستان من، ما فرزندان آنيز نيستيم بلكه فرزندان زن آزاد می باشيم٣١» .با فرزند زن آزاد نخواهد بود

٥  
  آزادی خود را حفظ آنيد

پس در اين آزادی استوار باشيد و نگذاريد آه بار ديگر يوغ بندگی                .   را آزاد کرد   آری ما آزاديم، زيرا مسيح ما      ١
 . به گردن شما گذاشته شود

! مالحظه آنيد آه من، پولس، با تأآيد به شما می گويم اگر مختون شويد ديگر مسيح برای شما هيچ فايده ای ندارد                    ٢
و شما آه     ٤!   از تمام احكام شريعت اطاعت نمايد            اگر آسی مختون شود، مجبور است          :  بار ديگر تأآيد می کنم      ٣

می کوشيد به وسيلٔه اجرای شريعت کامًال نيک شمرده شويد، بدانيد آه ارتباط خود را با مسيح قطع آرده و از فيض                      
ما به وسيلٔه روح القدس در انتظار انجام اميد خود يعنی نيكی مطلق آه از راه ايمان حاصل می شود                     ٥.  خدا محروميد 

آنچه اهمّيت  .  برای کسی که با مسيح عيسی مّتحد است، داشتن يا نداشتن ختنه چيز مهمی نيست                      ٦.  سر می بريم به  
 . دارد ايمان است آه با محّبت عمل می کند

اين نوع تحريک از جانب     ٨  چه آسی شما را منحرف ساخت تا حقيقت را دنبال نكنيد؟           !  شما خوب پيش می رفتيد   ٧
من ١٠»  .فقط خميرمائه آمی الزم است تا خمير زيادی ور بيايد           «٩!   است، نمی تواند باشد   آن کسی که شما را خوانده     

در اّتحاد با خداوند، اطمينان دارم آه شما عقيدٔه ديگری نخواهيد داشت و آنکه مزاحم شماست، هرکه باشد به آيفر                         
 . کارهای خود خواهد رسيد

 هنوز لزوم ختنه را اعالم می کنم، پس چرا باز هم جفا                     -ا به قول بعضی ه   -و اّما من، ای دوستان من، اگر              ١١
ای آاش آنانی آه شما را با تعليم        ١٢!  می بينم؟ اگر چنين آاری را می کردم ديگر آسی از پيام صليب ناراحت نمی شد              

 . ختنه مضطرب می سازند، ختنٔه خود را آاملتر آرده، خويشتن را از مردی بيندازند
 آزادی خوانده شده ايد ولی نگذاريد آه اين آزادی به بی بند و باری برای ارضای اميال                    ای دوستان من، شما به     ١٣

زيرا تمامی شريعت در يک حكم خالصه              ١٤.  جسمانی شما تبديل گردد، بلكه با محّبت يكديگر را خدمت آنيد                      
هم بيفتيد، حتمًا يكديگر    اّما اگر با چنگ و دندان به جان          ١٥»  .همسايه ات را مانند جان خودت دوست بدار       «:  می شود

 . را نابود خواهيد ساخت

  ثمرات روح و کارهای طبيعت نفسانی
اگر تحت فرمان روح القدس به سر ببريد به هيچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهيد               :  مقصود من اين است   ١٦
نفسانی است و اين دو       زيرا تمايالت نفسانی بر خالف روح القدس و آرزوهای روح القدس بر خالف طبيعت             ١٧.  آرد

اّما اگر روح خدا شما را          ١٨.  به طوری که شما نمی توانيد آنچه را دلتان می خواهد انجام دهيد                  .  مخالف يكديگرند 
بت پرستی، ٢٠،  زنا، ناپاآی، هرزگی   :  کارهای طبيعت نفسانی آشكارند     ١٩.  هدايت آند، شما در قيد شريعت نيستيد           

خشم، خودخواهی، اختالفات، دسته بندی، حسادت، مستی، عياشی و                   ،افسونگری، دشمنی، ستيزه جويی، َرشک      
کسانی که اين چنين کارها را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصيبی             :  اآنون مانند گذشته به شما می گويم      ٢١.  امثال اينها 

 . نخواهند داشت
ربانی، خيرخواهی، وفاداری،   محّبت، خوشی، آرامش، بردباری، مه    :  اّما ثمره ای آه روح القدس به بار می آورد      ٢٢
و آنانی آه متعّلق به     ٢٤.  فروتنی و خويشتنداری است آه هيچ قانونی آه بر خالف چنين آارها باشد، وجود ندارد                 ٢٣

اگر روح خدا منشاء زندگی ماست، ٢٥. مسيح عيسی هستند، طبيعت نفسانی را با هوسها و اميال آن مصلوب کرده اند      
 . خودپسند نباشيم و يكديگر را نرنجانيم و بر يكديگر حسادت نورزيم٢٦. اشداو هم بايد هادی زندگی ما ب

٦  
  حمل آردن بارهای يكديگر

ای دوستان من، اگر آسی در هنگام ارتكاب خطا ديده شود، شما آه روحانی هستيد، او را با روح فروتنی به                              ١
بارهای يكديگر را حمل آنيد و به        ٢.  ه شويد اّما مواظب خود باشيد مبادا شما نيز دستخوش وسوس         .  راه راست آوريد  
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اگر آسی خود را شخص بزرگی بداند درحالی که چيزی نيست، خود             ٣.  اين طريق قانون مسيح را بجا خواهيد آورد        
هرکس بايد رفتار خود را بيازمايد و اگر رفتارش پسنديده بود، می تواند به خود ببالد و لزومی                       ٤.  را فريب می دهد  
 . زيرا هرکس بايد متحّمل بار خود باشد٥ا با ديگران مقايسه آند، ندارد آه خود ر

 . محّصلين آالم خدا، معّلم خود را در تمام نعمات خويش شريک سازند٦
مثًال اگر ٨. فريب نخوريد، هيچ کس نمی تواند خدا را فريب دهد، زيرا آنچه آدمی بكارد، همان را درو خواهد آرد            ٧

س خويش بكارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد آرد و اگر در آشتزار روح                     آسی بذر در آشتزار هوی و هو        
از انجام نيكوآاری خسته نشويم زيرا اگر دست از آار             ٩.  خدا بكارد، از روح، حيات جاودانی را درو خواهد آرد            

نيم پس تا آنجا آه فرصت داريم، به همه نيكی آ                 ١٠.  نكشيم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهيم آرد                 
 . مخصوصًا به کسانی که در ايمان، با ما اعضای يک خانواده هستند

  خاتمه
مقصود آنانی آه شما را به ختنه مجبور           ١٢.  ببينيد من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نويسم                ١١

حّتی آنانی آه ختنه    ١٣.  مخصوصًا آنها نمی خواهند به خاطر صليب مسيح جفا ببينند        .  می کنند اين است آه تظاهر آنند      
. آنها می خواهند آه شما ختنه شويد تا به اطاعت شما در يک عمل جسمانی ببالند                 !  دارند، شريعت را بجا نمی  آورند     

و اّما من، خدا نكند آه به چيزی جز صليب خداوند ما عيسی مسيح ببالم آه به وسيلٔه آن، دنيا برای من مصلوب                             ١٤
به همٔه آنانی آه در     ١٦.  يا نداشتن ختنه مهم نيست، بلكه فقط خلقت تازه اهمّيت دارد              داشتن و ١٥.  شد و من برای دنيا     

 ! زندگی خود از اين قاعده پيروی می کنند، يعنی به اسرائيل حقيقی، خدا آرامش و رحمت باد
 . ديگر هيچ کس مزاحم من نشود، زيرا داغهايی بر بدن خود دارم آه نشان می دهند من غالم مسيح هستم١٧
 . ای دوستان من، فيض خداوند ما عيسی مسيح با روح شما باد، آمين١٨
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  نامٔه پولس رسول به
  کليسای شهر افسس

  معّرفی کتاب
ا برای اّتحاد تشريح نمايد و بگويد آه خدا در نظر دارد                مقصود نامٔه پولس به افسسيان اين است آه نقشٔه خدا ر              

همٔه چيزهايی که در آسمان و زمين هستند تحت فرمان مسيح با هم جمع              «يعنی  .  تمام خلقت را در مسيح مّتحد سازد      
ی و نيز از قوم خدا درخواست می آند آه در انجام اين نقشٔه بزرگ الهی برای اّتحاد خلقت در عيس                   )  ١٠:١(»  .شوند

 . مسيح زندگی آند
در قسمت اول نامٔه افسسيان، نويسنده موضوع اّتحاد را توسعه می دهد و بيان می کند آه چگونه خدا مردم را                                
انتخاب آرده است تا به او تعّلق داشته باشند و چطور آنها به وسيلٔه عيسی مسيح آمرزيده شده، از گناه آزاد شده اند و                 

در قسمت دوم، نويسنده از خوانندگان               .  لٔه روح القدس تضمين گرديده است           چگونه وعدٔه بزرگ خدا به وسي              
 . درخواست می آند طوری زندگی آنند آه يگانگی آنها در مسيح، در زندگی آنها با همديگر واقعّيت پيدا آند

ه منزلٔه بدن   کليسا ب .  َمَثلهای متعّددی بكار رفته است تا نشان دهد آه يگانگی قوم خدا با عيسی مسيح چگونه است                  
است و مسيح سر آن، کليسا به منزلٔه ساختمانی است آه مسيح سنگ زاوئه آن است يا همسری آه مسيح شوهر آن                          

اين نامه بيان عالی و قاطعی است از اينكه افكار نويسنده تحت فيض خدا در مسيح به صورت نوشته                                  .  می باشد
 . و پاآی مسيح ديده می  شودهمه چيز در نور محّبت، قربانی، آمرزش . درآمده است

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ٢١:٣-٣:١مسيح و کليسا 
  ٢٠:٦-١:٤زندگی جديد در مسيح 

  ٢٤-٢١:٦خاتمه 

١  
  مقّدمه

از طرف پولس آه به ارادٔه خدا رسول مسيح عيسی است به مقّدسين در شهر افسس آه در اّتحاد خود با مسيح                            ١
 . عيسی وفادارند

 . آرامش پدر ما خدا، و عيسی مسيح خداوند، با شما باد فيض و٢

  برآات روحانی
خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح را سپاس گوييم، زيرا او ما را در اّتحاد با مسيح از همٔه برآات روحانی در                             ٣

ه او مقّدس و      خدا ما را قبل از آفرينش دنيا در مسيح برگزيد تا در پيشگا                       ٤.  قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است       
و بر حسب صالحديد ارادٔه خويش، برای ما مقّدر فرمود آه به وسيلٔه عيسی                   ٥به سبب محّبت خود      .  بی عيب باشيم 

تا خدا را برای فيض پر شكوه او آه به رايگان در پسر عزيز خود به ما بخشيده است،                          ٦.  مسيح فرزندان او شويم    
لٔه خون اوست آه ما رهايی يافته، و گناهان ما بخشيده شد و چقدر                     از راه اّتحاد با مسيح و به وسي          ٧.  سپاس گوييم 

خدا آنچه را آه منظور نظرش بود به جای آورد و              ٩.  به فراوانی به ما بخشيده است      ٨عظيم است آن فيضی آه خدا         
ه در وقت   آ١٠نقشٔه نهان خود را آه قبًال در شخص مسيح تحّقق يافته بود، با دانش و بينش بر ما آشكار ساخته است                       

معّين نقشٔه او عملی شود و آلّئه آاينات يعنی همٔه چيزهايی آه در آسمان و زمين هستند، تحت فرمان مسيح با هم                             
 . جمع شوند

زيرا ما را   .  خدايی آه همه چيز را بر طبق اراده و نقشٔه خود انجام می دهد، ما را انتخاب آرد تا از آن او بشويم                     ١١
پس ما آه اولين افرادی بوديم آه به مسيح اميدوار شديم، بايد بزرگی                ١٢.  يش برگزيده بود  از ازل بر طبق ارادٔه خو      

 . خدا را بستاييم
شما نيز وقتی پيام حقيقت يعنی مژدٔه نجات خود را شنيديد و به او ايمان آورديد، با او مّتحد شديد و خدا با                                       ١٣

روح خدا ضامن آن است آه       ١٤.  ود را بر شما نهاده است      اعطای روح القدس، آه قبًال وعده داده بود مهر مالكّيت خ            
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ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهيم يافت و به ما اطمينان می دهد آه خدا به متعّلقان خود آزادی آامل                         
 . خواهد بخشيد پس جالل و شكوه خدا را بستاييم

  دعای پولس
از ١٦ خداوند و محّبت شما نسبت به همٔه مقّدسين باخبر شده ام،                به اين سبب، اآنون آه از ايمان شما به عيسی            ١٥

من دعا می کنم، آن     ١٧.  سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ايستم و شما را در دعاهايم به ياد می آورم                       
ما عطا فرمايد تا  روح حكمت و الهام را به ش- آن پدر ُپر جالل-خدايی آه عيسی مسيح خداوند، او را به ما شناسانيد    

و از او می خواهم آه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی اميدی آه خدا شما را                        ١٨.  او را کامًال بشناسيد   
و به عظمت    ١٩به آن دعوت آرده است و به ثروتمندی و شكوه بهره ای آه خدا به مقّدسين خود وعده داده است                                 

اين همان قدرت عظيمی است آه خدا بكار برد،            ٢٠.  آار است، پی ببريد    بی قياس قدرت او آه در ما ايمانداران در            
و او را مافوق هر     ٢١وقتی مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد و در دست راست خود، در جايهای آسمانی قرار داد                    

 آينده نيز،    سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام ديگر آه بتوان ذآر آرد، نه تنها در اين دنيا بلكه در دنيای                              
آليسايی آه  ٢٣.  خدا همه چيز را زير پای مسيح نهاد و به خاطر آليسا او را باالتر از هر چيز قرار داد                       ٢٢.  قرار داد 

 . بدن اوست و تمام وجود او را دربر می گيرد و در عين حال تمام آاينات را با حضور خود ُپر می سازد

٢  
  از موت به حيات

و در راههای آج اين جهان قدم              ٢.  ن به عّلت خطايا و گناهان خود ُمرده بوديد                  در گذشته، شما غيريهوديا       ١
می نهاديد و از حكمران قدرتهای هوا، يعنی همان روحی آه اآنون در اشخاص نافرمان و سرآش عمل می کند                                

 خود  در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسير تمايالت و افكار نفسانی                      ٣.  پيروی می کرديد 
 . درست مانند ساير آدميان ما نيز طبيعتًا سزاوار خشم و غضب خدا بوديم. بوديم
اگرچه به عّلت خطاهای    ٥  اّما خدا آن قدر در رحمت و بخشايش ثروتمند و در محّبتش نسبت به ما آريم است آه                   ٤

و به خاطر اّتحادی آه    ٦.)   ايداز راه فيض خداست آه شما نجات يافته         .  (خود مرده بوديم ما را با مسيح زنده گردانيد          
تا ثروت عظيم و بی قياس فيض خود را با ٧. با مسيح داريم ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسيح نشانيد
زيرا به سبب فيض خداست آه شما از راه           ٨.  مهربانی نسبت به ما، در عيسی مسيح در زمانهای آينده نمايان سازد                

اين نجات نتيجٔه کارهای شما نيست، پس هيچ دليلی         ٩.  و اين آار شما نيست بلكه بخشش خداست       ايمان نجات يافته ايد    
زيرا ما ساختٔه دست او هستيم و خدا ما را در مسيح عيسی از نو آفريده است                    ١٠.  وجود ندارد آه آسی به خود ببالد       

 .  بجا آوريمتا آن آارهای نيكويی را آه او قبًال برای ما مقّدر فرمود آه انجام دهيم،

  اّتحاد در مسيح
يعنی يک عمل   (بنابراين به خاطر داشته باشيد آه شما در گذشته جسمًا جزء آافران بوديد و به وسيلٔه اهل ختنه                    ١١

در آن زمان از مسيح دور بوديد و از           ١٢.  ناميده می شديد »  نامختون«)  جسمانی آه به دست انسان صورت می گيرد        
شما در اين جهان بدون      .   و از پيمانهايی آه بر وعده های خدا مّتکی بود، بی بهره بوديد              مزايای قوم اسرائيل محروم   

اّما اآنون شما آه دور بوديد به وسيلٔه اّتحاد با مسيح عيسی و ريختن خون او                     ١٣.  اميد و بدون خدا به سر می برديد        
آورده و اين دو را با هم مّتحد ساخته           زيرا مسيح صلح و صفا را بين يهود و غيريهود به وجود                 ١٤.  نزديک شده ايد 

١٥.  او با بدن جسمانی خود ديواری آه آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان يكديگر می ساخت درهم شكست                        .  است

زيرا شريعت را با مقّررات و احكامش منسوخ آرد تا از اين دو دسته در خود يک انسانّيت تازه ای به وجود آورد و                        
مسيح با مرگ خود بر روی صليب، اين دو را در يک بدن واحد دوستان خدا                             ١٦.   سازد صلح و صفا را ميّسر       

به اين سبب بود آه مسيح آمد و مژدٔه صلح            ١٧.  گردانيد، تا دشمنی دو جانبه يهود و غيريهود را نيز از ميان بردارد              
 وسيلٔه مسيح اجازه داريم آه در        اآنون هر دو به   ١٨.  را به شما آه دور بوديد و به آنانی آه نزديک بودند اعالم آرد               

 . يک روح يعنی روح القدس به حضور پدر بياييم
٢٠.  پس شما غيريهوديان ديگر غريب و بيگانه نيستيد بلكه با مقّدسين خدا هموطن و اعضاء خانوادٔه خدا هستيد                   ١٩

در اّتحاد  ٢١.  اصلی آن است    شما بر شالوده ای آه به دست رسوالن و انبيا نهاده شد، بنا شده ايد و عيسی مسيح سنگ                   
شما ٢٢.  با اوست آه تمام عمارت به هم مّتصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت يک معبد مقّدس درمی آيد                    

نيز در اّتحاد با او و همراه ديگران به صورت مكانی بنا خواهيد شد آه خدا به وسيلٔه روح خود در آن زندگی                                       
 . می کند
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٣  
 يريهوديان رسالت پولس برای غ

٢. به اين سبب است آه من پولس زندانی مسيح عيسی به خاطر شما غيريهوديان به درگاه خدا برايتان دعا می کنم١

از ٣.  حتمًا خبر داريد آه خدا فيض خود را به من عنايت آرده و از من خواسته است آه آن را برای شما بكار برم                             
و اگر  ٤من قبًال به طور مختصر دربارٔه آن نوشته ام         .  (ر من آشكار گرديد   راه الهام بود آه اين نقشٔه اسرارآميز خدا ب        

اين راز به طوری که       ٥.)  آنچه را آه نوشته ام بخوانيد، خواهيد فهميد آه من تا چه اندازه به راز مسيح پی برده ام                         
گذشته برای بشر روشن    اآنون به وسيلٔه روح القدس برای رسوالن و انبيای مقّدس خدا آشكار شده است، در قرنهای                 

و آن حقيقت پوشيده اين است آه غيريهوديان از راه انجيل با يهوديان هم ارث و با هم اعضای يک بدن و در                          ٦نبود  
 . وعده ای آه خدا در مسيح عيسی به ما داده است، شريک و سهيم هستند

ری، من اگرچه در بين مقّدسين از       آ٨.  من طبق عطئه فيض خدا و در اثر فعالّيت قدرت او خدمتگزار انجيل شدم              ٧
و به  ٩همه آمترم، اّما اين فيض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی قياس مسيح را به ملل غيريهود برسانم                              

خدا آه آفرينندٔه همه چيز است اين راز خود را            .  همه نشان دهم آه چگونه نقشٔه خدا به مورد اجرا گذارده می شود                
تا اينکه در حال حاضر خدا جنبه های گوناگون حکمت خود را به وسيلٔه               ١٠شيده نگاه داشت،    طی زمانهای گذشته پو   

اين نقشه طبق آن هدف ازلی بود آه خدا آن را در شخص                    ١١.  آليسا به قدرتها و حكمرانان عالم آسمانی بشناساند           
نين از راه ايمان می توانيم با          ما به وسيلٔه اّتحاد خود با او و همچ              ١٢.  خداوند ما، مسيح عيسی عملی ساخته است           

پس من از شما تقاضا می کنم از رنجهايی آه به خاطر شما می کشم مأيوس                   ١٣.  اطمينان آامل به حضور خدا بياييم        
 . نباشيد، زيرا اينها بايد مائه افتخار شما باشد

  محّبت مسيح
و ١٦ و زمين نام خود را از او گرفته است هر خانواده در آسمان١٥  بنابراين، من در برابر پدری زانو می زنم آه       ١٤

و ١٧،  دعا می کنم آه از گنجهای جالل خود به شما ببخشد تا به وسيلٔه روح او در درون خود قوی و نيرومند شويد                           
خدا عطا فرمايد آه مسيح از راه ايمان شما در قلبهايتان ساآن شود و دعا می کنم آه شما در محّبت ريشه دوانيده و                           

تا با همٔه مقّدسين قدرت داشته باشيد به پهنا و درازا و بلندی و عمق محّبت مسيح پی ببريد                     ١٨ّبت بنا شويد    برپائه مح 
 . تا از ُپری آامل خدا کامًال پر شويد) اگرچه مافوق فهم بشر است(و آن محّبت را دريابيد ١٩

ند، خيلی بيشتر از آنچه ما بخواهيم و          جالل بر خدايی باد آه قادر است به وسيلٔه آن قدرتی آه در ما آار می ک                   ٢٠
 . بر او نسًال بعد نسل تا به ابد در آليسا و در مسيح عيسی جالل باد، آمين٢١. حّتی تصّور آنيم عمل آند

٤  
  اّتحاد در بدن مسيح

 آن  بنابراين، من آه به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می کنم، زندگی شما شايستٔه مقامی باشد آه به                         ١
برای حفظ آن وحدتی آه      ٣.  هميشه فروتن، ماليم و بردبار باشيد و با محّبت يكديگر را تحّمل آنيد                 ٢.  خوانده شده ايد 

٤.  روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پيوسته می شود، نهايت آوشش خود را بكنيد                               

و ٥.   وقتی که شما را خواند يک اميد به شما داده است               همان طور آه يک بدن و يک روح القدس است، خدا نيز در               
و يک خدا وجود دارد آه پدر همه و مافوق همه بوده و در همه                     ٦همچنين يک خداوند و يک ايمان و يک تعميد؛              

 . آار می کند و در همه ساآن است
به اين جهت آالم خدا     ٨.  اّما به همٔه ما فردًا فرد بر حسب سخاوت و بخشايش مسيح عطئه خاّصی داده شده است                  ٧

 : می فرمايد
  وقتی او به آسمان باال رفت«

  اسيران را به اسارت برد
 » .و عطايايی به آدميان بخشيد

 
پس آن کسی که پايين آمد، همان        ١٠  آيا مقصود از باال رفتن جز اين است آه اول به جهان زيرين پايين آمده بود؟                      ٩

او عطايای  ١١.  سمانها رفته است تا آلّئه آاينات را با حضور خود پر سازد                 او باالتر از تمام آ      .  است آه باال رفت    
بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبّوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را                :  مختلفی به مردم بخشيد يعنی    
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 اين وسيلٔه بدن     تا مقّدسين را در آاری آه برای او انجام می دهند مجّهز سازد تا به                   ١٢برای شبانی و تعليم برگزيد        
تا ما همه به آن وحدتی آه در ايمان و شناسايی فرزند خداست، دست يابيم و مطابق آن                          ١٣.  مسيح را تقويت نمايند    

در آن صورت ديگر مثل بّچه ها نخواهيم بود آه ١٤. ميزان آاملی آه در مسيح يافت می شود، به انسانّيت آامل برسيم         
ی متغّير تعاليم بشری متالطم می گردند و فريب حيله ها و نيرنگهای مردمی را                  با امواج رانده می شوند و از بادها        

بلكه در همان حالی آه حقيقت را با روح محّبت بيان                  ١٥می خورند آه می خواهند آنها را از حقيقت دور سازند،                  
تلف بدن به وسيلٔه     به ارادٔه او همٔه اعضای مخ        ١٦.  می کنيم ما بايد در هر مورد، در مسيح آه سر است رشد آنيم                    

پس وقتی هريک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب           .  مفاصلی آه برای آنها فراهم شده مربوط و پيوند می شوند          
 . آار آند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محّبت بنا می نمايد

  زندگی جديد در مسيح
 شما ديگر نبايد مانند آافران آه در پيروی از خياالت           پس به نام خداوند اين را می گويم و بر آن تأآيد می کنم آه            ١٧

جهالتی آه در ميان آنهاست و سخت دلی آنان،         .  افكار آنها تيره شده است    ١٨.  بيهودٔه خود به سر می برند، زندگی آنيد       
عواطف خود را از دست داده و خود را تسليم هوی و                 ١٩.  ايشان را از حياتی آه خدا می بخشد محروم آرده است             

 . وس کرده اند و برای ارضاء اميال پست خود از هيچ آاری فرو گذار نمی کننده
البّته اگر واقعًا از مسيح باخبر شده ايد و در اّتحاد با او،                  ٢١.  اينها چيزهايی نيست آه شما از مسيح ياد گرفتيد            ٢٠

ای آه در گذشته داشتيد، دست          شما بايد از آن زندگی        ٢٢.  حقيقت را آن چنان که در عيسی يافت می شود آموخته  ايد             
زيرا آن سرشت فريب شهوات خود را خورده و در راه             .  بكشيد و آن سرشتی را آه قبًال داشتيد از خود دور سازيد             

و سرشت تازه ای را آه در نيكی و پاآی حقيقی و به صورت                 ٢٤دل و ذهن شما بايد کامًال نو شود           ٢٣.  هالآت است 
 . انيدخدا آفريده شده است به خود بپوش

٢٦.  پس ديگر به هيچ وجه دروغ نگوييد، بلكه هميشه به ديگران راست بگوييد، زيرا همٔه ما اعضای يكديگريم                  ٢٥

به ابليس فرصت    ٢٧.  اگر عصبانی ُشديد، نگذاريد خشمتان شما را به گناه بكشاند و يا تا غروب آفتاب باقی بماند                           
ستهای خود، با آبرومندی آار آند تا چيزی داشته باشد آه              دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با د             ٢٨.  ندهيد

يک آلمٔه زشت از دهانتان خارج نشود بلكه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در                         ٢٩.  به نيازمندان بدهد  
من زيرا او مهر مالكّيت خدا بر شماست و ضا           .  روح القدِس خدا را نرنجانيد    ٣٠.  نتيجٔه آن به شنوندگان فيضی برسد       

از اين پس ديگر هيچ نوع بغض، غيظ، خشم، داد و فرياد، دشنام  ٣١.  آمدن روزی است آه در آن کامًال آزاد می شويد        
نسبت به يكديگر مهربان و دلسوز باشيد و چنانکه خدا در شخص مسيح شما                ٣٢.  و نفرت را در ميان خود راه ندهيد        

 . را بخشيده است، شما نيز يكديگر را ببخشيد

٥  
  در نور زندگی

از روی محّبت زندگی آنيد و از محّبتی آه           ٢.  چنانکه شايستٔه فرزندان عزيز خداست، بكوشيد آه مانند او باشيد           ١
او جان خود را مانند هديه ای خوشبو به خدا تقديم             .  عيسی مسيح با قربانی خويش در راه ما نشان داد، پيروی آنيد               

 . نمود
ر ميان شما چيزی دربارٔه زنا و بی عّفتی های ديگر و طمع آاری بر زبان                  و چنانکه شايستٔه مقّدسين خداست، د       ٣
پسنديده نيست آه سخنان رآيک و يا حرفهای بی معنی يا زشت بكار ببريد، بلكه در عوض بايد خدا را شكر                        ٤.  نيايد
.) ت پرستی است زيرا طمع آاری يک نوع ب    (خاطر جمع باشيد آه تمام اشخاص زناآار و بی عّفت يا طمع آار             ٥.  آنيد

 . هرگز در پادشاهی مسيح و خدا سهمی نخواهند داشت
اجازه ندهيد آسی با داليل پوچ خود شما را فريب دهد؛ زيرا به عّلت اين چيزهاست آه غضب خدا بر افرادی                            ٦

اّما   شما زمانی در تاريكی بوديد      ٨.  پس با چنين اشخاص آاری نداشته باشيد         ٧.  آه مطيع او نيستند وارد خواهد آمد         
زيرا هر آجا نور باشد همه نوع ٩. پس مانند فرزندان نور زندگی آنيد. اآنون در اّتحاد خود با خداوند، در نور هستيد      
در انجام   ١١.  بكوشيد تا آنچه خداوند را خشنود می سازد، دريابيد               ١٠.  خوبی، نيكی و حقيقت نيز به وجود می آيد               

حّتی ذآر آارهايی آه آنها     ١٢.  ت آنها را در برابر نور آشکار سازيد        آارهای بيهودٔه ظلمت شريک نباشيد، بلكه ماهيّ       
و ١٤اّما هرگاه چيزی در جلوی نور قرار گيرد کامًال روشن می شود             ١٣.  در پنهانی انجام می دهند مائه رسوايی است       

 : به آن سبب است آه می گويند. هرچه کامًال روشن شود مانند نور آشكار است
 ، بيدار شو، ای آه در خوابی«
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  از ميان مردگان برخيز
 » .و مسيح بر تو خواهد تابيد

از هر  ١٦.  پس شما بايد دّقت آنيد آه چگونه زندگی می کنيد، مثل اشخاص عاقل زندگی آنيد، نه مانند نادانان                        ١٥
ن پس نادا  ١٧.  فرصتی آه به دست می آوريد به بهترين نحو استفاده آنيد زيرا اين روزگار، روزگار بدی است                               

 . نباشيد، بلكه بكوشيد تا بفهميد آه ارادٔه خداوند چيست
با ١٩.  مست شراب نشويد، زيرا شراب شما را به سوی آارهای زشت می کشاند؛ بلكه از روح القدس پر شويد                       ١٨

استفاده از زبور، تسبيحات و سرودهای روحانی با يكديگر گفت وگو آنيد و با تمام دل برای خداوند بسراييد و                                   
 . به نام خداوند ما عيسی مسيح هر روز برای همه چيز سپاسگزار خدای پدر باشيد٢٠. يدبخوان

  روابط زنها و شوهرها
ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت آنيد آه          ٢٢.  به خاطر احترامی آه به مسيح داريد مطيع يكديگر باشيد          ٢١

ا يعنی بدن خود می باشد و شخصًا نجات دهندٔه آن          زيرا همان طوری  که مسيح سر آليس     ٢٣،  از خداوند اطاعت می کنيد   
و چنانکه آليسا مطيع مسيح است، زنها نيز در هر مورد بايد از                            ٢٤.  است، شوهر نيز سر زن خود می باشد              

 . شوهرهای خود اطاعت آنند
وست ای شوهرها، چنانکه مسيح آليسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نيز زنهای خود را د                        ٢٥
و آليسا را با تمام      ٢٧مسيح چنين آرد تا آليسا را با آب و آالم  خدا شسته و آن را پاک و مقّدس گرداند                             ٢٦.  بداريد

مردان بايد   ٢٨.  زيبايی اش پاک و بدون عيب و لّكه و چين و چروک يا هر نقص ديگری به خودش تقديم نمايد                                    
ت بدارند زيرا مردی آه زنش را دوست می دارد، خود             همان طوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوس           

 يعنی -بلكه به آن غذا می دهد و از آن توّجه می کند             .  هيچ کس هرگز از بدن خود متنّفر نبوده است        ٢٩.  را دوست دارد  
: به اين جهت آالم خدا می فرمايد        ٣١.  زيرا ما اعضای بدن او هستيم        ٣٠  -همان آاری آه مسيح برای آليسا می کند          

يک حقيقت  ٣٢»  .رد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پيوندد و آن دو، يک تن خواهند شد                                  م«
به هر حال هر شوهری بايد      ٣٣.  بزرگ در اين امر نهفته است که به نظر من به مسيح و به آليسای او اشاره می کند                   

 .  بشماردزنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نيز بايد شوهرش را محترم

٦  
  روابط فرزندان و والدين

اولين حكمی آه با وعده همراه بود         ٢.  ای فرزندان، وظيفٔه هر مسيحی اين است آه از والدين خود اطاعت آند                  ١
تا آامياب گردی و عمرت در زمين طوالنی          «٣:  و وعدٔه آن اين بود     »  .پدر و مادر خود را احترام کن        «:  اين است 

 » .شود
 . ، فرزندان خود را خشمگين نسازيد بلكه آنان را با آموزش و پرورش مسيحی تربيت آنيدو شما ای پدران٤

  روابط غالمان و اربابان
ای غالمان، طوری با احترام و اشتياق و يكدلی مطيع اربابان انسانی خود باشيد آه گويی از مسيح اطاعت                                 ٥

هستيد و يا می خواهيد ديگران را خشنود سازيد، بلكه           اطاعت شما فقط به خاطر اين نباشد آه تحت مراقبت        ٦.  می کنيد
مثل .  و خدمات خود را با ميل و رغبت انجام دهيد           ٧  به عنوان غالمان مسيح، ارادٔه خدا را از دل و جان بجا آوريد               

 زيرا می دانيد آه خداوند به هرکس خواه غالم، خواه آزاد، موافق               ٨،  کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را           
 . آارهای نيكی آه آرده است، پاداش خواهد داد

ای اربابان، شما نيز نسبت به غالمان خود همين طور رفتار آنيد و از تهديد آنان دست برداريد و به ياد داشته                             ٩
 . باشيد آه در آسمان غالمان شما و خود شما، يک ارباب داريد و او تبعيضی بين آدميان قايل نمی شود

 ا شيطان آمادگی برای جنگ ب
ِزِره آاملی را آه خدا برای شما تهّيه          ١١.  ديگر اينکه در رابطٔه خود با خداوند از قدرت عظيم او نيرو بگيريد                ١٠

زيرا جنگ ما با انسان نيست بلكه ما عليه         ١٢.  آرده است بپوشيد تا بتوانيد در مقابل نيرنگهای ابليس ايستادگی نماييد           
. ای حاآم بر اين جهان تاريک و نيروهای شيطانی در آسمان در جنگ هستيم                 فرمانروايان و اوليای امور و نيروه      

از اين جهت شما بايد زره آاملی را آه خدا مهّيا آرده است بپوشيد تا در آن روز شرير در برابر حمله های دشمن                       ١٣
 . تاب مقاومت داشته باشيد و تا پايان جنگ هم پايدار بمانيد



 افسسيان
 

و نعلين آمادگی برای انتشار     ١٥قيقت را به آمر ببنديد و جوشن نيكی را به تن آنيد             پس پايداری آنيد و آمربند ح     ١٤
عالوه بر اينها سپر ايمان را برداريد تا به وسيلٔه آن بتوانيد تمام تيرهای                      ١٦.  انجيل صلح و سالمتی را به پا آنيد            

ح القدس يعنی آالم  خدا را         و آالهخود نجات را بر سر بگذاريد و شمشير رو                    ١٧.  آتشين شيطان را فرو نشانيد        
هميشه با هدايت روح القدس دعا آنيد و پيوسته برای اين                 .  همٔه اينها را با دعا و مناجات انجام دهيد               ١٨.  برداريد

برای من نيز دعا آنيد تا وقتی سخن می گويم، قدرت           ١٩.  منظور بيدار باشيد و با پشتكار برای همٔه مقّدسين دعا آنيد            
زيرا به خاطر همان انجيل است آه من سفير        ٢٠.  د و بتوانم راز انجيل را با شهامت آشکار سازم         بيان به من عطا گرد    

 . دعا آنيد آه من آن را چنانکه بايد و شايد با شهامت بيان آنم! هستم، هرچند سفيری در زنجير

  خاتمه
اهد گفت تا شما هم بدانيد       برادر عزيز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چيز را به شما خو                 »  تخيكاس«٢١

او را به همين منظور پيش شما فرستادم تا از احوال ما باخبر شويد و                     ٢٢.  آه احوال من چطور است و چه می کنم          
 . دلهای شما را شاد گرداند

فيض خدا با   ٢٤.  خدای پدر و عيسی مسيح خداوند، به همٔه ايمانداران آرامش و محّبت توأم با ايمان عطا فرمايد                   ٢٣
 . ٔه آنانی باد آه خداوند ما عيسی مسيح را با محّبتی بی پايان دوست دارند، آمينهم
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  نامٔه پولس رسول به
 ر فيلپی کليسای شه

  معّرفی کتاب
نامٔه پولس به فيليپيان خطاب به اولين کليسايی است آه پولس در قسمت های اروپايی در استان رومی مكادونيه،                       

همچنين در زمانی بود آه تعاليم غلطی در             .  اين نامه در زمانی نوشته شد آه پولس در زندان بود                 .  تأسيس نمود 
جود، اين نامه حاوی رايحٔه خوشی از لّذت و شادی است آه نشانٔه ايمان راسخ و                 با اين و  .  کليسای فيليپی داده می شد   

 . استوار پولس به عيسی مسيح می  باشد
. اولين عّلت نوشتن اين نامه، تشّكر از مسيحيان فيليپی است آه در زمان تنگی و احتياج به او آمک آرده بودند                          

را مطمئن سازد که با وجود همٔه مشكالتی آه برای او و آنها وجود                   او از اين فرصت استفاده می کند تا دوباره آنها          
او از آنها می خواهد به جای  آنكه از خود راضی، مغرور و متكّبر باشند،                .  دارد، رغبت و اعتماد خود را حفظ آنند        
د گشته و اين     او به آنها خاطرنشان می سازد آه زندگی آنها با مسيح مّتح               .  روش فروتنانٔه عيسی را در پيش گيرند         

او دربارٔه شادی  .  هديه ای است از فيض خدا آه از طريق ايمان به آنها رسيده است نه به وسيلٔه انجام شريعت موسی                  
 . و آرامشی می نويسد آه خدا به آنهايی آه در اّتحاد با مسيح زندگی می آنند، عطا می آند

همچنين وابستگی  .   و زندگی مسيحی شناخته شده است         اين نامه به عنوان نامٔه شادی، اعتماد، اّتحاد حفظ ايمان              
 . عميق پولس را به کليسای فيليپی نشان می دهد

  تقسيم بندی کتاب
  ١١-١:١مقّدمه 

  ٢٦-١٢:١شرح وقايع شخصی پولس 
  ١٨:٢-٢٧:١زندگی مسيح 

  ٣٠-١٩:٢نقشه برای تيموتاؤس و اپفراديتس 
  ٩:٤-١:٣هشدار در مورد دشمنان و خطرات 

  ٢٠-١٠:٤و دوستان فيليپی او  پولس
  ٢٣-٢١:٤خاتمه 

١  
  مقّدمه

 به همٔه مقّدسين شهر فيليپی آه با عيسی مسيح مّتحدند و                   - غالمان مسيح عيسی   -از طرف پولس و تيموتاؤس         ١
 . سرپرستان و خادمان آنها

 . فيض و آرامش خدای پدر و عيسی مسيح خداوند با شما باد٢

  دعای پولس برای آنها
و ٥و در تمام دعاهايم نام شما را با شادمانی ذآر می کنم            ٤ت آه شما را به ياد می آورم خدا را شكر می کنم؛             هروق٣

٦.  به خاطر همكاری شما در انتشار انجيل آه از اولين روز شنيدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گويم                          

. آرد، تا روز مسيح عيسی، آن را به آمال خواهد رسانيد          من اطمينان دارم آن خدايی آه در شما آار نيكويی شروع            
من حّق دارم آه دربارٔه شما چنين احساسی داشته باشم، زيرا هميشه در دل من هستيد و من چه در زندان و چه به                          ٧

خدا شاهد است آه تا چه         ٨.  دفاع و پشتيبانی از انجيل مشغول باشم، شما را در فيض خدا با خود شريک می دانم                         
 . ازه با احساسات گرمی آه مسيح عيسی در من ايجاد آرده است، مشتاق ديدار شما هستماند
تا همه چيز را بيازماييد و      ١٠،  و دعايم اين است آه محّبت شما همراه با آگاهی و آمال دانايی همچنان رشد آند                     ٩

همچنين دعا می کنم   ١١.  هيد بود آن وقت در روز عظيم مسيح بی عيب و بی تقصير خوا          .  عاليترين آنها را انتخاب آنيد    
آه زندگی شما از ثمرات نيكی مطلق آه به وسيلٔه عيسی مسيح برای جالل و ستايش خدا به دست می آيد، سرشار                            

 . گردد



 فيليپيان
 

  مسيح: مقصود زندگی
تا ١٣،  ای دوستان، می خواهم بدانيد آه آنچه به  سر من آمده است در واقع به پيشرفت انجيل آمک آرده است                           ١٢
١٤.  آه تمام اعضای گارد امپراتوری و سايرين نيز می دانند آه من در خدمت مسيح و به خاطر او زندانی شده ام                   آنجا

و از طرف ديگر، اغلب ايمانداران مسيحی به سبب زندانی شدن من به قدری قويدل شده اند آه جرأت می کنند پيام                          
 . خدا را بدون ترس اعالم آنند

حسادت و رقابت، به مسيح بشارت می دهند، ولی ديگران اين آار را با ُحسن نّيت                           البّته بعضی ها، از روی     ١٥
. اينها از روی محّبت چنين می کنند، زيرا می دانند آه من به جهت دفاع از انجيل در اينجا افتاده ام                     ١٦.  انجام می دهند 

ا تصّور می کنند از اين راه         ولی آنها از روی هم چشمی به مسيح بشارت می دهند، نه از روی صمّيمّيت، زير                       ١٧
 . می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگين تر سازند

چه اهمّيت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نّيت درست يا نادرست، مسيح به مردم اعالم می شود و اين                       ١٨
نم آه به وسيلٔه دعاهای     زيرا می دا ١٩.  آری من شادم و همچنان شادی خواهم آرد       .  امر برای من مائه خوشوقتی است     

زيرا انتظار شديد و اميد من اين است آه         ٢٠.  شما و به ياری روح عيسی مسيح، اين امر به نجات من تمام خواهد شد              
هرگز موجبات رسوايی خود را فراهم نسازم، بلكه اکنون با دليری آامل، مانند هميشه مسيح را در وجود خود                                 

زيرا مقصود من از زندگی، مسيح است و مردن نيز به              ٢١.  اه با زندگی من    جالل دهم، خواه با مرگ من باشد، خو         
٢٣.  اّما اگر با زنده ماندن بتوانم آار ارزنده ای انجام دهم، من نمی دانم آدام را انتخاب آنم                   ٢٢.  سود من تمام می شود    

اّما ٢٤يلی بهتر است،      اشتياق دارم آه اين زندگی را ترک آنم و با مسيح باشم آه خ                        .  بين دو راهی گير کرده ام       
با چنين اعتمادی يقين دارم آه زنده خواهم ماند و برای پيشرفت و                  ٢٥.  به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است         
تا بار ديگر با آمدن من موجبات افتخار شما به من در مسيح عيسی                     ٢٦شادمانی شما در ايمان با شما خواهم بود؛             

 . بيشتر گردد
ندگی آنيد آه رفتار شما شايستٔه انجيل مسيح باشد و من چه بيايم و شما را ببينم و چه                            به هر حال، طوری ز      ٢٧

نيايم، مايلم دربارٔه شما بشنوم آه در يگانگی روح پابرجا هستيد و با هماهنگی پيوسته دست به دست يكديگر داده                           
اين شهامت شما به آنها ثابت می کند آه        به هيچ وجه از مخالفين نترسيد، زيرا        ٢٨.  به خاطر ايمان انجيل تالش می کنيد    

چون اين امتياز به شما عطا شده        ٢٩.  به سوی هالآت می روند و شما نجات خواهيد يافت و آن هم از طرف خداست                 
زيرا شما نيز به همان مبارزه ای      ٣٠است آه نه تنها به مسيح ايمان آوريد، بلكه به خاطر او نيز رنج و زحمت ببينيد،                   

 . آه من داشتم و شما ناظر آن بوديد و اّطالع داريد آه هنوز هم گرفتار آن هستمداخل شده ايد 

٢  
  فروتنی و بزرگی مسيح

آيا در اّتحاد با مسيح دلگرم هستيد؟ آيا محّبت، محّرک اصلی زندگی شماست؟ آيا با روح القدس مصاحبت داريد؟                   ١
می کنم خوشی مرا به آمال رسانيد و با هم توافق               پس تقاضا ٢  و آيا احساس مهر و شفقت در بين شما وجود دارد؟              
هيچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهيد،             ٣.  فكری، محّبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشيد        

طرز تفّكر شما ٥. به نفع ديگران فكر آنيد و تنها در فكر خود نباشيد٤. بلكه با فروتنی، ديگران را از خود بهتر بدانيد
 : بارٔه زندگی بايد مانند طرز تفّكر عيسی مسيح باشددر

 ، اگرچه او از ازل دارای الوهّيت بود٦
 ، ولی راضی نشد آه برابری با خدا را به هر قيمتی حفظ آند

 ، بلكه خود را از تمام مزايای آن محروم نموده٧
 . به صورت يک غالم درآمد و شبيه انسان شد

  ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد چون او به شكل انسان در ميان٨
 .  را بپذيرد- حّتی مرگ بر روی صليب-مرگ 

  از اين جهت خدا او را بسيار سرافراز نمود٩
 . و نامی را آه باالتر از جميع نامهاست به او عطا فرمود

  تا اينکه همٔه موجودات١٠
 ، در آسمان و روی زمين و زير زمين

 . دن نام عيسی به زانو در آيندبا شني
  و همه برای جالل خدای پدر، با زبان خود اعتراف آنند١١
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 . آه عيسی مسيح، خداوند است

  مانند ستارگان بدرخشيد
بنابراين ای عزيزان من، همان طور آه وقتی با شما بودم هميشه از من اطاعت می آرديد، اآنون هم آه از شما                     ١٢

زيرا خداست آه   ١٣ از من اطاعت آنيد و نجات خود را با ترس و لرز به آمال برسانيد،                  دور هستم، مهمتر است آه    
 . از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرآاری را در شما ايجاد می کند

تا در زمانی که همه منحرف و سرآش هستند، شما بدون                 ١٥  هر آاری را بدون شكايت و همهمه انجام دهيد              ١٤
پيام حيات را هميشه در      ١٦.  بی عيب خدا باشيد و مانند ستارگان در جهان تاريک بدرخشيد              تقصير و گناه، فرزندان    

اگر چنين آنيد، من دليلی خواهم داشت آه در روز عظيم مسيح به شما افتخار آنم، زيرا اين                      .  اختيار مردم بگذاريد  
 . نشان خواهد داد آه آار و زحمت من بيهوده نبوده است

د آه خون من مانند شراب وقف شده روی هدئه قربانی ايمان شما ريخته شود، در انجام                       و حّتی اگر الزم باش     ١٧
 . شما هم خوشحال باشيد و به من شادباش بگوييد١٨. اين آار خوشحالم و به شما شادباش می گويم

  تيموتاؤس و اپفروديتس
تا با آگاهی از احوال شما آسوده          اميدوارم آه با خواست عيسی خداوند، بزودی تيموتاؤس را پيش شما بفرستم              ١٩

ديگران همه به فكر     ٢١.  او تنها آسی است آه احساسات مرا درک می کند و واقعًا در فكر شماست                    ٢٠.   خاطر شوم 
شما تيموتاؤس را خوب می شناسيد و می دانيد آه او چگونه                ٢٢!  خود هستند نه در فكر پيشرفت آار عيسی مسيح             

پس اميدوارم به مجّرد اينکه وضع        ٢٣.  ر انتشار انجيل به من خدمت آرده است          مانند يک پسر نسبت به پدر خود د          
و اطمينان دارم آه با آمک خداوند، خود من نيز بزودی نزد شما خواهم                 ٢٤من معلوم شود او را پيش شما بفرستم؛           

 . آمد
رای خدمت من و رفع     را آه برادر و همكار و همقطار من بوده است و شما او را ب                 »  اپفروديتس«الزم دانستم   ٢٥

زيرا او برای همٔه شما دلتنگ شده و از اينکه از بيماری او باخبر                   ٢٦.  احتياجاتم فرستاده بوديد، نزد شما برگردانم       
اّما خدا بر او رحم آرد      .  راستش اين است آه او مريض و حّتی مشرف به موت بود             ٢٧.  گشته ايد، ناراحت شده است   

پس مايل هستم هرچه    ٢٨.   رحم فرمود، مبادا اين غم بر غمهای ديگر من افزوده شود           و نه تنها بر او، بلكه بر من نيز        
. زودتر او را پيش شما بفرستم تا شما با ديدن او بار ديگر خوشحال شويد و به اين وسيله غم من هم آمتر خواهد شد                    

زيرا او نزديک بود    ٣٠ بگذاريد،   به افرادی مثل او احترام    .  پس با شادی او را به عنوان برادری در خداوند بپذيريد          ٢٩
در راه خدمت مسيح جان بسپارد و برای اينكه نقص خدمت شما را به من جبران آند، جان خود را به خطر                                           

 . انداخت

٣  
  نيكی واقعی

از نوشتن و تكرار آنچه قبًال نوشته بودم             .  ديگر اينکه ای دوستان من، در اّتحاد خود با خداوند شادمان باشيد                   ١
از آن سگها و آارهای پست ايشان و آنانی آه برای                 ٢.  ی شوم، زيرا می دانم آه اين برای امنّيت شماست           خسته نم 

زيرا ما  .  زيرا ما دارای ختنٔه واقعی هستيم نه آنها         ٣.  ختنه يعنی بريدن عضوی از بدن اصرار دارند، برحذر باشيد            
اگرچه من حّق   ٤به امتيازات ظاهری اّتكايی نداريم،       به وسيلٔه روح، خدا را می پرستيم و به مسيح افتخار می کنيم و                

اگر ديگران تصّور می کنند آه حّق دارند به امتيازات ظاهری مّتكی باشند، من حّق        .  دارم آه به اين مزايا مّتكی باشم      
 من در هشتمين روز توّلد خود ختنه شدم و به طور مادرزاد، اسرائيلی از طايفٔه بنيامين و يک                               ٥.  بيشتری دارم 

و از لحاظ تعّصب، به آليسا آزار می رسانيدم و                ٦از لحاظ رعايت شريعت، فريسی بودم،            .  عبرانی اصيل هستم   
اّما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسيح             ٧.  مطابق معيارهای شريعت، من يک مرد بی عيب محسوب می شدم           

زی بسيار ارزنده تر، يعنی شناختن عيسی         آری، عالوه بر اين، همه چيز را به خاطر امتيا           ٨.  ضرر محسوب می کنم   
در واقع، من به خاطر او همه چيز را از دست داده ام و همه چيز را هيچ شمردم تا                    .  مسيح، خداوند خود زيان می دانم     

من ديگر به نيكی خود آه از انجام مقّررات شريعت           .  و کامًال با او مّتحد شوم     ٩به اين وسيله مسيح را به دست آورم          
اين نيكی، بر ايمان استوار است و       .   شود مّتكی نيستم، بلكه به وسيلٔه ايمان به مسيح دارای نيكی مطلق شده ام            عايد می 

يگانه آرزوی من اين است آه مسيح را کامًال بشناسم و قدرت قيامت او را در وجود                      ١٠.  از خدا سرچشمه می گيرد    
به اين اميد آه من نيز به رستاخيز         ١١ل او شوم،    خود درک آنم و در رنجهای او شريک گشته و در مرگ او همشك               

 . از مردگان نايل گردم



 فيليپيان
 

  دويدن به سوی هدف
من نمی گويم آه قبًال اين را به دست آورده ام و يا به آمال رسيده ام؛ بلكه آن را دنبال می کنم تا به چنگ آورم،                              ١٢

تان من اّدعا نمی آنم آه تا به حال آن را به            ای دوس ١٣.  همان طور آه مسيح نيز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است           
چنگ آورده ام، ولی تنها آار من اين است آه آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش آنم، و برای رسيدن به                             

مستقيمًا به طرف هدف می دوم تا جايزه ای را آه شامل دعوت خدا به يک زندگی                         ١٤.  آنچه در پيش است بكوشم       
 . عيسی مسيح است، به دست آورمآسمانی به وسيلٔه 

بالغ هستيم بايد چنين طرز تفّكری داشته باشيم و اگر شما فكر ديگری داريد، خدا اين را                 )  روحًا(پس همٔه ما آه     ١٥
 . در هر حال ما بايد مطابق حقايقی آه آسب کرده ايم، زندگی آنيم١٦. هم به شما آشكار خواهد ساخت

بارها ١٨.   سرمشق بگيريد و به کسانی که از نمونٔه ما پيروی می کنند، نگاه آنيد             ای دوستان من، همٔه شما از من      ١٧
اين را به شما گفته ام و بار ديگر آن را با اشک خود تكرار می آنم آه عّدٔه زيادی طوری زندگی می آنند آه گويی                              

آنهاست و افتخاراتشان در    آخر و عاقبت آنها هالآت و خدای ايشان، اميال جسمانی             ١٩.  دشمنان صليب مسيح هستند   
اّما ما تابع آشور آسمانی و          ٢٠افكار خود را به چيزهای دنيوی مشغول می سازند،                .  رسوايی و شرمساری است     

او طوری بدنهای ضعيف و       ٢١.  منتظر آمدن عيسی مسيح خداوند هستيم آه به عنوان نجات دهنده از آسمان می آيد                   
ر شكوه او شباهت يابد و اين آار را با قدرتی آه همه چيز را تحت فرمان او                    فانی ما را تغيير خواهد داد تا به بدن پ          

 . در می آورد، انجام خواهد داد

٤  
  دستورهای گوناگون

ای عزيزان، همچنان   .  شما مائه شادی و افتخار من هستيد        .  بنابراين ای دوستان عزيز، مشتاق ديدار شما هستم          ١
 . ددر اّتحاد خود با خداوند استوار باشي

و از تو   ٣.  ، خواهران خود در خداوند استدعا دارم آه با يكديگر صلح و سازش آنند                »سينتيخی«و  »  افوديه«از  ٢
و ساير همكاران من آه     »  آليمانتوس«ای همكار صميمی، تقاضا می کنم آه اين دو زن را آمک آنی، زيرا آنها با                   

 . ت شده استدر انتشار انجيل تالش کرده اند، نامشان در دفتر حيات ثب
مهربانی و ماليمت شما در رفتارتان با ديگران آشكار         ٥!  پيوسته در خداوند شاد باشيد، باز هم می گويم شاد باشيد         ٤
از هيچ چيز نگران نباشيد، بلكه هميشه در هر مورد با دعا و مناجات و                                ٦!  آمدن خداوند نزديک است      .  باشد

و آرامش الهی آه مافوق فهم بشر است، دلها و افكار             ٧.  ز نماييد سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پيشگاه خدا ابرا        
 . شما را در مسيح عيسی حفظ خواهد آرد

در خاتمه ای دوستان، دربارٔه هر آنچه راست، شريف، درست، پاک، دوست داشتنی، نيكنام و هرچه عالی و                           ٨
ت آورديد، يعنی آنچه را از من شنيديد،          تمام چيزهايی را آه از من آموختيد و به دس            ٩.  قابل ستايش است، بينديشيد    

 . سرمشق خود ساخته به عمل آوريد آه در اين صورت خدايی آه منبع آرامش است، با شما خواهد بود

  تشّكر برای هدايای آنها
 البّته شما هميشه نسبت. حال آه پس از مّدتی دوباره مورد توّجه قرار گرفته ام، شادی عظيمی در خداوند يافته ام            ١٠

من به احتياجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زيرا        ١١.  به من عالقه و توّجه داشته ايد، اّما فرصت ابراز آن را نيافتيد            
من می دانم چگونه در فقر و بيچارگی و يا در سعادتمندی زندگی              ١٢.  ياد گرفته ام در هر وضعی آه باشم قناعت آنم         

من به وسيلٔه مسيح آه مرا تقويت       ١٣.  ی و نيازمندی پی  برده ام    آنم، به رمز زيستن در سيری و گرسنگی، در فراوان          
خود شما ای فيلپيان، خوب ١٥.  اّما شما لطف آرده شريک زحمات من شديد       ١٤.  می کند، به انجام هر آاری قادر هستم      

ول مسئولّيت  می دانيد آه در ابتدای انتشار انجيل وقتی من مقدونيه را ترک آردم، شما تنها آليسايی بوديد آه در قب                       
بودم يكی دو مرتبه مبلغی برای رفع           »  تسالونيكی«حّتی زمانی که در      ١٦.  دخل و خرج من با من همكاری آرديد            

اعانٔه ١٨.  من طالب پول شما نيستم؛ بلكه می خواهم به پاداش نيكوآاری شما افزوده شود                 ١٧.  احتياجات من فرستاديد  
فرستاديد، احتياج  »  اپفروديتس«هديه ای را آه توسط     .  از احتياجاتم بود  شما به دستم رسيد و نه تنها آافی بلكه بيشتر            

و خدای من همٔه        ١٩عطايای شما هديه ای خوشبو يعنی قربانی مقبول و پسنديدٔه خداست                        .  مرا رفع آرده است       
 ! ، آمينپدر ما خدا را تا به ابد جالل باد٢٠. احتياجات شما را با ثروت عظيم خود در مسيح عيسی رفع خواهد آرد

  خاتمه



 فيليپيان
 

ايماندارانی آه با من هستند به شما سالم                 .  به همٔه مقّدسينی آه به مسيح عيسی تعّلق دارند سالم برسانيد                       ٢١
 . همٔه مقّدسين در اينجا و مخصوصًا ايماندارانی آه در دربار قيصر هستند، به شما سالم می رسانند٢٢. می رسانند

 . ا بادفيض خداوند ما عيسی مسيح با روح شم٢٣



 کولسيان
 

  نامٔه پولس رسول به
  کليسای شهر آولسيه

  معّرفی کتاب
اين شهر در شرق افسس و در آسيای صغير واقع شده           .  نامٔه پولس به آولسيان به کليسای کولسيه نوشته شده است         

. اين کليسا توسط پولس بنا نشده بود، اّما در منطقه ای بود آه پولس نسبت به آن احساس مسئولّيت می آرد                              .  است
پولس متوّجه شده بود آه معّلمينی با           .  بنابراين او خادمينی را از افسس مرآز استان آسيايی روم به آنجا فرستاد                     

ادند برای اينكه خدا را بشناسند و نجات آامل يابند، بايد               آنها تعليم می د  .  تعاليم غلط در کليسای کولسيه وجود دارند        
همچنين اين معّلمان می گفتند آه بايد قوانين مخصوص مانند ختنه و                  .  ارواح و قدرتهای روحانی را پرستش آنند          
 . مقّررات خوراآی ها و غيره را انجام دهند

مرآز اصلی اين پاسخ،    .  به تعاليم غلط پاسخ دهد       ،پولس اين نامه را می نويسد تا با استفاده از حقايق پيام مسيحی              
اين است آه عيسی مسيح قادر است نجات آامل عطا آند و ساير تعاليم و کارها، در واقع انسان را از مسيح دور                               

مسيح به  .  خدا جهان را به وسيلٔه عيسی مسيح آفريد و به وسيلٔه او جهان را به سوی خود باز می گرداند                         .  می سازد
سپس پولس معنی اين تعليم مهم را برای . دم موعظه می شود تا به وسيلٔه اّتحاد با او در جالل خدا سهيم شوند       همٔه مر 

 . زندگی ايمانداران شرح می دهد
 اين  - برده ای که پولس به خاطر او نامه ای به ِفليمون نوشت             -قابل توّجه است آه تيخيكاس به همراه اونيسيموس            

 . دنامه را به کولسيه  بر

  تقسيم بندی کتاب
  ٨-١:١مقّدمه 

  ١٩:٢-٩:١ماهّيت و آار مسيح 
  ٦:٤-٢٠:٢زندگی جديد در مسيح 

  ١٨-٧:٤خاتمه 

١  
  از طرف پولس آه به خواست خدا، رسول مسيح عيسی است و از طرف برادر ما تيموتاؤس١
در ما خدا، فيض و آرامش به شما عطا         پ.  به دوستان مقّدس و وفادار در شهر آولسيه، آه با مسيح مّتحد می  باشند            ٢

 . فرمايد

  دعای سپاسگزاری
زيرا ما از ايمان شما به         ٤.  هروقت آه برای شما دعا می کنيم پدر خداوند ما عيسی مسيح را سپاس می گوييم                      ٣

اعث اين  اميد شما به آنچه در عالم باال در انتظار شماست، ب           ٥.  مسيح عيسی و محّبت شما به همٔه مقّدسين آگاه هستيم          
و اين  ٦.  وقتی پيام حقيقی يعنی انجيل برای اولين بار به شما رسيد، از اين اميد باخبر شديد                       .  ايمان و محّبت است    

انجيل همان طوری که به شما رسيد، به تمام جهان نيز رسيده است و به همان نحو  آه در جهان ثمر آورده، رشد و                            
ه از فيض خدا باخبر شديد و در حقيقت آن را درک آرديد، عمل                     نمو می کند در ميان شما نيز از همان روزی آ              

عزيز آه همچون ما غالم و از طرف ما خادم وفادار مسيح است، آموختيد              »  اپفراس«شما انجيل را از     ٧.  آرده است 
 . و او نيز ما را از محّبتی آه روح القدس به شما بخشيده، مّطلع ساخته است٨

اين را شنيديم، هميشه برای شما دعا می کنيم و از خدا می خواهيم آه شما به                        به اين جهت از همان روزی آه         ٩
سپس شما قادر خواهيد بود به طوری که شايستٔه خداوند     ١٠.  وسيلٔه بينش و فهم روحانی، ارادٔه او را کامًال درک آنيد          

شته باشيد و در معرفت خدا      است زندگی آنيد، کامًال او را خشنود سازيد، در تمام آارهای نيک، زندگی پرثمری دا                
و همچنين دعا می کنم آه خدا برحسب قدرت پر شكوهش و با تمام نيروی خود شما را تقويت                         ١١.  رشد و نمو آنيد    

پيوسته خدای پدر را شكر آنيد آه شما را اليق آن گردانيده است تا              ١٢.  آند تا با شادی و صبر هر چيز را تحّمل آنيد          
او ما را از چنگ نيرومند ظلمت         ١٣.  نی در انتظار مقّدسين است سهمی داشته باشيد         در سرنوشتی آه در عالم نورا       

خدا به وسيلٔه او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزيده             ١٤.  رهانيد و به پادشاهی پسر عزيزش منتقل ساخته است         
 . است



 کولسيان
 

  شخصّيت و آار مسيح
زيرا به وسيلٔه او هر آنچه       ١٦.  تر از همٔه مخلوقات   مسيح صورت و مظهر خدای ناديده است و نخستزاده و باال            ١٥

در آسمان و زمين است ديدنی ها و ناديدنی ها، پادشاهان، حكمرانان و اوليای امور آفريده شدند، آری تمام موجودات                   
. يدا می کند او قبل از همه چيز وجود داشت و همه چيز به وسيلٔه او با هم ارتباط پ              ١٧.  به وسيلٔه او و برای او آفريده شد       

او سر و منشاء بدن يعنی آليساست و نخستين آسی است آه پس از مرگ زنده گرديد تا تنها او در همه چيز مقام                           ١٨
و به وسيلٔه مسيح      ٢٠زيرا ارادٔه خدا بر اين تعّلق گرفت آه او دارای الوهّيت آامل باشد؛                         ١٩.  اول را داشته باشد     

 ريختن خون مسيح بر روی صليب، صلح و دوستی بين خدا و هر آنچه در                  همه چيز را با خود آشتی داد و به وسيلهٔ         
 . آسمان و زمين است برقرار گرديد

اّما اآنون او به وسيلٔه      ٢٢،  شما زمانی از خدا دور بوديد و با کارها و افكار شريرانٔه خود با او دشمنی داشتيد                       ٢١
البّته ٢٣، بی عيب و بی آاليش به حضور خود بياورد،         مرگ جسمانی مسيح شما را با خود مّتحد ساخته تا شما را پاک             

به شرط اينكه ايمان خود را از دست ندهيد، محكم و استوار بمانيد و آن اميدی را آه در وقت شنيدن انجيل به دست                           
 . خادم آن هستم» پولس«اين همان انجيلی است آه در سرتاسر جهان اعالم گرديده و من . آورديد ترک نكنيد

 لس برای آليسا خدمت پو
زيرا به وسيلٔه رنجهای جسمانی خود آنچه را آه         .  اآنون از آن رنج و زحمتی آه به خاطر شما می بينم خوشحالم          ٢٤

من طبق مأموريتی آه خدا برای         ٢٥.  از رنجهای مسيح برای بدن او، يعنی آليسايش باقيمانده است تكميل می کنم                   
يعنی آن حقيقت اسرار آميز آه     ٢٦ستم تا پيام خدا را کامًال اعالم نمايم،          خيرّيت شما به من عطا فرمود، خادم آليسا ه         

خدا صالح دانست آه راز پر        ٢٧.  طی اعصار و قرون مخفی مانده بود، اّما اآنون برای مقّدسين آشكار شده است                    
 می باشد و   جالل و بی قياس خود را در ميان ملل غيريهود آشکار سازد و آن سّر اين است آه مسيح در شما ساآن                           

ما مسيح را به همه می شناسانيم و با تمام دانشی آه                ٢٨.  اين حقيقت، مائه اميد شما به سهيم شدن در جالل خداست               
برای انجام ٢٩. داريم همه را آگاه  ساخته، تعليم می دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم           

شش می کنم و از قدرت عظيمی آه مسيح به من می دهد و در من آار می کند،                        اين آار، من زحمت می کشم و کو         
 . استفاده می نمايم

٢  
و برای همٔه آنانی آه تا به حال روی مرا نديده اند            »  الئوديکيه«می خواهم بدانيد آه چقدر برای شما و ايمانداران         ١

ز برآاِت سرشاِر اطميناِن آامل آه از راه درک           تا آنان دلگرم شوند و در محّبت مّتحد گردند و ا             ٢،  زحمت می کشم 
تمام ٣.  حقيقت به دست می آيد، بهره مند شوند و از اين راه به راز خدا آه خود مسيح است، پی خواهند برد                                            

 . گنجينه های حكمت و معرفت الهی در مسيح نهفته است
زيرا اگرچه جسمًا غايب هستم ولی در       ٥د،  اين را می گويم تا مبادا آسی شما را با داليل مجذوب آننده گمراه ساز             ٤

 . روح حضور دارم و از ديدن نظم و ترتيبی آه در ميان شما وجود دارد و از ثبات ايمانتان به مسيح خوشحالم

  زندگی آامل در مسيح
پس همان طوری که روزی مسيح عيسی را به عنوان خداوند خود پذيرفتيد اآنون هميشه در اّتحاد با او زندگی                        ٦
همان گونه آه تعليم يافتيد در ايمان استوار باشيد و در ستايش خدا برای                     .  در او ريشه بگيريد و رشد آنيد          ٧.  نيدآ

 . ديگران نمونه باشيد
مواظب باشيد مبادا آسی با داليل پوچ و فلسفه ای آه مّتکی به سّنتهای انسانی و عقايد بّچگانٔه اين جهان است،                           ٨

و شما نيز به    ١٠  زيرا الوهّيت به طور آامل در مسيح مجسم شد        ٩.  تعاليم از مسيح نيست     اين.  شما را اسير خود سازد    
 . وسيلٔه اّتحاد با او آه مافوق همٔه قدرتها و رياستهاست، آامل شده ايد

شما نيز در اّتحاد با او ختنه شده ايد، ختنه ای آه به دست انسان صورت نگرفته است بلكه به وسيلٔه ختنٔه مسيح                         ١١
وقتی شما تعميد گرفتيد با مسيح مدفون شديد و نيز در تعميد خود به وسيلٔه ايمان با                    ١٢.  قطع طبيعت نفسانی است     آه

خدا شما را آه به عّلت خطايای خود ُمرده و           ١٣.  قدرت خدا آه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد، با او قيام آرديد               
او سند محکومّيت ما را همراه      ١٤.   گناهان ما را بخشيده است     در جسم خود نامختون بوديد، با مسيح زنده آرد و همهٔ           

مسيح بر روی    ١٥.  با تمام مقّرراتی آه عليه ما بود، لغو آرد و آن را به صليب خود ميخكوب نموده از بين برد                                
 . ختصليب تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروايان را خلع سالح آرد و بر آنها پيروز شد و آنها را پيش همه رسوا سا

بنابراين در مورد خوراک يا آشاميدنی يا رعايت عيد يا ماه نو يا روز سبت به هيچ وجه تحت تأثير انتقاد                                     ١٦
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١٨.  اين چيزها فقط سائه آن واقعّيتی است آه قرار است بيايد و آن واقعّيت، خود مسيح است                ١٧.  ديگران قرار نگيريد  

زيرا چنين   .  ، شما را از ربودن تاج پيروزی باز دارد                 نگذاريد آسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان                 
اين قبيل   ١٩.  شخصی با اّتكاء به رؤياهايی آه ديده است و به خاطر افكار دنيوی خود بی جهت مغرور می شود                                 

تحت فرمان مسيح تمام بدن نيرو می گيرد و به توسط               .  اشخاص رابطٔه خود را با سر يعنی با مسيح قطع کرده اند               
 . ته  ها به هم مّتصل می شود و همان طور آه خدا می خواهد نمو می آندمفاصل و رش

  زندگی جديد در مسيح
پس چرا طوری زندگی می کنيد آه        .  وقتی شما با مسيح ُمرديد، با عقايد بّچگانٔه اين جهان قطع رابطه آرده ايد                 ٢٠

 لمس نكن، به آن لب نزن و به اين دست              اين را «٢١:  گويا هنوز به دنيا بستگی داريد؟ چرا مطيع مقّرراتی از قبيل              
٢٣!  اينها همه در اثر مصرف از بين می روند و اين دستورات فقط قوانين و تعاليم انسان هستند                   ٢٢!  می شويد؟»  نزن

البّته اين کارها در عبادتهايی آه آنها بر خود تحميل کرده اند و فروتنی و رياضت آشی، ظاهرًا معقول به نظر                                    
 ! واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوندمی رسد، ولی در 

٣  
مگر شما با مسيح زنده نشده ايد؟ پس در اين صورت شما بايد به چيزهای آسمانی جايی که مسيح در آنجا در                                 ١

٣. دربارٔه آنچه در عالم باال است بينديشيد، نه به آنچه بر روی زمين است٢. دست راست خدا نشسته است، دل ببنديد   

وقتی مسيح آه زندگی ماست ظهور آند، شما         ٤.   شما مرده ايد و زندگی شما اآنون با مسيح در خدا پنهان است               زيرا
 . نيز با او در شكوه و جالل ظهور خواهيد آرد

در )  آه يک نوع بت پرستی است    (بنابراين، تمايالت دنيوی يعنی زنا، ناپاآی، هوی و هوس، شهوت و طمع را                 ٥
زمانی که شما در آن وضع     ٧.   سبب اين کارهاست آه افراد سرآش گرفتار غضب خدا می شوند          به٦.  خود نابود سازيد  

 . زندگی می کرديد، کارهای شما نيز مانند ديگران بود
همچنين اآنون شما بايد خشم، غيظ و بدخواهی را از دلهايتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به                                ٨

.  نگوييد، زيرا با آن آدمی آه در سابق بوديد و عادتهای او قطع رابطه کرده ايد                  ديگر دروغ ٩.  طور آّلی دور سازيد   
انسانی آه پيوسته در شباهت خالق خود به شكل تازه ای            -و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع نموده ايد،            ١٠

و نامختون، بربری و      پس بين يونانی و يهودی، مختون            ١١.   تا رفته رفته به شناخت آامل خدا برسد               -در می آيد 
 . وحشی، غالم و آزاد فرقی وجود ندارد، بلكه مسيح همه چيز است و در همه می باشد

پس شما آه برگزيدگان مقّدس و محبوب خدا هستيد، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ماليمت و                                     ١٢
تی داريد، يكديگر را عفو آنيد و             اگر از ديگران ِشكِوه و شكاي          .  متحّمل يكديگر شويد    ١٣.  بردباری ملّبس سازيد    

به همٔه اينها محّبت را اضافه آنيد، زيرا محّبت          ١٤.  چنانکه خداوند شما را بخشيده است، شما نيز يكديگر را ببخشيد            
آرامشی آه مسيح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا            ١٥.  همه چيز را به هم می پيوندد و تكميل می کند       

اجازه بدهيد آه پيام     ١٦.  ن اعضای يک بدن به اين آرامش خوانده است و شما بايد سپاسگزار باشيد                  شما را به عنوا    
يكديگر را با نهايت خردمندی تعليم و پند دهيد و با                 .  مسيح با تمام ثروتمندی اش سرتاسر وجود شما را فرا گيرد               

هرچه می کنيد، چه گفتار،    ١٧.  وانيدسپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبيحات و سرودهای روحانی برای خدا بخ              
 . چه آردار، همه را به نام عيسی خداوند انجام دهيد و در عين حال خدای پدر را دايمًا سپاس گوييد

  وظايف اجتماعی يک مسيحی
ای شوهرها، زنهايتان را       ١٩.  ای زنها، مطيع شوهرهای خود باشيد، زيرا اين آار وظيفٔه مسيحی شماست                       ١٨

ای فرزندان، از والدين خود در هر امری اطاعت آنيد، زيرا اين آار خداوند                 ٢٠.  با آنان تندی نكنيد     دوست بداريد و  
 . ای پدران، بر فرزندان خود زياد سخت نگيريد مبادا دلسرد شوند٢١. را خشنود می سازد

 به خاطر اين نباشد     ای غالمان، در آلّئه امور مطيع اربابان خود آه مانند شما بشرند باشيد و اطاعت شما فقط                      ٢٢
٢٣.  آه تحت مراقبت هستيد يا می خواهيد ديگران را خشنود سازيد، بلكه با خلوص نّيت و خداترسی اطاعت آنيد                          

زيرا می دانيد  ٢٤.  هرکاری که می کنيد با جان و دل انجام دهيد چنانکه گويی برای خداوند آار می کنيد، نه برای بشر                   
٢٥.  چون مسيح ارباب شماست و شما غالمان او هستيد            .  شما عطا خواهد آرد    خداوند ميراثی به عنوان پاداش به          

 . شخص بدآار آيفر بد خود را خواهد ديد و خدا تبعيض قايل نمی شود

٤  
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 . ای اربابان، با غالمان خود عادالنه و منصفانه رفتار آنيد، زيرا می دانيد آه شما هم در آسمان اربابی داريد١

  دستورها
برای ما نيز دعا آنيد آه خدا برای اعالم پيام خود، فرصت                    ٣.  اس جمع و شكرگزاری دعا آنيد        هميشه با حو   ٢

مناسبی به ما بدهد تا آن حقايقی را آه دربارٔه مسيح پوشيده بود، اعالم آنيم که به خاطر آن من اآنون در زندان                                    
  .و دعا آنيد تا آن طوری که وظيفٔه من است اين راز را آشكار سازم٤. هستم
از فرصت هايی آه اآنون در دسترس           .  در مناسبات خود با افراد غير مسيحی رفتاری عاقالنه داشته باشيد                    ٥

گفتار شما پيوسته جالب و خوشايند باشد و ياد بگيريد آه چگونه به هرکس پاسخ                 ٦.  شماست حداآثر استفاده را بكنيد    
 . مناسبی بدهيد

  خاتمه
او برادر عزيز و خادمی وفادار است و با من در آار                 .  خواهد ساخت   شما را از وضع من مّطلع       »  تيخيكاس«٧

او را به اين منظور پيش شما می فرستم تا از احوال ما باخبر شويد و تا خاطر ٨. خداوند مثل يک غالم خدمت می کند    
ين دو، شما   ا.  آه برادر محبوب وفادار و يكی از خودتان می باشد، همراه اوست            »  اونيسيموس«٩.  شما را آسوده آند   

 . را از همٔه اموری آه اينجا در جريان است آگاه خواهند ساخت
دربارٔه . (پسر عموی برنابا به شما سالم می رسانند »  مرقس«آه با من در زندان است و همچنين         »  َاِرْسَترُخس«١٠

» يستوس«ملّقب به   »  سوعي«و  ١١.)  مرقس قبًال دستوراتی داده بودم آه چنانچه پيش شما بيايد او را با گرمی بپذيريد              
از مسيحيان يهودی نژاد فقط اين چند نفر هستند آه برای پيشرفت پادشاهی خدا با من همكاری                             .  سالم می رساند 

 . می کنند و باعث دلگرمی من شده اند
او هميشه با جدّيت برای شما دعا         .  آه يكی از افراد شما و غالم مسيح عيسی است سالم می رساند               »  اپفراس«١٢
١٣.   کند و از خدا می خواهد آه استوار و بالغ و کامًال خاطر جمع باشيد تا بتوانيد ارادٔه خدا را کامًال اطاعت آنيد                        می

١٤.  زحمت زيادی آشيده است    »  هيراپولس«و  »  الئوديکيه«زيرا من شاهد هستم آه او به خاطر شما و ايمانداران                

 . دبه شما سالم می رسانن» ديماس«پزشک محبوب و » لوقا«
. و آليسايی آه در خانه او تشكيل می شود سالم مرا برسانيد           »  بانو نيمفاس «و به   »  الئوديکيه«به ايمانداران در    ١٥
پس از اينكه نامه را خوانديد، طوری ترتيب بدهيد آه برای آليسای الئوديکيه نيز خوانده شود و شما هم نامه ای                          ١٦

مواظب باش آه آن مأموريتی را آه در               «:  بگوييد»  ارخيپس«به   ١٧.  را که به کليسای الئوديکيه نوشتم بخوانيد            
 » .خدمت خداوند به عهدٔه تو گذاشته شده است، انجام دهی

فيض خدا با شما باد،       .  فراموش نكنيد آه من هنوز در زندان هستم           .  من پولس، با خط خودم درود می فرستم          ١٨
 . آمين



 اول تسالونيکيان
 

 
  نامٔه اول پولس رسول به

  کليسای شهر تسالونيكی
  معّرفی کتاب

پس .  پولس بعد از ترک فيليپيه، کليسايی در اين شهر تأسيس نمود            .  تسالونيکی پايتخت استان رومی مكادونيه بود      
ه مواجه شد آه نمی توانستند موفقّيتهای پولس را بويژه در بين                        از مّدتی با مخالفت يهوديان حسود و خودخوا                

پولس مجبور شد آه تسالونيکی را ترک آرده به بيريه             .  غيريهوديانی آه به يهودّيت عالقه مند بودند، مالحظه آنند         
پس از مّدتی آه او به قرنتس رسيد، پيامی خصوصی از طرف تيموتاؤس، همكار خود دربارٔه آليسای                                 .  برود

 . تسالونيکی دريافت نمود
او خدا را برای خبرهايی آه دربارٔه       .  اولين نامٔه پولس به تسالونيکی برای تشويق آردن و اطمينان آنها نوشته شد             

ايمان و محّبت آنها شنيده بود، شكر می آند و چگونگی زندگی خود را در زمانی که در بين  ايشان بود به آنها خاطر                         
به عنوان مثال، آيا    .  سؤاالتی آه دربارٔه زمان بازگشت مسيح مطرح شده بود، پاسخ می دهد             سپس به .  نشان می سازد 

ايمانداری آه قبل از بازگشت مسيح فوت می آند، حيات جاودانی مسيح را دريافت خواهد نمود يا نه؟ مسيح چه                                
 آار آنند و با اميد در انتظار         موقع باز می گردد؟ پولس از اين فرصت استفاده آرده، به آنها می گويد آه در آرامش                 

 . بازگشت مسيح باشند

  تقسيم بندی کتاب
  ١:١مقّدمه 

  ١٣:٣-٢:١سپاسگزاری و ستايش و تمجيد 
  ١٢-١:٤نصيحت دربارٔه رفتار مسيحی 

  ١١:٥-١٣:٤تعاليم دربارٔه بازگشت مسيح 
  ٢٢-١٢:٥آخرين تشويق ها 

  ٢٨-٢٣:٥خاتمه 

١  
  درود
س و تيموتاؤس به آليسای تسالونيكيان آه به خدای پدر و عيسی مسيح خداوند تعّلق                        از طرف پولس و سيلوان      ١

 . دارد، فيض و آرامش از آن شما باد

  زندگی و ايمان تسالونيکيان
زيرا در  ٣.  ما هميشه خدا را به خاطر همٔه شما شكر می کنيم و همواره شما را در دعاهای خود ذآر می نماييم                           ٢

 به ياد می آوريم آه چگونه ايمانتان در فعالّيت ها و محّبتتان در آارها و اميدتان به خداوند                  حضور خدا آه پدر ماست    
زيرا ما  ٥.  ای دوستان، ما می دانيم آه خدا شما را دوست دارد و شما را برگزيده است               ٤.  ما عيسی مسيح پايدار است    

القدس و اطمينان آامل به حقانّيت آن، و شما             انجيل را تنها در قالب آلمات نزد شما نياورديم، بلكه با قدرت روح                    
شما از سرمشق ما و خداوند پيروی         ٦.  می دانيد وقتی با شما بوديم چگونه رفتار آرديم و آن برای خيرّيت شما بود                  

تا آنجا آه   ٧.  آرديد و اگرچه به خاطر پيام خدا رنج بسيار ديديد، آن را با خوشی ای آه روح القدس می دهد، پذيرفتيد                     
زيرا پيام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونيه و يونان ٨.  برای همٔه ايمانداران در مقدونيه و يونان نمونه شديد   شما

زيرا ٩. پس ديگر احتياجی نيست آه ما آن را بازگو آنيم. انتشار يافت، بلكه خبر ايمانتان به خدا به همه جا رفته است     
ا به عمل آورديد، بيان می کنند و تعريف می کنند آه چگونه شما ُبتها را ترک     خود آنها ُحسن استقبالی را آه شما از م        

و چگونه در انتظار ظهور پسر او         ١٠آرده به سوی خداوند بازگشت نموديد تا خدای زنده و حقيقی را خدمت آنيد                    
خت، ما را از     آری، همان عيسی آه خدا او را پس از مرگ زنده سا                  .  عيسی آه از آسمان می آيد به  سر می بريد           

 . غضب آينده رهايی می بخشد
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٢  
  آار پولس در تسالونيکی

برعکس، پس از آن همه بدرفتاری و اهانت       ٢.  خود شما ای دوستان می دانيد آه آمدن ما به نزد شما بی نتيجه نبود             ١
 جرأت يافتيم آه     و با وجود مخالفت های شديد، با آمک خدا، دل و            )  چنانکه اّطالع داريد  (آه در شهر فيليپی ديديم        

اصرار ما به شما از روی ايمان غلط و يا ناپاک نبود و ما سعی نداشتيم آسی را                          ٣.  انجيل خدا را به شما برسانيم       
منظور ما جلب   .  اّما چون خدا ما را اليق دانست و انتشار انجيل را به عهدٔه ما گذاشت، سخن می گوييم                ٤فريب دهيم،   

شما خوب می دانيد و     ٥.  اهيم خدايی را خشنود آنيم آه دلهای ما را می آزمايد              رضايت انسان نيست، بلكه ما می خو       
و به هيچ وجه ما جويای احترام و ستايش          ٦.  خدا شاهد است آه ما چاپلوسی نکرديم و سخنان ما از روی طمع نبود                

ا داشتيم، ولی مانند    اگرچه ما به عنوان رسوالن مسيح حّقی به گردن شم           ٧ نبوديم،   - خواه شما و خواه ديگران    -مردم  
و با احساسات و به خاطر عالقه ای آه        ٨مادری آه فرزندان خود را پرورش می دهد با شما به ماليمت رفتار آرديم                 

نسبت به شما داشتيم، حاضر بوديم نه فقط انجيل خدا را به شما برسانيم بلكه جان خود را نيز در راه شما فدا سازيم،                      
ای دوستان، به خاطر داريد آه ما چگونه آار می آرديم و زحمت می کشيديم             ٩!   بوديد چون شما برای ما بسيار عزيز     

 . و شب و روز مشغول آار بوديم تا در موقع اعالم انجيل خدا در ميان شما بر هيچ کس تحميل نشويم
١١.  ی عيب بود هم شما شاهد هستيد و هم خدا آه رفتار ما نسبت به شما ايمانداران تا چه اندازه پاک، درست و ب                     ١٠

ما شما را تشويق ١٢. شما خوب می دانيد آه رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار يک پدر با فرزندان خود بود                  
می کرديم، دلداری می داديم و موّظف می ساختيم آه زندگی و رفتار شما پسنديدٔه خدا باشد، آن خدايی آه شما را به                          

  .پادشاهی و جالل خود دعوت می کند
پيوسته خدا را برای اين نيز شكر می آنم آه وقتی پيام خدا را از ما شنيديد، آن را به عنوان پيامی از جانب                                   ١٣

بشر نپذيرفتيد، بلكه آن را از طرف خدا دانستيد و در حقيقت همين طور هم هست و اآنون در ميان شما ايمانداران                           
ی رويد آه آليساهای يهوديه در اّتحاد با مسيح عيسی                 ای دوستان، شما درست به همان راهی م              ١٤.  عمل می کند  

 يهوديانی آه هم   -١٥خداوند رفته اند، زيرا شما از هموطنان خود همان زحماتی را ديده ايد آه آنان از يهوديان ديدند                       
شمنی  آنها خدا را خشنود نمی سازند و با همٔه مردم د                  -عيسی خداوند و هم انبيا را آشتند و ما را بيرون راندند                    

آنها حّتی می آوشند آه ما را از موعظه به غيريهوديان باز دارند، درصورتی که اين گفت وگو سبب                              ١٦.  می کنند
نجات غيريهوديان می شود، آنها دايمًا پيمانٔه گناهان خود را پر می سازند، ولی غضب خدا سرانجام آنان را گرفتار                       

 . آرده است

  عالقٔه پولس برای ديدن آنها
از شما جدا شديم، چقدر برای شما دلتنگ گشتيم          )  البّته جسمًا، نه قلباً   ( ای دوستان، چون برای مّدت آوتاهی         اّما١٧

آری، مايل بوديم پيش شما بياييم و من پولس، يكی دو بار             ١٨.  و اآنون بسيار کوشش می کنيم که دوباره شما را ببينيم          
ا چه اميدی يا شادمانی ای يا تاج افتخاری در حضور خداوند ما                برای م ١٩.  خواستم بيايم، اّما شيطان مانع ما می شد        

 ! البّته مائه افتخار و شادمانی ما شما هستيد٢٠عيسی مسيح به هنگام آمدن او وجود دارد؟ مگر شما نيستيد؟ 

٣  
وتاؤس و تيم ٢  پس چون ديگر نمی توانستيم بی خبری را تحّمل آنيم، تصميم گرفتيم آه در شهر آتن تنها بمانيم                         ١

تا ٣برادر ما و خادم خدا در انتشار انجيل مسيح را فرستاديم تا شما را در ايمانتان تقويت نمايد و دلداری دهد،                                       
وقتی ما با   ٤.  خودتان می دانيد آه اين آزارها نصيب و قسمت ماست        .  هيچ کس در اثر اين زجر و آزارها دلسرد نشود        
از ٥. ار در انتظار ماست و چنانکه آگاه هستيد همان طور هم شده است           شما بوديم، از پيش به شما گفتيم آه زجر و آز          

اين جهت چون اين بی خبری، ديگر برای من غير قابل تحّمل بود، تيموتاؤس را نزد شما فرستادم تا از ايمان شما                            
نتيجه مانده  آگاه شوم، زيرا می ترسيدم آن اغوا آننده يعنی شيطان شما را به نوعی، وسوسه آرده و زحمات ما بی                           

 . باشد
اّما اآنون آه تيموتاؤس از پيش شما بازگشته است، خبر خوشی دربارٔه ايمان و محّبت شما به ما داده است و                               ٦

گزارش می دهد آه شما با چه لطفی همواره ما را به ياد می آوريد و همان گونه آه ما برای ديدن شما اشتياق داريم،                          
ی دوستان، با وجود همٔه نگرانی ها و زحماتی آه داريم، اين خبر ما را دلداری                     ا٧.  شما هم مشتاق ديدار ما هستيد       

اگر شما در اّتحاد با خداوند استوار بمانيد، ما زندگی تازه ای ٨.  بلی، ايمان شما سبب دلداری ما گشته است       .  داده است 
 شادی ای آه به خاطر شما در          ما چطور می توانيم به قدر آفايت، خدا را برای شما و برای تمام                     ٩.  خواهيم داشت 
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شب و روز با التماس دعا می آنيم آه روی شما را ببينيم و                         ١٠پيشگاه خدا احساس می آنيم، سپاسگزاری آنيم؟             
 . نواقص ايمان شما را برطرف سازيم

 و خداوند عطا فرمايد آه به اندازهٔ          ١٢!  خدای پدر و عيسی مسيح خداوند ما، راه ما را به سوی شما بگشايد                       ١١
و خدا دلهای شما را     ١٣محّبتی آه ما برای شما داريم، محّبت شما برای يكديگر و همٔه مردم افزايش و گسترش يابد؛                   

قوی گرداند تا در آن هنگام آه خداوند ما عيسی با همٔه مقّدسين خود می  آيد، شما در حضور خدای پدر پاک و                                      
 . بی عيب باشيد

٤  
 ازد زندگی ای آه خداوند را خشنود می س

ديگر اينکه ای دوستان، شما از ما آموختيد آه چگونه بايد زندگی آنيد تا خدا را خشنود سازيد و شما هم البّته از                        ١
اآنون به نام عيسی خداوند از شما استدعا و التماس می آنم آه بيش از پيش مطابق آن زندگی                          .  آن پيروی می آنيد   

خواست خدا اين است آه شما پاک باشيد و          ٣.   دستورهايی به شما دادم    زيرا می دانيد به حكم عيسی خداوند چه      ٢.  آنيد
همٔه شما بايد بدانيد چگونه بدن خود را هميشه تحت آنترل داشته باشيد و آن                 ٤.  از روابط جنسی نامشروع بپرهيزيد    

در اين   ٦.  و مانند مّلتهای خداناشناس، دستخوش اميال و شهوات جسمانی نگرديد                  ٥را پاک و محترم نگاه داريد             
: خصوص هيچ کس نبايد از ايمانداران سوء استفاده کند زيرا همان طوری که من قبًال با تأآيد زياد به شما گفته بودم                      

خدا ما را به يک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد              ٧.  خداوند به کسانی که اين آارها را می کنند، آيفر خواهد داد           
 نكند، انسان را رد نمی کند بلكه خدايی را آه روح القدس خود را به شما عطا                   پس هرکه اين تعليم را قبول      ٨!  اخالقی

 . می فرمايد، رد آرده است
و اّما دربارٔه محّبت به يکديگر، هيچ نيازی نيست آه در خصوص آن چيزی بنويسم، زيرا خود شما از خدا تعليم       ٩

در تمام مقدونيه شما با همٔه دوستان همين طور                و شّكی نيست آه     ١٠  يافته ايد آه چگونه يكديگر را دوست بداريد           
آرزويتان اين  ١١.  رفتار می آنيد، اّما ای دوستان، از شما درخواست می آنم آه محّبت شما روز به روز بيشتر گردد                    

باشد آه زندگی آرامی داشته باشيد و به آار خود مشغول باشيد و همان طور آه قبًال به شما دستور داديم برای تأمين                       
 . تا زندگی شما تأثيری نيكو در بی ايمانان بگذارد و برای تأمين خود محتاج ديگران نباشيد١٢عاش خود آار آنيد م

  بازگشت مسيح
مبادا مانند ساير مردم آه هيچ اميدی       .  ای دوستان، نمی خواهم در مورد آنانی آه فوت نموده اند، بی اّطالع باشيد           ١٣

زيرا اگر ما معتقديم آه عيسی مرد و دوباره زنده شد، همچنين ايمان داريم آه خدا                  ١٤.  به آينده ندارند، غمگين باشيد    
 . آنانی را آه در ايمان به عيسی مرده اند نيز همراه عيسی باز خواهد آورد

آن آسانی از ما آه تا روز آمدن خداوند زنده می مانند، زودتر از                :  ما اين را از تعاليم خداوند به شما می گوييم          ١٥
در همان موقع آه فرياد فرمان الهی و صدای رئيس فرشتگان و بانگ شيپور                          ١٦.  گان صعود نخواهند آرد      مرد

خداوند شنيده می شود، خود خداوند از آسمان به زير خواهد آمد و اول کسانی که در ايمان به مسيح مرده اند، خواهند                       
ا آنها در ابرها باال برده خواهند شد تا در فضا با              و سپس آن کسانی که از ميان ما زنده می مانند همراه ب            ١٧برخاست  

پس شما بايد يكديگر را با اين آلمات             ١٨.  خداوند مالقات نمايند و به اين ترتيب ما هميشه با خداوند خواهيم بود                      
 . تشويق آنيد

٥  
  آمادگی برای بازگشت مسيح

زيرا شما  ٢.   امور چيزی برای شما بنويسم       اّما ای دوستان، الزم نيست آه من دربارٔه زمان و تاريخ وقوع اين                 ١
در آن هنگام آه مردم از صلح و         ٣.  خوب می دانيد آه روز خداوند مانند دزدی آه در شب می آيد، فرا خواهد رسيد                 

امنّيت خود تعريف می کنند، هالآت ناگهانی مثل درد زايمان به ايشان وارد خواهد شد و به هيچ وجه، جان سالم به                          
زيرا همٔه شما   ٥اّما ای دوستان شما در تاريكی نيستيد آه آن روز شما را مانند دزد غافلگير آند،                    ٤.  ددر نخواهند بر  

پس ما نبايد مانند ديگران در خواب باشيم، بلكه         ٦.  ما به شب و تاريكی تعّلق نداريم      .  فرزندان روشنايی و روز هستيد    
می خوابند و آنانی  که مست می شوند، در شب مست                 کسانی که می خوابند، در شب         ٧.  بايد بيدار و هوشيار باشيم        

اّما ما آه به روز تعّلق داريم بايد هوشيار باشيم و ايمان و محّبت را مانند ِزِره به سينه ببنديم و اميد نجات            ٨.  می شوند
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ما را  زيرا خدا ما را برای آن برنگزيد آه به غضب او گرفتار شويم، بلكه                        ٩.  را مانند آالهخود بر سر بگذاريم        
او در راه ما مرد، تا خواه زنده باشيم خواه مرده، با او                  ١٠.  برگزيد تا به وسيلٔه خداوند ما عيسی مسيح نجات يابيم             

 . پس همان گونه آه اآنون انجام می دهيد، يكديگر را تشويق و تقويت آنيد١١. زيست کنيم

  آخرين دستورها
ه در ميان شما زحمت می کشند و در خداوند، رهبران و                   ای دوستان من، از شما تقاضا دارم برای آنانی آ                ١٢

و از آنان به خاطر آاری آه می کنند با نهايت محّبت و احترام قدردانی                  ١٣مشاوران شما هستند، احترام قايل شويد؛         
 . با يكديگر در صلح و صفا زيست آنيد. نماييد
توبيخ آنيد، اشخاص ترسو را دلداری دهيد، از             ای دوستان من، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بيكار را                ١٤

مواظب باشيد آه هيچ کس بدی را با بدی تالفی نكند،             ١٥.  ضعيفان پشتيبانی آنيد و نسبت به همٔه مردم بردبار باشيد            
 . بلكه هدف شما اين باشد که پيوسته به يكديگر و به همٔه مردم نيکويی کنيد

زيرا خدا در مسيح    .  برای هرچه آه پيش می آيد، خدا را شكر آنيد        ١٨.  يدو پيوسته دعا آن   ١٧  هميشه شادمان باشيد  ١٦
 . عيسی از شما همين انتظار را دارد

همه چيز را بيازماييد و آنچه را آه نيكوست برای           ٢١.  نبّوتها را ناچيز نشماريد   ٢٠.  روح القدس را محدود نسازيد   ١٩
 . از هر نوع بدی دوری آنيد٢٢. خود نگاه داريد

آه سرچشمٔه آرامش است، شما را کامًال پاک گرداند و عطا فرمايد آه روح و جان و بدن شما سالم                                  خدايی٢٣
او آه شما را به سوی        ٢٤.  بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عيسی مسيح، از هر نوع عيب و نقصی به دور باشيد                         

 . خود دعوت آرده است، قابل اعتماد است و اين آار را خواهد آرد

  خاتمه
شما را به نام خداوند         ٢٧.  همٔه ايمانداران را با بوسٔه مقّدسانه سالم گوييد              ٢٦.  ای دوستان، برای ما دعا آنيد          ٢٥

 . فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد٢٨. موّظف می سازم آه اين نامه را برای تمام ايمانداران بخوانيد
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  نامٔه دوم پولس رسول به
  کليسای شهر تسالونيكی

  معّرفی کتاب
نامٔه دوم پولس   .  مسئله بازگشت مسيح برای اهالی آليسای تسالونيكی موجب بروز اضطراب و نگرانی شده بود                 

پولس .   خداوند خواهد آمد بلکه اآلن فرا رسيده است          به تسالونيكيان با تعليمی برخورد می کند که براساس آن، روز            
اين نظر را اين گونه اصالح می کند که پيش از بازگشت مسيح، شرير و شرارت به منتها درجٔه خود تحت رهبری                         

 . کسی که شرير خوانده می شود خواهد رسيد که آن شرير ضد مسيح خواهد بود
يد می آند آه آنها هم مانند خود او و ساير همكارانش با وجود                    پولس رسول به خاطر احتياج خوانندگان خود تأآ         
 . سختی ها و مشكالت، در ايمان خويش استوار بمانند

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ١٢-٣:١تعريف و تمجيد 
  ١٧-١:٢تعلميات دربارٔه بازگشت مسيح 
  ١٥-١:٣نصيحت دربارٔه رفتار مسيحی 

  ١٨-١٦:٣خاتمه 

١  
  درود
 طرف پولس و سيلوانس و تيموتاؤس به آليسای تسالونيكيان آه به پدر ما خدا و عيسی مسيح خداوند تعّلق                              از١
 . خدای پدر و عيسی مسيح خداوند، فيض و آرامش به شما عنايت فرمايند٢. دارد

  عقوبت در وقت آمدن مسيح
شايسته است چنين آنيم؛ زيرا ايمان شما       ،  آری.  ای دوستان، ما موّظفيم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوييم          ٣

ما در آليساهای خدا به خاطر بردباری و         ٤.  به طور عجيبی رشد می کند و محّبت شما به يكديگر روز افزون است                 
 . ايمانتان در تحّمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنيم

 می خواهد آه شما شايستٔه پادشاهی خدا آه            اين آزارها ثابت می کند آه خدا از روی انصاف داوری می کند و                  ٥
و به شما   ٧خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند، جزا خواهد داد                ٦.  به خاطر آن رنج می بريد، بشويد    

اين آار در روزی آه عيسی خداوند از آسمان با             .  آه رنج و آزار می  بينيد و همچنين به ما آسودگی خواهد بخشيد                
در آتشی فروزان ظهور آند، انجام خواهد گرفت و به آنانی آه خدا را نمی شناسند و انجيل                      ٨توانای خود   فرشتگان  

آنان آيفر هالآت جاودانی و دوری از حضور خداوند و                     ٩.  خداوند ما عيسی را رد می کنند، آيفر خواهد داد                  
از مقّدسين خود جالل خواهد يافت و          در آن روزی آه او می آيد،          ١٠.  محرومّيت از جالل قدرت او را خواهند ديد           

 . تمام ايمانداران از ديدن او متعّجب خواهند شد و شما نيز جزء آنها خواهيد بود، زيرا به شهادت ما ايمان آورديد
به اين سبب است آه ما هميشه برای شما دعا می کنيم آه خدای ما، شما را شايستٔه دعوت خود گرداند و همٔه                             ١١

ا را برآورد و فعالّيتهای شما را آه از ايمان سرچشمه می گيرد، با قدرت خود به آمال رساند،                      آرزوهای نيكوی شم  
تا نام خداوند ما عيسی مسيح در شما جالل يابد و شما نيز بر طبق فيض خدای ما و عيسی مسيح خداوند در او                                ١٢

 . جالل يابيد

٢  
  مظهر شرارت

نگذاريد سخنان  ٢سيح و جمع شدن ما با او، از شما خواهش می کنم              ای دوستان، دربارٔه آمدن خداوند ما عيسی م        ١
کسی که به استناِد نامه و گفته های ما يا با موعظه و نبّوتهای خود اّدعا می کند آه روز خداوند فرا رسيده است، شما                         
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د آمد، مگر    نگذاريد هيچ کس به هيچ عنوانی شما را فريب دهد، زيرا آن روز نخواه                   ٣.  را مشّوش و نگران سازد      
 يعنی آن مردی آه از ابتدا مقّرر بود به جهنم                -اينکه اول شورش عظيمی عليه خدا روی دهد و مظهر شرارت                    

او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه مورد پرستش است، مخالفت می کند و خود را                             ٤.   ظهور آند   -برود
 . زرگ خدا می نشيند و اّدعای خدايی می کندمافوق همٔه آنها قرار خواهد داد به حّدی آه در معبد ب

خود شما می دانيد آه چه چيزی فعًال از          ٦  آيا فراموش کرده ايد آه وقتی با شما بودم اين چيزها را به شما گفتم؟                  ٥
اآنون شرارت مخفيانه آار می کند، ولی         ٧.  او در زمان معّين شده ظهور خواهد کرد           .  ظهور او جلوگيری می کند     

آنگاه مظهر شرارت ظهور     ٨.  آه مانع آن است از ميان برداشته شود به طور آشكار آار خواهد آرد                   هرگاه قدرتی 
. خواهد آرد و عيسی خداوند با َنَفس دهاِن خود او را خواهد ُآشت و با ظهور پر شكوه خود او را نابود خواهد آرد                          

و هر نوع   ١٠  نشانه ها و معجزات فريبنده      ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالّيتهای شيطان خواهد بود و با انواع                ٩
چون آنها عشق به حقيقت را آه می تواند           .  شرارتی آه برای محكومين به هالآت فريبنده است، همراه خواهد بود               

از اين جهت خدا آنها را گرفتار نيروی گمراه آننده خواهد آرد و اين نيرو                      ١١.  آنان را نجات بخشد، قبول نكردند        
در نتيجه همٔه آنانی آه به حقيقت ايمان نياورده اند و از ١٢. می کند آه آنچه دروغ است باور آنند طوری در آنها عمل  

 . گناه لّذت برده اند، محكوم خواهند شد

  برگزيدگان خدا
اّما، ای دوستان محبوب در خداوند، ما موّظفيم هميشه خدا را به خاطر شما شكر آنيم، زيرا خدا شما را به                                  ١٣

١٤.   ايمانداران برگزيد تا به وسيلٔه روح القدس، شما را پاک گرداند و از راه ايمان به حقيقت نجات يابيد                   عنوان اولين 

. شما را به وسيلٔه مژده ای آه ما برايتان آورديم، دعوت آرد تا در جالل خداوند ما عيسی مسيح سهمی داشته باشيد                        
 . هًا يا آتبًا از ما آموختيد، محكم نگاه داريدپس ای دوستان، استوار بمانيد و آن تعاليمی را آه شفا١٥

خود خداوند ما عيسی مسيح و خدای پدر آه ما را دوست داشته است و از راه فيض ما را دايمًا تشويق آرده و                          ١٦
 . شما را نيز تشويق و تقويت آند تا آنچه را آه نيكوست بگوييد و به عمل آوريد١٧، اميد نيكويی به ما بخشيده است

٣  
 رای ما دعا آنيد ب

ديگر اينکه، ای دوستان، برای ما دعا آنيد تا پيام خداوند نيز به سرعت منتشر و با احترام پذيرفته گردد،                                      ١
و دعا آنيد آه خدا ما را از دست افراد بد اخالق و بدآار خالص کند؛ زيرا همٔه                    ٢.  همان طوری که در ميان شما شد     

 . مردم به آن پيام ايمان ندارند
ما، در خداوند به    ٤.  او شما را تقويت خواهد فرمود و از آن شرير حفظ خواهد آرد             .  ا خداوند قابل اعتماد است    اّم٣

خداوند دلهای شما   ٥.  شما اطمينان آامل داريم آه دستورهای ما را به عمل می آوريد و همچنان به عمل خواهيد آورد                 
 . را به سوی محّبت خدا و بردباری مسيح هدايت فرمايد

 ه بايد آار آنند هم
ای دوستان، ما به نام عيسی مسيح خداوند به شما فرمان می دهيم آه از هر ايمانداری آه تنبلی می کند و مطابق                         ٦

زيرا شما خوب می دانيد برای اينکه از ما سر مشق بگيريد چه              ٧.  تعاليمی آه ما داده ايم رفتار نمی کند، دوری جوييد        
نان هيچ کس را مفت نخورديم، بلكه شب و روز برای امرار معاش خود                 ٨كار نبوديم،   ما در ميان شما بي     .  بايد بكنيد 

عّلتش اين نبود آه استحقاق آن را نداشتيم؛ بلكه            ٩.  آار آرديم و زحمت آشيديم تا به هيچ کس از شما تحميل نشويم                
وديم دستور داديم هرکس که     حّتی هنگامی که پيش شما ب    ١٠.  می خواستيم سرمشقی به شما بدهيم آه از آن پيروی آنيد          

 . نمی خواهد آار آند، حّق غذا خوردن هم ندارد
ما می شنويم آه افرادی در ميان شما هستند آه تنبلی پيشه کرده اند و به عوض اينکه خود آار آنند، در آار                                ١١

رمان می دهم آه   به نام عيسی مسيح خداوند چنين اشخاص را نصيحت می کنم و به آنها ف              ١٢.  ديگران فضولی می کنند  
 . در سكوت به آار بپردازند تا نانی به دست آورند

اگر آسی در آنجا باشد آه از آنچه در اين نامه نوشتيم                    ١٤.  اّما شما ای دوستان، از نيكی آردن خسته نشويد              ١٣
يد، بلكه مانند   او را دشمن نشمار   ١٥.  اطاعت نمی کند، مراقب او باشيد و مطلقًا با او رفت و آمد نكنيد تا شرمنده شود                  

 . يک ايماندار به او اخطار آنيد

  خاتمه
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. خود خداوند آه سرچشمٔه آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرمايد و با همٔه شما باشد                        ١٦
اين امضا، هر نامه ای را آه از طرف من باشد تصديق می کند و اين است               .  من، پولس با خط خود درود می فرستم      ١٧

 . فيض خداوند ما عيسی مسيح با همٔه شما باد١٨.  خط مندست
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  نامٔه اول پولس رسول به
  تيموتاؤس
  معّرفی کتاب

وی همكار و   .  دی و پدری يونانی داشت     او مادری يهو  .  تيموتاؤس يک مسيحی جوان از اهالی آسيای صغير بود          
 : اولين نامٔه پولس به تيموتاؤس دارای سه مطلب عمده می باشد. معاون پولس در خدمت رسالت وی گرديد

اين عقايد غلط عبارتند از مخلوط شدن           .  اين نامه در مرحله اول هشداری است در مورد عقايد غلط در آليسا                    
شرير است و نجات فقط به وسيلٔه دانش          )  ماّدی(ر مبنای اينكه دنيای فيزيكی       عقايد يهودی و غيريهودی در آليسا ب        

سّری مخصوص و با انجام کارهايی همچون خودداری از خوردن بعضی خوراآی ها و عدم ازدواج به دست                                  
ن و  اين نامه همچنين شامل تعاليمی است دربارٔه امور اداری و عبادتی آليسا و شرح مشخّصاتی آه رهبرا                     .  می آيد

 . خادمان آليسا بايد داشته باشند و سرانجام راهنمايی هايی برای گروههای مختلف ايمانداران دارد

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ١٦:٣-٣:١دستورات دربارٔه آليسا و مسئوالن آن 
  ٢١:٦-١:٤دستورات به تيموتاؤس دربارٔه خدمت وی 

١  
  مقّدمه

٢ رسول مسيح عيسی است،      - اميد ما -ت دهندٔه ما خدا و به دستور مسيح عيسی          از طرف پولس آه به فرمان نجا       ١

خدای پدر و خداوند ما مسيح عيسی، فيض و رحمت و              .  به تيموتاؤس، فرزند حقيقی خودم در ايمان تقديم می گردد          
 . آرامش به تو عطا فرمايند

  دربارٔه تعليم نادرست
در آنجا  .  و اصرار آردم، باز هم از تو می خواهم آه در افسس بمانی             همچنان که در سر راه خود به مقدونيه به ت         ٣

به آنها بگو آه    ٤.  بعضی اشخاص تعاليم نادرست می دهند و تو بايد به آنها دستور دهی آه از اين آار دست بردارند                    
 اينها به پيشرفت      .خود را با افسانه ها و شجره نامه های بی پايانی آه انسان را به مجادله می آشند، سرگرم نسازند                        

هدف تعليم ما، برانگيختن محبّتی است آه از دل پاک و           ٥.  نقشٔه خدا آه از راه ايمان شناخته می شود، آمكی نمی کنند         
بعضی افراد از اين چيزها روی گردانيده و در مباحثات احمقانه راهشان        ٦.  وجدان روشن و ايمان خالص پديد می آيد      

 معّلمان شريعت باشند، بدون آنكه بفهمند چه می گويند و يا دربارٔه چه چيز اين طور با                         آنها مايلند ٧.  را ُگم کرده اند   
 . اطمينان سخن می گويند

البّته بايد دانست آه قوانين برای        ٩.  ما می دانيم شريعت وقتی نيكوست آه به طرز صحيحی از آن استفاده شود                  ٨
 خدا ناشناسان، گناهكاران، آافران، بی دينان، قاتالن پدر         نيكان وضع نشده، بلكه برای افراد متمّرد و سرآش، برای           

زشتكاران، لواط گران، آدم دزدان، دروغگويان و اشخاصی آه شهادت دروغ می دهند و هر                   ١٠و مادر، آدمكشان،     
آن تعليمی آه در انجيل يافت می شود، يعنی مژده ای          ١١.  کار ديگری آه برخالف تعليم درست باشد را انجام می دهند          

 . از جانب خدای پرجالل و متبارک آه به من سپرده شده است تا آن را اعالم آنم

  حمد و سپاس برای رحمت خدا
زيرا او مرا قابل اعتماد        .  از مسيح عيسی، خداوند ما آه نيروی اين آار را به من داده است، تشّكر می آنم                          ١٢

م می دادم، جفا می رسانيدم و اهانت می کردم، اّما         اگرچه در گذشته به او دشنا      ١٣.  دانست و برای خدمت خود برگزيد      
و خداوند فيض سرشار خود را بر من            ١٤.  خدا به من رحم آرد زيرا من بی ايمان بودم و نمی   دانستم چه می آردم                    

اين سخن درست   ١٥.  جاری ساخت و آن ايمان و محبّتی را به من عطا نمود آه در اّتحاد با مسيح نصيب ما می گردد                     
گناهكاری بزرگتر از من هم       .  کامًال قابل قبول آه مسيح عيسی به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد                    است و    
اّما به اين دليل رحمت يافتم تا عيسی مسيح در رفتار خود با من آه بزرگترين گناهكارانم، آمال بردباری                     ١٦!  نيست
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١٧.  ها به او ايمان آورده، حيات جاودانی خواهند يافت        خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم برای همٔه کسانی که بعد           

 . به پادشاه جاودانی و فناناپذير و ناديدنی، خدای يكتا تا به ابد عّزت و جالل باد، آمين
ای تيموتاؤس، فرزند من، همان طور آه مّدتها پيش دربارٔه تو نبّوت شد، اين فرمان را به تو می سپارم و                                     ١٨

. و ايمان و وجدان پاک خود را نگه دار           ١٩ند سالحی در اين جنگ نيكو تو را ياری دهد                  اميدوارم آن سخنان، مان     
و »  هيمينائوس«از آن جمله       ٢٠.  آشتی ايمان بعضی ها به عّلت گوش  ندادن به ندای وجدان درهم شكسته است                         

 . می باشند آه آنها را به شيطان سپردم تا ياد بگيرند آه ديگر آفر نگويند» اسكندر«

٢  
 عاليم دربارٔه دعا ت

برای پادشاهان  ٢،  پس قبل از هر چيز تأآيد می کنم آه درخواست ها، دعاها، شفاعتها و سپاس ها برای همٔه مردم                  ١
و همٔه اوليای امور به پيشگاه خداوند تقديم گردد تا ما بتوانيم با آرامش و صلح و در آمال خداترسی و سرافرازی                            

او مايل است همٔه آدميان      ٤.  ر در حضور خدا، نجات دهندٔه ما، نيكو و پسنديده است            زيرا، انجام اين آا    ٣  به سر بريم  
زيرا يک خدا وجود دارد و يک واسطه بين خدا و انسان، يعنی شخص عيسی                      ٥.  نجات يابند و حقيقت را بشناسند       

٧حقيقت به ثبوت رسيد آه جان خود را به عنوان آّفاره در راه همه داد و به اين ترتيب در زمان مناسب اين            ٦مسيح  

و به خاطر اين است آه من که به ِسَمت گوينده و رسول و معّلم ملل در تعليم ايمان و حقيقت منصوب شدم، حقيقت                             
 . را بيان می کنم و دروغ نمی گويم

  دربارٔه زنها
من همچنين  ٩.  آرزو دارم آه مردها در همه جا بدون خشم و نزاع دستهای مقّدس خود را بلند آرده، دعا نمايند                         ٨

می خواهم زنها، خود را به طور آبرومند و معقول و با لباسهای مناسب بيارايند، نه با آرايش گيسوان و يا زيورهای                      
بلكه آنها بايد خود را با کارهای نيكو بيارايند آن چنان که زيبندٔه زنانی                   ١٠.  طال و جواهرات و لباسهای گران قيمت        

من به زنی اجازه نمی دهم      ١٢.  زنها بايد در سكوت و آمال فروتنی تعليم بگيرند          ١١  .است آه اّدعای خداپرستی دارند     
و آدم  ١٤.  »حوا«آفريده شد و بعد     »  آدم«زيرا اول   ١٣.  زنها بايد ساآت باشند   .  آه تعليم دهد و يا بر مردان حكومت آند        

ا با فروتنی در ايمان و محّبت و        اّما، اگر زنه  ١٥.  نبود آه فريب خورد بلكه زن فريب خورد و قانون الهی را شكست             
 . پاآی ِجّد و جهد آنند، با آوردن فرزندان به اين دنيا نجات خواهند يافت

٣  
  مشخصات سرپرست آليسا

٢.  اين گفته درست است آه اگر آسی مايل به سرپرستی در آليسا باشد، در آرزوی آار بسيار خوبی است                                 ١

. ن، خويشتندار، هوشيار، منّظم، مهمان  نواز و معّلمی توانا باشد         سرپرست آليسا بايد مردی بی عيب، صاحب يک ز        
بلكه بايد خانوادٔه خود را به خوبی اداره آند و           ٤.  او بايد ماليم و صلح جو باشد، نه ميگسار و جنگجو و پول پرست              ٣

خانوادٔه خود را    زيرا اگر مردی نتواند       ٥فرزندانش را طوری تربيت نمايد آه از او با احترام آامل اطاعت آنند،                     
او نبايد تازه ايمان باشد، مبادا مغرور گشته، مثل ابليس           ٦اداره آند، پس چگونه می تواند از آليسای خدا توّجه نمايد؟            

عالوه بر اين، او بايد در ميان افراد خارج از آليسا نيكنام باشد، تا مورد سرزنش واقع نگردد و به                           ٧.  محكوم شود 
 . دام ابليس نيفتد

  خادم آليسا مشخصات
. همچنين خادمان آليسا بايد موّقر باشند و از دورويی مّبرا و از افراط در شرابخواری و يا پول پرستی بپرهيزند                    ٨
اول مورد آزمايش قرار بگيرند و               ١٠.  ايشان بايد حقايق مكشوف شدٔه ايمان را با وجدان پاک نگاه دارند                               ٩

زنانشان نيز بايد سنگين و موّقر بوده و شايعه ساز                ١١.  دازنددرصورتی آه بی عيب بودند، آن وقت به خدمت بپر             
خادمان آليسا فقط دارای يک زن باشند و فرزندان و خانوادٔه خود             ١٢.  نباشند و در هر امر خويشتن دار و باوفا باشند         

ر ايمانی آه   کسانی که به عنوان خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقامی خوب و د              ١٣.  را به خوبی اداره آنند    
 . در مسيح عيسی بنا شده، اعتماد زيادی به دست می آورند

  راز بزرگ
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تا درصورتی آه در آمدن تأخير آردم، بدانی آه رفتار ما           ١٥  اميدوارم بزودی پيش تو بيايم، اّما اين را می نويسم        ١٤
هيچ کس نمی تواند انكار آند    ١٦.  شددر خانوادٔه خدا، آه آليسای خدای زنده و ستون و پايه حقيقت است، چگونه بايد با               

 : آه راز آيين ما بزرگ است
 ، او به صورت انسان ظاهر شد«

 ، روح القدس حقانّيتش را ثابت نمود
 . فرشتگان او را ديدند

  مژدٔه او در ميان مّلتها اعالم شد
 ، در جهان، مردم به او ايمان آوردند
 » .و با جالل به عالم باال ربوده شد

٤  
 ی دربارٔه دور شدن از خدا پيشگوي

روح القدس صريحًا می فرمايد آه در زمانهای آخر، بعضی ها از ايمان دست خواهند آشيد و از ارواح گمراه                            ١
از تعاليم رياآارانٔه دروغ گويان استفاده آرده و وجدانشان طوری                  ٢.  آننده و تعاليم شياطين پيروی خواهند کرد            

ازدواج را ممنوع نموده و خوردن بعضی از                ٣.  نی داغ سوخته شده است        بی حس خواهد گرديد آه گويی با آه             
غذاهايی را قدغن می کنند آه خدا آفريده است تا ايماندارانی آه حقيقت را می دانند با شكرگزاری از آن غذاها                                     

ی پذيرفته  درصورتی آه همٔه چيزهايی آه خدا آفريده است نيكوست و نبايد چيزی را آه با شكرگزار                 ٤.  استفاده آنند 
 . زيرا به وسيلٔه آالم خدا و دعا پاک می گردد٥. می شود، ناپاک شمرد

  خادم خوب مسيح
اگر اين دستورها را به ايمانداران يادآور شوی، خادم نيكوی مسيح عيسی خواهی بود آه در حقايق ايمان و                                ٦

 آفرآميز آه ارزش بازگو آردن ندارد،          اّما با افسانه های   ٧.  تعاليم نيكويی آه دنبال کرده ای، پرورش خواهی يافت           
زيرا اگرچه ورزش در بعضی     ٨.  اگر می خواهيد ورزش آنيد، خود را در خدا پرستی تقويت آنيد         .  آاری نداشته باش  

موارد برای بدن مفيد است، خداپرستی از هر حيث فايده دارد، چون هم برای حال و هم برای آينده وعدٔه حيات                                 
بنابراين ما تقال و آوشش می کنيم زيرا به خدای زنده آه                      ١٠.  امًال قابل قبول است      اين سخن درست و ک        ٩.  دارد

 . نجات دهندٔه همٔه آدميان و مخصوصًا ايمانداران است توّکل داريم
هيچ کس جوانی تو را حقير نشمارد، بلكه در گفتار و                 ١٢:  اين است آنچه تو بايد به آنها دستور و تعليم دهی                  ١١

و تا موقع آمدن من، وقت خود را صرف موعظه و           ١٣ ايمان و پاآی برای ايمانداران نمونه باش         آردار، در محّبت و   
نسبت به عطئه روحانی خود بی توّجه نباش، عطيه ای آه در وقت                    ١٤.  تعليم و قرائت آالم خدا برای عموم بنما              

ين چيزها را به عمل آور و خود را وقف         ا١٥.  دستگذاری تو به وسيلٔه رهبران آليسا همراه با نبّوت آنها به تو داده شد             
مراقب خود و تعاليمت باش و در انجام اين آارها هميشه آوشش             ١٦.  آنها بساز تا پيشرفت تو برای همه معلوم گردد         

 . آن چون به اين وسيله هم خود و هم آنانی را آه به تو گوش می دهند، نجات خواهی داد

٥  
  وظايف ما نسبت به ايمانداران

با جوانان  .  را آه از تو مسن تر است سرزنش نكن بلكه او را طوری نصيحت آن آه گويی پدر توست                            مردی١
 . و با زنهای پير مانند مادران و با زنهای جوان مثل خواهران خود با آمال پاآدامنی رفتار آن٢ مثل برادران

  بيوه زنها
اّما اگر آنها دارای فرزندان و يا نوادگان هستند، بايد              ٤.  بيوه زنانی را آه واقعًا بيوه هستند مورد توّجه قرار بده             ٣

اين فرزندان و نوادگان وظيفٔه دينی خود را اول نسبت به خانوادٔه خود بياموزند و تّعهدی را آه به والدين خود دارند                  
د و شب و روز     کسی که واقعًا بيوه و تنهاست، به خدا توّکل دار         ٥.  بجا آوردند، زيرا اين آار خدا را خشنود می سازد         

ولی آن بيوه زنی آه تسليم عّياشی می شود حّتی اگر زنده باشد، در واقع مرده                         ٦.  به مناجات و دعا مشغول است        
اگر آسی وسايل زندگی خويشاوندان و مخصوصًا        ٨.  اين را به ايشان دستور بده تا از سرزنش به دور باشند             ٧.  است
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 . آرده و بدتر از آافران شده استخانوادٔه خود را فراهم نكند، ايمان را انكار 
عالوه بر اين، او    ١٠.  نام بيوه زنی آه بيش از شصت سال داشته و بيش از يک شوهر نكرده باشد، بايد ثبت شود                    ٩

بايد در امور خيريه، از قبيل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقّدسين، دستگيری ستمديدگان و انجام هر                  
 . ته باشدنوع نيكوآاری شهرت داش

نام بيوه زنهای جوان تر ثبت نگردد؛ زيرا به محض اينکه هوی و هوس آنها را از مسيح دور سازد، عالقه مند                         ١١
گذشته از اين ياد      ١٣.  و از اينکه پيمان قبلی خود را با مسيح می شكنند، محكوم خواهند شد                     ١٢  به ازدواج می شوند   

نه فقط بيكار بلكه سخن چين و فضول و چيزهايی می گويند آه گفتن            .  ندمی گيرند آه خانه به خانه بگردند و بيكار باش        
پس عقيدٔه من اين است، آه بيوه زنهای جوان ازدواج آنند و صاحب فرزندان شوند و                                   ١٤.  آنها شايسته نيست    

شده و به   زيرا بعضی از بيوه زنها قبل از اين هم منحرف          ١٥.  خانه داری نمايند تا به دشمنان ما فرصت بدگويی ندهند        
اگر زن ايمانداری، خويشاوند بيوه داشته باشد بايد ايشان را ياری دهد آه بر آليسا تحميل                     ١٦.  دنبال شيطان رفته اند  

 . نگردند تا آليسا به بيوه زنهای حقيقی آمک نمايد
تحّق رهبرانی را آه به خوبی رهبری می کنند مخصوصًا آنانی آه در وعظ و تعليم زحمت می کشند، بايد مس                          ١٧

آارگر «و  »  دهان گاوی را آه خرمن می آوبد، نبند       «:  زيرا کتاب مقّدس می فرمايد  ١٨.  دريافت مزد دو برابر دانست     
هيچ اّدعايی عليه يكی از رهبران نپذير، مگر آنکه به وسيلٔه دو يا سه شاهد تأييد                          ١٩»  .مستحق مزد خود می باشد     

 .  حضور همه توبيخ آن تا ديگران عبرت گيرندآنانی را آه در گناه پافشاری می کنند، در٢٠. شود
در حضور خدا و عيسی و فرشتگان برگزيدٔه تو را موّظف می سازم آه دستورهای فوق را بدون َغَرض نگاه                        ٢١

در دستگذاری آسی برای خدمت خداوند عجله نكن و در               ٢٢.  داشته و هيچ آاری را از روی تبعيض انجام ندهی              
و از اين پس فقط آب ننوش بلكه آمی هم شراب بخور تا شكم               ٢٣.  خود را پاک نگه دار   ،  گناهان ديگران شريک نباش   

 . تو را تقويت آند، زيرا اغلب مريض  هستی
گناهان بعضی ها اآنون آشكار است و آنها را به سوی آيفر می کشاند، اّما گناهان ديگران بعدها معلوم خواهد                         ٢٤
شند و حّتی اگر اآنون آشكار نباشند نمی توان آنها را تا به آخر پنهان                   همچنين کارهای نيک نيز آشكار می با       ٢٥.  شد

 . نگاه داشت

٦  
  غالمان

همٔه آنانی آه زير يوغ بردگی هستند، اربابان خود را شايستٔه احترام آامل بدانند تا هيچ کس از نام خدا و تعليم ما                 ١
به دليل اينکه برادر دينی هستند، به آنها بی احترامی آنند                غالمانی آه اربابان ايماندار دارند، نبايد       ٢.  بدگويی نكنند 

 . چون آنانی آه از خدمت ايشان بهره مند می گردند، مؤمن و عزيز هستند. بلکه بايد بهتر خدمت کنند

  تعاليم غلط و ثروت حقيقی
غيراز اين بدهد و       اگر آسی تعليمی به    ٣.  بايد اين چيزها را تعليم دهی و اصرار آنی آه مطابق آنها عمل آنند                    
خودپسند و بی فهم است و تمايل ناسالمی        ٤،  تعليمش با سخنان خداوند ما عيسی مسيح و تعاليم آيين ما سازگار نباشد               

مباحثات دايمی در بين    ٥  اين باعث حسادت، دسته بندی، توهين، بدگمانی و       .  به مجادله و منازعه بر سر آلمات دارد        
آنها گمان می کنند آه خداپرستی وسيله ای است،         .  اسد و از حقيقت دور هستند      اشخاصی می شود آه در افكار خود ف        

 . برای آسب منفعت
زيرا ما چيزی به اين جهان نياورده ايم و نمی توانيم از اين            ٧.  البّته خداپرستی همراه با قناعت، منفعت بسيار دارد        ٦

اّما آنانی آه در آرزوی جمع       ٩.  قناعت می کنيم   پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشيم، به آنها         ٨.  جهان چيزی ببريم  
آردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زيان بخشی آه آدمی را به تباهی و نيستی می کشاند گرفتار                          

زيرا عشق به پول، سرچشمٔه همه نوع بديهاست و به عّلت همين عشق است آه، بعضی ها از ايمان                              ١٠.  می شوند
 . ی خود را با رنجهای بسيار جريحه دار ساخته اندمنحرف گشته، قلبها

  وظايف تيموتاؤس
اّما تو، ای مرد خدا، از همٔه اينها بگريز و نيكويی مطلق و خدا پرستی و ايمان و محّبت و بردباری و ماليمت                           ١١

تو را برای آن      در مسابقٔه بزرگ ايمان تالش آن و حيات جاودانی را به چنگ آور؛ زيرا خدا                ١٢.  را پيشٔه خود ساز   
در برابر خدايی آه به همه چيز      ١٣.  خوانده است و در حضور شاهدان بسيار، به خوبی به ايمان خود اعتراف آردی               

 اعترافی نيكو آرد، تو را موّظف می سازم      »  پنطيوس پيالطس «و در حضور مسيح عيسی آه پيش        .  هستی می بخشد 
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و در زمانی که   ١٥.  ند ما عيسی مسيح ظهور آند، نگاه داری        آه اين فرمان را دور از سرزنش، تا روزی آه خداو            ١٤
. او معّين آرده، آن يكتا حكمران متبارک آه پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است اين را ظاهر خواهد ساخت                         

به آن يكتا وجودی آه فناناپذير است و در نوری ساآن می باشد آه محال است آسی به آن نزديک گردد و                                          ١٦
 . هرگز او را نديده و نمی تواند ببيند، عّزت و قدرت جاودان باد، آمينهيچ کس 

بلكه به  .  به ثروتمندان اين جهان دستور بده آه خودبين نباشند و به چيزهای بی ثبات مانند مال دنيا مّتکی نباشند                   ١٧
همچنين به آنها فرمان بده آه        ١٨  .خدايی توّکل آنند آه همه چيز را به فراوانی تهّيه می کند، تا ما از آنها لّذت ببريم                      

به اين طريق گنجی برای خود ذخيره خواهند        ١٩.  خيرخواه و در کارهای نيک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند            
 . آرد آه اساس محكمی برای آيندٔه آنها بوده و آن حياتی را آه حيات واقعی است به دست خواهند آورد

از سخنان بی معنی و آفرآميز و مباحثاتی آه به غلط             .  ه شده است، حفظ آن     ای تيموتاؤس آنچه را به تو سپرد        ٢٠
زيرا بعضی ها آه خود را در اين چيزها متخّصص می دانند، از ايمان                         ٢١.  ناميده می شود، دوری آن      »  دانش«

 . فيض خدا با همٔه شما باد. منحرف گشته اند



 دوم تيموتاؤس
 

  نامٔه دوم پولس رسول به
  تيموتاؤس
  معّرفی کتاب

دومين نامٔه پولس به تيموتاؤس به طور عمده شامل نصايح شخصی به تيموتاؤس به عنوان همكار و معاون جوان           
يموتاؤس توصيه شده است آه به          در اين نامه به ت       .  موضوع اصلی آن شكيبايی و بردباری است           .  پولس می باشد 

عنوان شاهد وفادار عيسی مسيح، خبرخوش او و تعليم حقيقی آتاب مقّدس را حفظ نمايد و با وجود سختی ها و                                    
 . مشكالت، وظايف خود را به عنوان معّلم و مبشر انجام دهد

ل شرآت نكند، چونكه هيچ     در اين نامه به طور جّدی به تيموتاؤس هشدار داده شده است آه در مباحثات غيرمعقو               
 . سودی ندارد جز اينكه شنوندگان را به هالآت می آشاند

با وجود همٔه اينها، زندگی و هدف خود نويسنده به عنوان نمونه در ايمان، صبر، محّبت، بردباری و زحمات در                       
 . جفاها، به تيموتاؤس يادآوری شده است

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ١٣:٢-٣:١ تمجيد و نصيحت
  ٥:٤-١٤:٢مشورت و هشدار 

  ١٨-٦:٤وضعيت خود پولس 
  ٢٢-١٩:٤خاتمه 

١  
  مقّدمه

از طرف پولس آه به خواست خدا رسول مسيح عيسی است و فرستاده شد تا حياتی را آه در مسيح عيسی يافت                       ١
يسی، خداوند ما فيض و        خدای پدر و مسيح ع       .  به تيموتاؤس، فرزند عزيزم تقديم می گردد         ٢  می شود، اعالم نمايد   

 . رحمت و آرامش به تو عطا فرمايند

  تيموتاؤس و مأموريت او
هميشه وقتی در شب و روز تو را        .  خدايی را آه من، مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم، سپاس می گويم             ٣

ورم، آرزو می کنم تو را ببينم      وقتی اشکهای تو را به ياد می آ      ٤.  در دعاهای خود به ياد می آورم، خدا را شكر می کنم          
ايمان بی ريای تو را به خاطر می آورم، يعنی همان ايمانی که نخست مادر                    ٥.  تا با ديدار تو شادی من آامل گردد            

به اين سبب در وقتی که     ٦.  داشت و اآنون مطمئن هستم آه در تو هم هست          »  افنيكی«و مادرت   »  لوييس«بزرگ تو   
می خواهم اين عطيه را بياد تو بياورم تا آن را هميشه شعله ور                  .  خدا به تو داده شد      تو را دستگذاری آردم، عطّئه        

زيرا روحی آه خدا به ما بخشيده است ما را ترسان نمی سازد، بلكه روح او ما را از قدرت و محّبت و                ٧نگاه داری،   
 . خو يشتنداری ُپر می کند

 من، آه به خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلكه در رنج             پس، از شهادت دادن به خداوند يا به رابطٔه خودت با           ٨
خدا ما را نجات داد و به يک           ٩.  و زحمتی آه به خاطر انجيل پيش می آيد با آن قدرتی آه خدا می بخشد سهيم باش                      

زندگی مقّدس دعوت آرد و اين در اثر کارهای ما نبود، بلكه بر طبق نقشٔه خود خدا و فيضی است آه او از ازل                                
در حال حاضر اين فيض به وسيلٔه ظهور نجات دهندٔه ما مسيح عيسی              ١٠.   شخص مسيح عيسی به ما عطا فرمود        در

 . او موت را از ميان برداشت و حياتی فناناپذير به وسيلٔه انجيل برای همه آشكار ساخته است. آشكار شده است
به اين دليل تمام رنجها را متحّمل می شوم،           ١٢.  خدا مرا برگزيد تا در انتشار انجيل واعظ، رسول و معّلم باشم               ١١

اّما از آن خجل نيستم زيرا می دانم به چه آسی ايمان آورده ام و يقين دارم آه او قادر است تا روز آخر آنچه را به                                 
تعليم صحيحی را آه از من شنيده ای، با ايمان و محبّتی آه در مسيح عيسی است، سر                      ١٣.  من سپرده شد، حفظ آند     

و به وسيلٔه قدرت روح القدس آه در ما به سر می برد، آن چيزهای نيكويی را آه به تو سپرده                     ١٤ود قرار بده    مشق خ 
 . شده است، حفظ آن
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خداوند رحمت خود   ١٦.  مرا ترک کرده اند  »  هرموجنس«و  »  فيجلس«خبر داری آه در استان آسيا همه از جمله          ١٥
او از اينكه من زندانی        .   او نيروی تازه ای به من بخشيده است             عطا فرمايد زيرا   »  انی سی فورس«را به خانواده      

١٨.  رسيد، در جستجوی من زحمت زيادی آشيد تا مرا پيدا آرد          »  روم«بلكه به محض اينكه به      ١٧.  هستم، خجل نبود  

ه چ» افسس«خداوند عطا فرمايد آه در روز عظيم، او از دست خداوند رحمت يابد و تو به خوبی می دانی آه او در                   
 . خدمتهايی برای من آرد

٢  
  سرباز نيكوی عيسی مسيح

و سخنانی را آه در حضور شاهدان بسيار        ٢  و اّما تو، ای پسر من، با فيضی آه در مسيح عيسی است قوی باش               ١
 . از من شنيده ای به آسانی بسپار آه مورد اعتماد و قادر به تعليم ديگران باشند

هيچ سربازی خود را گرفتار امور غيرنظامی             ٤.  ّمل سختی ها باش    به عنوان سرباز خوب مسيح عيسی متح            ٣
ورزشكاری آه در مسابقه ای شرآت می آند، نمی تواند         ٥.  نمی آند، زيرا هدف او جلب رضايت فرمانده اش می باشد          

از آشاورزی آه زحمت آشيده است، بايد اولين آسی باشد آه             ٦.  جايزه را ببرد مگر اينكه قوانين آن را پيروی آند           
 . در آنچه می گويم تأّمل آن و خداوند تو را قادر می سازد آه همه چيز را بفهمی٧. ثمرٔه محصول خود بهره ببرد

عيسی مسيح را آه پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود، به خاطر داشته باش، انجيلی آه من اعالم                                   ٨
اّما آالم خدا . و حّتی مانند يک جنايتكار در زنجيرم و به خاطر آن است آه رنج و زحمت می بينم٩ می کنم همين است

بنابراين همه چيز را به خاطر برگزيدگان خدا تحّمل می آنم تا آنها نيز نجاتی را آه در                     ١٠.  در زنجير بسته نمی شود    
 : اين سخن درست است١١. مسيح عيسی است همراه با جالل جاودانٔه آن به دست آورند

 .  با او خواهيم زيستاگر با او مرديم، همچنين«
 . اگر تحّمل آنيم، با او فرمانروايی خواهيم آرد١٢

 ، اگر او را انكار آنيم، او هم ما را انكار خواهد آرد
  ولی اگر بی وفايی آنيم، او وفادار خواهد ماند١٣

 » .زيرا او نمی تواند خود انكار آند

  مشّخصات خادم مقبول خدا
آن و در حضور خدا به آنها دستور بده آه از مجادله بر سر آلمات دست                              اين مطالب را به مردم گوشزد         ١٤

منتهای آوشش خود   ١٥.  چون اين آار عاقبت خوشی ندارد، بلكه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد                 .  بردارند
 کامًال  را بكن تا مانند کارگری آه از آار خود خجل نيست و پيام حقيقت را به درستی تعليم می دهد، در نظر خدا                              

١٧.  از مباحثات زشت و بی معنی آه فقط مردم را به بی دينی روزافزون می کشاند، دوری آن                   ١٦.  مورد پسند باشی  

آه از  ١٨»  فيليطس«و  »  هيمينائوس«از آن جمله اند      .  حرف ايشان مثل بيماری خوره، به تمام بدن سرايت می کند               
نون به وقوع پيوسته است و به اين وسيلٔه ايمان عّده ای را               حقيقت منحرف شده اند و می گويند آه رستاخيز ما هم اآ            

 : اّما، شالودٔه مستحكمی آه خدا نهاده، متزلزل نخواهد شد و اين آلمات بر آن نقش شده است١٩. از بين می برند
 » .هرکه نام خداوند را به زبان آورد، شرارت را ترک آند«و » خداوند متعّلقان خود را می شناسد«
بعضی از آنها   .   خانٔه بزرگ عالوه بر ظروف طاليی و نقره ای، ظروف چوبی و سفالی هم وجود دارد                 در يک ٢٠

اگر آسی خود را از اين آلودگيها پاک          ٢١.  مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود              
 مفيد و برای هر کار نيكو        سازد، ظرفی می شود آه برای مقاصد خاص بكار خواهد رفت و برای اربابش مقّدس و                  

از شهواتی آه مربوط به دوران جوانی است بگريز و به اّتفاق همٔه کسانی که با قلبی پاک به                           ٢٢.  آماده خواهد بود   
به مباحثات احمقانه و      ٢٣.  پيشگاه خداوند دعا می آنند، نيكويی مطلق، ايمان، محّبت و صلح و صفا را دنبال آن                          

خادم خداوند نبايد نزاع آند، بلكه بايد نسبت به            ٢٤.  يرا می دانی آه به نزاع می انجامد       جاهالنه آاری نداشته باش، ز     
و مخالفان خود را با ماليمت اصالح آند، شايد خدا اجازه             ٢٥همه مهربان و معّلمی توانا و در سختی ها صبور باشد             

 آمد و از دام ابليس، آه آنان را گرفتار             به اين وسيله به خود خواهند      ٢٦.  دهد آه آنها توبه آنند و حقيقت را بشناسند           
 . ساخته و به اطاعت ارادٔه خويش وادار آرده است، خواهند گريخت

٣  
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  زمان آخر
زيرا آدميان، خودخواه و پول پرست و الفزن و         ٢  اين را يقين بدان آه در زمان آخر، روزگار سختی خواهد بود              ١

بی عاطفه، بی رحم، افترازن، ناپرهيزآار،       ٣،   ناسپاس، ناپاک    ،مغرور و توهين آننده و نسبت به والدين نافرمان               
٥.  خيانتكار، القيد و خودپسند خواهند بود و عّياشی را بيش از خدا دوست خواهند داشت               ٤،  دّرنده خو، متنّفر از نيكی   

 خانه ها راه   زيرا بعضی از آنها به    ٦.  از اين اشخاص دوری آن    .  ظاهرًا خداپرستند، ولی قدرت آن را انكار می نمايند       
می يابند و زنهای سبک مغز را آه زير بار گناه شانه خم کرده اند و دستخوش تمايالت گوناگون هستند، به چنگ                               

همان طور ٨.  اين زنها دايمًا در پی اّطالعات تازه هستند، ولی هيچ وقت نمی توانند حقيقت را درک آنند                     ٧.  می آورند
افكارشان فاسد شده و در       .  ردند، اين اشخاص نيز با حقيقت مخالفند         با موسی مخالفت آ    »  يمبريس«و  »  ينيس«آه  

اّما پيشرفت آنان بيش از اين نخواهد بود، زيرا حماقت آنها بر همه آشكار خواهد شد، درست                    ٩.  ايمان مردود هستند  
 . معلوم گرديد» يمبريس«و » ينيس«همان طوری که حماقت 

  آخرين دستورها
و ١١ار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ايمان، بردباری، محّبت و پايداری مرا ديده                       اّما تو، از تعليم و رفت       ١٠

ديدم مشاهده آردی و می دانی چه آزارهايی به         »  لستره«و  »  ايقونيه«و  »  انطاآيه«همچنين رنج و آزاری را آه در         
ايلند در اّتحاد با مسيح عيسی        آری، همٔه کسانی که م    ١٢.  من رسيد و چگونه خداوند مرا از همٔه اينها رهايی بخشيد               

. اّما مردمان شرير و شّياد از بد، بدتر خواهند شد             ١٣.  زندگانی خداپسندانه ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند ديد            
و اّما تو، به آنچه آموخته ای و به آن اطمينان داری                ١٤.  آنها ديگران را فريب می دهند و خود نيز فريب می خورند             

و از آودآی با کتاب مقّدس، که قادر است به تو حكمت                 ١٥ا می دانی از چه آسانی آن را آموختی             وفادار باش زير   
تمام کتاب مقّدس از الهام خداست و برای تعليم         ١٦.  ببخشد تا به وسيلٔه ايمان به مسيح عيسی نجات يابی، آشنا بوده ای             

تا مرد خدا برای هر آار نيكو           ١٧ت  حقيقت، سرزنش خطا، اصالح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد اس                    
 . کامًال آماده و مجّهز باشد

٤  
در پيشگاه خدا و در حضور مسيح عيسی آه بر زندگان و مردگان داوری خواهد آرد و به خاطر ظهور و                                    ١

 و  در وقت و بی وقت آمادٔه آار باش و ديگران را متقاعد           .  آه پيام را اعالم آنی    ٢  پادشاهی او تو را موّظف می سازم     
زيرا زمانی خواهد آمد آه آدميان به تعليم درست گوش              ٣.  توبيخ و تشويق آن و با صبر و شكيبايی تمام تعليم بده                 

نخواهند داد، بلكه از اميال خودشان پيروی خواهند کرد و برای خود معّلمين بيشتری جمع خواهند آرد تا نصايحی                       
ز شنيدن حقيقت خودداری می کنند و توّجه خود را به افسانه ها             آنها ا ٤.  را آه خود دوست دارند از زبان آنها بشنوند          

در انتشار انجيل آوشش    .  اّما تو بايد در تمام شرايط هوشيار بوده و برای تحّمل رنج آماده باشی              ٥.  معطوف می دارند 
 . آن و وظيفٔه خود را به عنوان خادم خدا انجام بده

من در مسابقه نهايت آوشش خود را        ٧.  زمان رحلتم رسيده است     اّما من، وقت آن رسيده است آه قربانی شوم و           ٦
اآنون تاج پيروزی در انتظار من است، همان تاج نيكی          ٨.  نموده ام و دورٔه خود را تمام نموده، ايمانم را حفظ کرده ام          

به همٔه آنانی     مطلق آه خداوند، يعنی آن داور عادل در روز بازپسين به من خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلكه                         
 . آه مشتاق ظهور او بوده اند، عنايت خواهد فرمود

  سفارش های شخصی پولس به تيموتاؤس
به خاطر عشقی آه به اين دنيا دارد، مرا ترک آرده          »  ديماس«زيرا  ١٠،  سعی آن آه هرچه زودتر پيش من بيايی       ٩

. با من است   »  لوقا«تنها  ١١.  فته است به دلماطيه ر   »  تيُطس«به غالطيه و      »  آريسكيس«و به تسالونيكی رفته و          
در موقع  ١٣.  را به افسس فرستادم    »  تيخيكاس«١٢.  را بردار و با خود بياور، چون برای آارم مفيد است               »  مرقس«

جا گذاشتم و همچنين آتابها و از همه مهمتر نسخه های پوستی             »  آرپس«آمدن، عبای مرا آه در شهر ترواس پيش           
 . را بياور

تو نيز از او       ١٥.  خداوند مطابق کارهايش به او سزا خواهد داد              .  لطمٔه بزرگی به من زد          »اسكندر مسگر  «١٤
 . برحذر باش، زيرا شديدًا با پيام ما مخالف بود

١٧. خدا اين کار را به حسابشان نگذارد. در اولين محاآمه من هيچ کس جانب مرا نگرفت، همه مرا ترک آردند          ١٦

به من عطا آرد آه توانستم تمام پيام را اعالم آنم و آن را به گوش تمام ملل برسانم                      اّما خداوند يار من بود و قدرتی      
خداوند مرا از همٔه بديها خواهد رهانيد و مرا به سالمت به پادشاهی                 ١٨.  و به اين وسيله از دهان شير رهايی يافتم           



 دوم تيموتاؤس
 

 . آمين! بر او تا به ابد جالل باد. سماوی خود خواهد رسانيد

  خاتمه
در قرنتس ماند و          »  ارسطوس«٢٠.  سالم برسان   »  انی سی فورس«و خانواده       »  اآيال«و    »  رسکلهپ«به    ١٩

، »يوبولس«.  سعی آن آه قبل از زمستان بيايی              ٢١.  را در ميليتس جا گذاشتم، زيرا مريض بود                 »  تروفيمس«
 فيض خدا با همٔه شما      .خداوند با روح تو باشد    ٢٢.  و تمام ايمانداران سالم می رسانند    »  آالديه«،  »لينوس«،  »پودس«
 . باد



 تيُطس
 

  نامٔه پولس رسول به
  تيُطس

  معّرفی کتاب
نامٔه پولس برای تيُطس به       .  تيُطس يک مسيحی غيريهودی بود که معاون و همکار پولس نيز به شمار می آمد                      

 : پولس در اين نامه، سه منظور عمده دارد. او در آن زمان مسئول آليسای آريت بود.  فرستاده شدآريت
 . صفات و مشخصات رهبران آليسا، بويژه در مقابل شخصّيت و رفتار نامعقول بعضی از اهالی آريت -١
آه بتوانند  (نهای مسّن،   مانند مردها، ز  .  به تيُطس نصيحت شده است آه چگونه به گروههای مختلف تعليم دهد              -٢

 . جوانان و غالمان) زنهای جوان را تعليم دهند
نويسنده به تيُطس دربارٔه رفتار مسيحی، مخصوصًا ضرورت صلح جويی، دوستی، خودداری از رنجاندن                        -٣

 . ديگران، مجادله و عدم جدايی در آليسا نصيحت می آند

  تقسيم بندی کتاب
  ٤-١:١مقّدمه 

  ١٦-٥:١مسئوالن آليسا 
  ١٥-١:٢وظايف گروههای مختلف در آليسا 

  ١١-١:٣نصيحت و هشدار 
  ١٥-١٢:٣خاتمه 

١  
  درود
من مأموريت يافتم آه ايمان برگزيدگان خدا را          .  اين نامه از طرف پولس، بندٔه خدا و رسول عيسی مسيح است               ١

قت بر اساس اميد به حيات جاودانی           اين حقي ٢.  تقويت آنم و حقيقتی را آه با خداشناسی سازگار است، بيان نمايم                  
و در زمان معّين، آن وعده در پيامی که          ٣خدا آه هرگز دروغ نمی گويد، در ازل وعدٔه آن حيات را به ما داد                 .  است

ام آه هردوی ما در         به تيُطس فرزند حقيقی    ٤.  اعالم آن به دستور نجات دهندٔه ما خدا، به من سپرده شد، آشكار شد                  
 . م، خدای پدر و مسيح عيسی نجات دهندٔه ما، به تو فيض و آرامش عطا فرمايديک ايمان مشترآي

  آار تيُطس در آريت
تو را برای اين در جزيره آريت گذاشتم تا آارهای عقب افتاده را سر و سامان دهی و چنانکه شخصًا به تو                                  ٥

ی بی عيب و بی آاليش و صاحب        رهبران بايد اشخاص   ٦.  دستور دادم، رهبرانی برای آليساها در هر شهر بگماری            
زيرا سرپرست  ٧.  يک زن و دارای فرزندان با ايمانی باشند آه نتوان آنها را به هرزگی و سرآشی مّتهم ساخت                            

. آليسا چون مسئول آار خداست بايد بی عيب باشد، نه خودخواه، نه تندخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست                    
بايد به پيامی آه قابل اعتماد و با تعاليم         ٩.  اه، روشن بين، عادل، پاک و خويشتن دار باشد      بلكه بايد مهمان  نواز، نيكخو   ٨

 . صحيح سازگار است، محكم بچسبد تا بتواند اطرافيان را با تعليمی درست تشويق آرده و مخالفان را ُمجاب سازد

  معّلمين گمراه آننده
اين افراد مخصوصًا در بين تازه   ايمانان يهودی نژاد پيدا               .  دزيرا افراد سرآش، ياوه سرا و گمراه آننده بسيارن         ١٠

الزم است آه جلوی دهان آنها را گرفت، زيرا به خاطر تحصيل سودهای ننگ آور، با تعليم چيزهايی که                  ١١.  می شوند
: ز خود آنهاست گفت    يكی از انبيای آريتی آه يک نفر ا          ١٢.  نبايد آنها را تعليم داد، خانواده  ها را تمامًا برمی  اندازند           

به اين دليل آنها را       .  اين درست است   ١٣»  .اهالی آريت هميشه دروغگو و حيوانهای پليد، پرخور و تنبلی هستند               «
و به افسانه های يهود و احكام مردمانی آه حقيقت را رد کرده اند، گوش             ١٤سخت سرزنش آن تا در ايمان سالم باشند         

زيرا هم  .  ت، اّما برای کسانی که آلوده و بی ايمان هستند، هيچ چيز پاک نيست             برای پاآان همه چيز پاک اس     ١٥.  ندهند
. اّدعا دارند آه خدا را می شناسند، اّما کارهايشان اين اّدعا را تكذيب می کند             ١٦.  افكارشان و هم وجدانشان آلوده است      

 . آنها نفرت انگيز و نافرمانند و برای انجام آار نيک کامًال بی فايده هستند



 تيُطس
 

٢  
  تعاليم صحيح

به پير مردان دستور بده آه باوقار، سنگين،             ٢.  اّما تو، مطالبی را آه مطابق تعاليم صحيح است به آنها بگو                    ١
همچنين به پير زنها دستور بده آه رفتاری خداپسندانه          ٣.  روشن بين و در ايمان، محّبت و پايداری سالم و قوی باشند            

تا زنهای جوان را تربيت      ٤.  اب نباشند؛ بلكه آنچه را آه نيكوست تعليم دهند           داشته باشند و تهمت نزنند و اسير شر          
و روشن بين، پاکدامن، خانه دار، مهربان و مطيع شوهرانشان باشند         ٥.  آنند آه شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند       

 . تا هيچ آس از پيام خدا بدگويی نكند
زندگی تو در هر مورد بايد نمونه ای از کارهای نيک           ٧.  ندهمچنين به مردان جوان اصرار آن آه روشن بين باش         ٦

طوری سخن بگو آه مورد ايراد واقع نشوی تا دشمنان ما از اينکه                    ٨.  باشد و در تعليم خود صميمی و باوفا باش            
 . دليلی برای بدگويی از ما نمی يابند، شرمسار گردند

و دزدی  ١٠دون جّر و بحث، ايشان را راضی سازند          به غالمان بگو آه در هر امر مطيع اربابان خود باشند و ب               ٩
 . نكنند بلكه کامًال امين باشند تا با کارهای نيكوی خود بتوانند به شهرت و جالل آالم نجات دهندٔه ما خدا، بيافزايند

و به ما می آموزد آه راههای             ١٢  زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است                                 ١١
و در ١٣.  و شهوات دنيوی را ترک آرده و با روشن بينی، عدالت و خدا ترسی در اين جهان زندگی آنيم             شرارت آميز

١٤.  عين حال، در انتظار اميد متبارک خود، يعنی ظهور پرشكوه خدای بزرگ و نجات دهندٔه ما عيسی مسيح باشيم                     

ا را قومی پاک بگرداند آه فقط به خودش          او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هرگونه شرارت آزاد سازد و م                     
 . تعّلق داشته و مشتاق نيكوآاری باشيم

دربارٔه اين مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و يا سرزنش می کنی، از تمام اختيارات                        ١٥
 . اجازه نده آسی تو را حقير شمارد. خود استفاده آن

٣  
  رفتار مسيحايی

 ساز آه مطيع حكمرانان و اوليای امور بوده و از آنها اطاعت آنند و برای انجام هرگونه                             به آنها خاطرنشان   ١
با .  به آنها بگو آه از هيچ کس بدگويی نكنند و از مجادله دوری جسته، ماليم و آرام باشند                       ٢.  نيكوآاری آماده باشند  

 و گمراه و بردگان انواع شهوات و عّياشی           زيرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان         ٣تمام مردم کامًال مؤّدب باشند،       
. ديگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنّفر بوديم          .  بوديم و روزهای خود را به آينه جويی و حسادت می گذرانيديم         

اّما اين نجات به خاطر کارهای       .  او ما را نجات داد      ٥اّما هنگامی آه مهر و محّبت نجات دهندٔه ما خدا، آشكار شد،                ٤
يكويی آه ما آرديم نبود، بلكه به سبب رحمت او و از راه شستشويی بود آه به وسيلٔه آن، روح القدس به ما توّلد                                 ن

زيرا خدا روح القدس را به وسيلٔه عيسی مسيح نجات دهندٔه ما، به فراوانی به ما عطا                        ٦.  تازه و حيات تازه بخشيد      
اين سخن  ٨.  و مطابق اميد خود، وارث حيات جاودانی گرديم        تا به وسيلٔه فيض او کامًال نيک محسوب شده            ٧فرمود  

درست است و می خواهم به اين مطلب اهمّيت مخصوصی بدهی تا آنانی آه به خدا ايمان دارند فراموش نكنند آه                            
اّما از مباحثات احمقانه دربارٔه         ٩.  خود را وقف نيكوآاری نمايند، زيرا اين چيزها برای آدميان خوب و مفيدند                         

اگر شخصی  ١٠.   نامه ها و اختالفات و نزاعها بر سر شريعت دوری آن، زيرا اينها بيهوده و بی ارزش هستند                   شجره
چون می دانی آه چنين    ١١.  ستيزه جو باشد، يكی دو بار به او گوشزد آن و بعد از آن، ديگر آاری با او نداشته باش                       

 .  آرده استشخصی منحرف شده و گناهانش نشان می دهند آه او خود را محكوم

  آخرين دستورها
پيش من بيايی،   »  نيكوپوليس«را نزد تو فرستادم، عجله آن آه به شهر            »  تخيكاس«يا  »  ارتيماس«هروقت آه   ١٢

آمک آن تا به     »  اپلس«و  »  زيناس وآيل «و تا می توانی به       ١٣.  زيرا تصميم گرفته ام زمستان را در آنجا بگذرانم           
اعضای آليساهای ما بايد ياد بگيرند آه چگونه          ١٤.  ه به چيزی محتاج نشوند     سفر خود ادامه دهند و مواظب باش آ         

تمام ١٥.  خود را وقف نيكوآاری نمايند تا بتوانند نيازمنديهای واقعی مردم را رفع آنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد                          
فيض خدا با   .  ند، سالم برسان  به دوستانی آه با ما در ايمان مّتحد هست         .  کسانی که با من هستند به تو سالم می رسانند        

 . همه شما باد



 ِفليُمون
 

  نامٔه پولس رسول به
  ِفليُمون

  معّرفی کتاب
.  نام اونيسيموس بود   او صاحب غالمی به   .  ِفليُمون يک مسيحی مشهور و احتماًال عضو آليسای آولسيه بوده است          

اين غالم از نزد ارباب خود فرار آرده بود و به نحوی با پولس آه در آن موقع در زندان بود مالقات آرده و                                         
نامٔه پولس به ِفليمون يک درخواست از اوست آه اين غالم را آه اآنون پولس به نزد او                                       .  مسيحی شده بود    

 . ند يک غالم بخشيده شده، بلكه مانند يک برادر مسيحیبرگردانيده است، نزد خود بپذيرد اّما نه مان

  تقسيم بندی کتاب
  ٣-١مقّدمه 

  ٧-٤تعريف از ِفليُمون 
  ٢٢-٨درخواست برای اونيسيموس 

  ٢٥-٢٣خاتمه 

١  
  درود
و ٢  از طرف پولس آه به خاطر عيسی مسيح زندانی است و تيموتاؤس، برادر ما به دوست و همكار ما ِفليُمون                        ١

همكار ما، اين نامه تقديم        »  ارخيپس«و  »  بانو اپفيه «يسايی آه در خانٔه تو تشكيل می شود و به خواهر ما                      به آل 
 . پدر ما خدا و عيسی مسيح خداوند، فيض و آرامش به شما عطا فرمايند٣. می گردد

  محّبت و ايمان ِفليمون
چون از محّبت تو و      ٥  خود را شكر می کنم      هروقت آه دعا می کنم، نام تو را به زبان می آورم و پيوسته خدای                  ٤

و دعای من اين است آه اّتحاد ما با هم در ايمان                   ٦.  ايمانی آه به عيسی خداوند و جميع مقّدسين داری آگاه هستم                
ای برادر، محّبت تو برای من شادی عظيم        ٧.  باعث شود آه دانش ما به همٔه برآاتی آه در مسيح داريم، افزوده شود             

 . ر پديد آورده است، زيرا دلهای مقّدسين به وسيلٔه تو، نيرويی تازه گرفته استو دلگرمی بسيا

  تقاضای پولس برای اونيسيموس
بنابراين اگرچه من در اّتحاد خود با مسيح حّق دارم آه جسارت آرده دستور بدهم آه وظايف خود را انجام                                 ٨
من، پولس آه سفير مسيح عيسی و در حال حاضر           :  اّما به خاطر محّبت، صالح می دانم از تو درخواست آنم         ٩،  دهی

آه در زمان زندان خود پدر روحانی او شدم، از             »  اونيسيموس«از جانب فرزند خود      ١٠به خاطر او زندانی هستم،      
 . او زمانی برای تو مفيد نبود، ولی اآنون هم برای تو و هم برای من مفيد است١١. تو تقاضايی دارم

خوشحال می شدم آه   ١٣.  و روانه می کنم، مثل اين است آه قلب خود را برای تو می فرستم             اآنون آه او را پيش ت     ١٢
اّما بهتر  ١٤.  او را پيش خود نگاه دارم تا در اين مّدتی آه به خاطر انجيل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت آند                       

 . ه داوطلبانه باشددانستم آه بدون موافقت تو آاری نكنم تا نيكويی تو نه از روی اجبار، بلك
و البّته نه مثل يک غالم، بلكه           ١٦!  شايد عّلت جدايی موّقت او از تو، اين بود آه او را برای هميشه بازيابی                        ١٥

او مخصوصًا برای من عزيز است و چقدر بيشتر بايد برای تو به                  .  باالتر از آن يعنی به عنوان يک برادر عزيز           
 . ز باشدعنوان يک انسان و يک برادر مسيحی عزي

و اگر به تو بدی آرده      ١٨.  پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همان طوری آه مرا می پذيرفتی او را بپذير              ١٧
من، پولس، آن   «:  من اين را با دست خودم می نويسم      ١٩.  است يا چيزی به تو بدهكار است آن را به حساب من بگذار             

آری، ای برادر، چون در خداوند       ٢٠.  ان خود را هم به من مديونی       نمی گويم آه تو حّتی ج    »  .را به تو پس خواهم داد      
 . مّتحد هستيم و می خواهم از تو بهره ای ببينم، به عنوان يک برادر مسيحی به قلب من نيروی تازه ای ببخش

اد، اين  من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اينکه آنچه من می گويم و حّتی بيشتر از آن را هم انجام خواهی د                        ٢١
در ضمن اتاقی برای من آماده آن، زيرا اميدوارم آه خدا دعاهای شما را مستجاب آرده، مرا                  ٢٢.  را به تو می نويسم   



 ِفليُمون
 

 . به شما برگرداند

  خاتمه
و همچنين همكاران من      ٢٤  آه به خاطر مسيح عيسی با من در زندان است، به تو سالم می رساند                      »  اپفراس«٢٣

 . فيض عيسی مسيح خداوند با روح شما باد٢٥. به تو سالم می رسانند» لوقا«و » ديماس«، »َاِرْسَترُخس«، »مرقس«



 عبرانيان
 

  نامه ای به مسيحيان يهودی نژاد
 ) عبرانيان(

  معّرفی کتاب
 مسيحيان نوشته شده است آه با مخالفت های روزافزونی روبه رو شده بودند و در          نامه به عبرانيان، به گروهی از     

نويسنده با بيان اينکه عيسی مسيح مكاشفٔه حقيقی و نهايی خدا می باشد، آنها را              .  خطر ترک ايمان مسيحی خود بودند     
 : تأآيد می آندبه پايداری در ايمان اّوليه شان تشويق می نمايد و در اين راستا سه مطلب عمده را 

عيسی به عنوان    .  عيسی پسر جاودانی خداست آه با تحّمل رنج و عذاب، اطاعت حقيقی از پدر را آموخت                         -١
 . پسر خدا از ساير انبيا و فرشتگان و موسی نيز برتر می باشد

 . عيسی به وسيلٔه خدا به عنوان آاهن جاودانی تعيين شده و برتر از آاهنان بنی اسرائيل می باشد -٢
ايمانداران به وسيلٔه عيسی از گناه، ترس و مرگ نجات می يابند و عيسی به عنوان آاهن اعظم نجات حقيقی                          -٣

 . را آماده آرده است آه قربانی حيوانات در شريعت موسی نشانه ای از آن می باشد
 از خوانندگان خود        با بيان نمونه  هايی از ايمان اشخاص مشهور در تاريخ بنی اسرائيل                    ١١نويسنده در فصل       

 به خوانندگان اصرار می کند آه          ١٢درخواست می آند که در ايمان به عيسی مسيح امين باقی بمانند، در فصل                         
هرچند ممكن است سختی و عذاب سراغ آنها بيايد، اّما آنها تا به آخر وفادار بمانند و چشمان خود را به عيسی                                     

 . هشدار دهنده پايان می يابداين نامه با آلماتی نصيحت آميز و . بدوزند

  تقسيم بندی کتاب
  ٣-١:١عيسی مسيح مكاشفه آامل خدا : مقّدمه

  ١٨:٢-٤:١برتری مسيح از فرشتگان 
  ١٣:٤-١:٣برتری مسيح از موسی و يوشع 

  ٢٨:٧-١٤:٤برتری آهانت مسيح 
  ٢٢:٩-١:٨برتری پيمان مسيح 

  ٣٩:١٠-٢٣:٩برتری قربانی مسيح 
  ٢٩:١٢-١:١١اهمّيت ايمان 

  ١٩-١:١٣خشنود ساختن خدا 
  ٢١-٢٠:١٣دعای خاتمه 

  ٢٥-٢٢:١٣سخنان پايانی 

١  
  برتری مسيح بر انبيا

ولی در اين   ٢،  خدا در زمان قديم، در اوقات بسيار و به راههای مختلف به وسيلٔه انبيا با نياکان ما تكّلم فرمود                          ١
خدا اين پسر را وارث کّل آاينات گردانيده و به وسيلٔه او                .  روزهای آخر به وسيلٔه پسر خود با ما سخن گفته است              

آن پسر، فروغ جالل خدا و مظهر آامل وجود اوست و آاينات را با آالم پرقدرت                ٣.  همٔه عالم هستی را آفريده است     
ی خود نگاه می دارد و پس از آنکه آدميان را از گناهانشان پاک گردانيد، در عالم باال در دست راست حضرت اعل                         

 . نشست

  برتری مسيح بر فرشتگان
زيرا خدا  ٥،  همان طور آه مقام او از مقام فرشتگان باالتر بود، نامی آه به او داده شد از نام آنها برتر می باشد                          ٤

 : هرگز به هيچ يک از فرشتگان نگفته است آه
 ، تو پسر من هستی«

 » .امروز پدر تو شده ام
 

 : و يا
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  من برای او پدر خواهم بود«
 » .و او پسر من خواهد بود

 : و باز وقتی نخستزاده را به جهان می فرستد می فرمايد٦
 » .همٔه فرشتگان خدا بايد او را بپرستند«

 : اّما دربارٔه فرشتگان می فرمايد٧
 ، خدا فرشتگانش را به صورت باد«

 » .و خادمانش را مثل شعله های آتش می گرداند
 
 : اّما دربارٔه پسر فرمود٨

  خدا، تخت سلطنت تو ابدی است، ای«
 . و با عدالت بر مّلت خود حكومت می کنی

 . تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری٩
 ، از اين جهت خدا، يعنی خدای تو

 » .تو را با روغن شادمانی بيشتر از رفقايت تدهين آرده است
 : و نيز١٠

  تو ای خداوند، در ابتدا زمين را آفريدی«
 . آسمانها آار دستهای توست و

 . آنها از ميان خواهند رفت، اّما تو باقی خواهی ماند١١
 . همٔه آنها مثل لباس آهنه خواهند شد

 . تو آنها را مانند ردايی به هم خواهی پيچيد١٢
 . آری، چون آنها مثل هر لباسی تغيير خواهند آرد

 » .اّما تو همانی و سالهای تو پايانی نخواهند داشت
 

 : خدا به کدام يک از فرشتگان خود هرگز گفته است١٣
 ، به دست راست من بنشين«

 » تا دشمنانت را زير پای تو اندازم؟
پس فرشتگان چه هستند؟ همٔه آنها ارواحی هستند آه خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات                    ١٤

 . را ياری نمايند

٢  
  نجات عظيم

صّحت آالمی آه به    ٢.  ايد هرچه بيشتر به آنچه شنيده ايم توّجه آنيم تا مبادا از راه منحرف شويم               به اين سبب ما ب    ١
پس ٣.  وسيلٔه فرشتگان بيان شد چنان ثابت شد آه هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات الزم روبه رو می شد                         

ازات آن بگريزيم؟ زيرا در ابتدا خود خداوند         اگر ما نجاتی به اين عظمت را ناديده بگيريم، چگونه می توانيم از مج              
در ٤.  اين نجات را اعالم نمود و آنانی آه سخن او را شنيده بودند، حقيقت آن را برای ما تصديق و تأييد آردند                                    

ضمن، خدا با نشانه ها و عجايب و انواع معجزات و عطايای روح القدس طبق ارادٔه خود گواهی آنان را تصديق                              
 . فرمود

  ايمان ما پيشوای
بلكه در جايی از       ٦،    قرار نداد    - جهانی آه موضوع سخن ماست        -خدا فرشتگان را فرمانروايان جهان آينده              ٥

 : کتاب مقّدس گفته شده است
  انسان چيست آه او را به ياد آوری؟«

  يا بنی آدم آه به او توّجه نمايی؟
 . اندک زمانی او را از فرشتگان پست تر گردانيدی٧

 ، و افتخار را بر سر او گذاشتی تاج جالل
 » .و همه چيز را تحت فرمان او درآوردی٨
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پس اگر خدا همه چيز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است آه ديگر چيزی باقی نمانده آه در اختيار او                                    
می بينيم آه اندک      اّما عيسی را   ٩.  نباشد، اّما در حال حاضر ما هنوز نمی بينيم آه همه چيز در اختيار انسان باشد                      

زمانی از فرشتگان پست تر گرديده و اآنون تاج جالل و افتخار بر سر دارد، زيرا او متحّمل مرگ شد تا به وسيلٔه                           
 برای  - آفريدگار و نگه دار همه چيز     -شايسته بود آه خدا        ١٠.  فيض خدا، به خاطر تمام آدميان طعم مرگ را بچشد               

ساند عيسی را نيز آه پديد آورندٔه نجات آنان است، از راه درد و رنج به آمال                 اينکه فرزندان بسياری را به جالل بر      
 . رساند
آن کس آه مردم را از گناهانشان پاک می گرداند و آنانی آه پاک می شوند، همگی يک پدر دارند و به اين جهت                      ١١

 : چنانکه می فرمايد١٢، عيسی عار ندارد آه آدميان را قوم خود بخواند
 ا به قوم خودم اعالم خواهم آرد، نام تو ر«

 » .و در ميان جماعت تو را حمد خواهم خواند
 

 : و نيز گفته است١٣
 » .من با فرزندانی آه خدا به من داده است در اينجا هستم«: باز هم می فرمايد» .به او توّکل خواهم نمود«
يز جسم و خون به خود گرفت و انسان             بنابراين چون اين فرزندان انسانهايی دارای جسم و خون هستند، او ن                ١٤

و آن آسانی را آه به سبب ترس از           ١٥گرديد تا به وسيلٔه مرگ خود ابليس را آه بر مرگ قدرت دارد نابود سازد                     
البّته او برای ياری فرشتگان نيامد، بلكه به خاطر فرزندان          ١٦.  مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند، آزاد سازد           

پس کامًال الزم بود آه او از هر لحاظ مانند قوم خود بشود تا به عنوان آاهن اعظم آنان در                             ١٧.  ابراهيم آمده است   
چون خود او وسوسه شده و رنج ديده است، قادر           ١٨.  امور الهی، رحيم و وفادار باشد تا گناهان مردم را آّفاره نمايد             

 . است آنانی را آه با وسوسه ها روبه رو هستند، ياری فرمايد

٣  
 رتری عيسی بر موسی ب

بنابراين ای دوستان من، ای مقّدسينی آه در دعوتی آسمانی شريک هستيد، به عيسی آه رسول و آاهن اعظم                          ١
تا بدانيد چقدر به خدايی آه او را برای انجام اين آار برگزيد وفادار بود، همان طور آه                   ٢،  ايمان ماست چشم بدوزيد   

کسی که خانه ای بنا می کند، بيش از خود خانه سزاوار احترام است، به                  ٣.  ودموسی نيز در تمام خانٔه خدا وفادار ب          
هر خانه البّته سازنده ای دارد، اّما خدا سازندٔه همٔه                ٤.  همين نحو عيسی نيز بيش از موسی شايسته احترام است                 

ه بعدها می بايد اعالم     موسی در تمام خانٔه خدا مانند يک خادم باوفا خدمت می کرد تا دربارٔه پيامی آ                     ٥.  چيزهاست
ما آن خانه هستيم، به شرطی آه آن         .  اّما مسيح به عنوان فرزند و صاحب خانه ای وفادار است           ٦.  شود، شهادت دهد  

 . اعتماد و اطمينانی را آه اميد به ما می بخشد، تا به آخر محكم نگاه داريم

  آرامی قوم خدا
 : زيرا چنانکه روح القدس می فرمايد٧

 ، صدای خدا را بشنويد امروز اگر«
 . مانند زمانی که در بيابان سرآشی می کرديد تمّرد نكنيد٨

 . در آن زمان نياکان شما در بيابان مرا آزمودند
 ، آری، نياکان شما با وجود آنكه آنچه در چهل سال آرده بودم ديدند٩

 . باز مرا امتحان آردند و آزمودند
 : فتمبه اين سبب به آن قوم خشمگين شدم و گ١٠

  افكار آنها منحرف است و هرگز راههای مرا نياموختند
  و در خشم خود سوگند ياد آردم آه١١

 » .آنها به آرامی من نخواهند رسيد
ای دوستان من، مواظب باشيد در ميان شما آسی نباشد آه قلبی آن قدر شرير و بی ايمان داشته باشد آه از خدای            ١٢

برای آنكه هيچ يک از شما فريب گناه را نخورد و متمّرد نشود بايد هميشه، تا                  ،  در عوض ١٣.  زنده روی گردان شود  
زيرا اگر ما اعتماد اولئه خود را تا به آخر               ١٤.  را بكار می بريم يكديگر را تشويق نماييد         »  امروز«زمانی که آلمٔه    

 ، نگاه داريم با مسيح شريک هستيم
 : يا چنانکه آتاب مقّدس می فرمايد١٥
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 ر صدای او را بشنويد، امروز اگ«
 » .مانند زمانی که سرآشی آرديد، تمّرد نكنيد

چه آسانی صدای خدا را شنيدند و سرآشی آردند؟ آيا همان آسانی نبودند آه با هدايت موسی از مصر بيرون                       ١٦
رزيدند و  و خدا نسبت به چه آسانی مّدت چهل سال خشمگين بود؟ آيا نسبت به همان آسانی نبود آه گناه و                     ١٧  آمدند؟

و خدا برای چه آسانی سوگند ياد آرد آه به آرامی او نخواهند رسيد؟ مگر                 ١٨در نتيجه اجسادشان در بيابانها افتاد؟        
پس می بينيم آه بی ايمانی، مانع ورود آنها به           ١٩برای آسانی نبود آه به هيچ وجه حاضر نشدند به او توّکل نمايند؟                   

 . آرامی موعود گرديد

٤  
 وعدٔه ورود به آرامی هنوز باقی است، ما بايد بسيار مواظب باشيم، مبادا آسی در ميان شما پيدا                         پس چون اين  ١

زيرا در واقع ما نيز مثل آنان مژده را شنيده ايم، اّما اين پيام برای آنان                  ٢.  شود آه اين فرصت را از دست داده باشد         
ما چون ايمان داريم به آرامی او دست               ٣.  ش ندادند  فايده ای نداشت، زيرا وقتی آن را شنيدند با ايمان به آن گو                      

 : گرچه آار خدا در موقع آفرينش جهان پايان يافت، او فرموده است. می يابيم
 ، در خشم خود سوگند ياد آردم آه«

 » .آنها هرگز به آرامی من داخل نخواهند شد
 

 : زيرا کتاب مقّدس در جايی دربارٔه روز هفتم چنين می گويد٤
 » .روز هفتم از آار خود آرامش گرفت خدا در«

 : با وجود اين، خدا در آئه فوق می فرمايد٥
 » .هرگز به آرامی من نخواهند رسيد«

پس چون هنوز عّده ای فرصت دارند به آن وارد شوند و همچنين چون آنانی آه اول بشارت را شنيدند از روی                          ٦
را تعيين می کند، زيرا پس از ساليان          »  امروز«يگری يعنی    خدا روز د   ٧،  نافرمانی و بی ايمانی به آن وارد نشدند          

 : دراز به وسيلٔه داوود سخن گفته و با آلماتی آه پيش از اين نقل شد می فرمايد
 » .امروز اگر صدای او را بشنويد تمّرد نكنيد«

راين استراحت  بناب٩.  اگر يوشع به آنان آرامی می بخشيد بعدها خدا دربارٔه روز ديگری چنين سخن نمی گفت                        ٨
زيرا هرآس به آرامی الهی وارد شود، مثل خود خدا از           ١٠.  ديگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست        

مبادا آسی از ما گرفتار همان نافرمانی و            .  پس سخت بكوشيم تا به آرامی او برسيم           ١١.  آار خويش دست می کشد    
 .  بشودبی ايمانی آه قبًال نمونه ای از آن را ذآر آرديم،

زيرا آالم خدا زنده و فعال و از هر شمشير دو َدم تيزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز                                           ١٢
در آفرينش چيزی نيست آه از خدا پوشيده         ١٣.  استخوان نفوذ می کند و نّيات و اغراض دل انسان را آشكار می سازد             

 . و همٔه ما بايد حساب خود را به او پس بدهيم همه چيز در برابر چشمان او برهنه و رو باز است. بماند

  برتری عيسی بر آاهنان اعظم
پس چون ما آاهنی به اين بزرگی و عظمت داريم آه به عرش برين رفته است، يعنی عيسی پسر خدا، اعتراف         ١٤

ر باشد، بلكه   زيرا آاهن اعظم ما آسی نيست آه از همدردی با ضعفهای ما بی خب             ١٥  ايمان خود را محكم نگاه داريم؛     
پس بياييد تا با دليری به تخت        ١٦.  آسی است آه درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتكب گناه نگرديد                  
 .  فيض بخش خدا نزديک شويم تا رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض يابيم

٥  
او به خاطر گناهان انسان،    .  دا باشد هر آاهن اعظم از ميان مردم برگزيده می شود تا نمايندٔه مردم در حضور خ                 ١

چون خود او دچار ضعف های انسانی است، می تواند با          ٢.  هدايايی تقديم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد           
ولی به عّلت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم بلكه به خاطر                 ٣.  جاهالن و خطاآاران همدردی آند     

هيچ کس اختيار ندارد اين افتخار را نصيب خود بسازد بلكه فقط با دعوت خدا به                 ٤.  بانی بنمايد گناهان خويش نيز قر   
 . اين مقام می رسد، همان طور آه هارون رسيد

 : مسيح هم همين طور، او افتخار آاهن اعظم شدن را برای خود اختيار نكرد، بلكه خدا به او فرمود٥
 ، تو پسر من هستی«
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 » .مامروز پدر تو شده ا
 
 : و نيز در جای ديگر می فرمايد٦

 ، تو تا ابد آاهن هستی«
 » 'ملکی صدق'آاهنی در رتبه 
عيسی در زمان حيات خود بر روی زمين با ناله و اشک از درگاه خدايی آه به رهايی او از مرگ قادر بود دعا      ٧

 چه پسر خدا بود، اطاعت را         اگر٨.  آرد و حاجت خويش را خواست و چون کامًال تسليم بود، دعايش مستجاب شد                 
و ١٠و وقتی به آمال رسيد سرچشمٔه نجات ابدی برای همٔه ايمانداران خود گرديد،    ٩از راه تحّمل درد و رنج آموخت        

 . خدا لقب آاهن اعظم، آاهنی به رتبٔه ملکی صدق را به او داد

  خطر دوری از خدا
ن برای شما آه در فهم اين چيزها آودن شده ايد دشوار             دربارٔه او مطالب زيادی برای گفتن داريم، ولی شرح آ           ١١
شما آه تا اين موقع می بايست معّلم ديگران می شديد، هنوز احتياج داريد آه پيام خدا را از الفبا به شما تعليم                      ١٢.  است
 از  کسی که فقط شير می خورد، طفل است و در تشخيص حقّ          ١٣.  شما به جای غذای قوی به شير احتياج داريد         .  دهند

اّما غذای قوی برای بزرگ ساالن و برای آسانی است، آه قوای ذهنی آنها با تمرينهای                              ١٤.  باطل تجربه ندارد    
 . طوالنی پرورش يافته است تا بتوانند نيک و بد را از هم تشخيص بدهند

٦  
ّدمات اّوليه مانند   ما نبايد همان مق   .  پس دروس ابتدايی مسيحّيت را پشت سر بگذاريم و به سوی بلوغ پيش برويم                ١

تعليم دربارٔه تعميدهای مختلف و دستگذاری و قيامت مردگان و آيفر ابدی               ٢توبه از کارهای بيهوده، ايمان به خدا،          
 . آری به اميد خدا جلو خواهيم رفت٣. را تكرار آنيم

و ٥لقدس نصيبی دارند     زيرا آنانی آه از نور الهی منّور شده اند و طعم عطئه آسمانی را چشيده اند و در روح ا                          ٤
اگر بعد از اين همه     ٦نيكويی آالم خدا را در وجود خود درک کرده اند و نيروهای جهان آينده را احساس نموده اند،                       

برآات، باز از ايمان دور شوند، محال است آه بار ديگر آنان را به توبه آشانيد، زيرا با دستهای خود پسر خدا را                           
 .  کنند و او را در برابر همه رسوا می سازندبار ديگر به صليب ميخكوب می

اگر زمين، بارانی را آه بر آن می بارد جذب آند و محصول مفيدی برای آارندگان خود به بار آورد، از طرف                        ٧
اّما اگر آن زمين خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمينی بی فايده است و احتمال دارد                      ٨.  خدا برآت می بايد  

 . خدا قرار گيرد و در آخر محكوم به سوختن خواهد شد مورد لعنت
خدا با  ١٠.  اّما ای عزيزان، در مورد شما اطمينان داريم آه حال و وضع بهتری داريد و اين نشانٔه نجات شماست                    ٩

د انصاف است و همٔه آارهايی را آه شما کرده ايد و محبّتی را آه به نام او نشان داده ايد فراموش نخواهد آرد مقصو             
اّما آرزو می کنيم آه همٔه شما همان         ١١.  من آن آمكی است آه به دوستان مسيحی خود کرده ايد و هنوز هم می کنيد                   

ما نمی خواهيم آه شما تنبل باشيد، بلكه           ١٢.  اشتياق شديد را نشان دهيد تا سرانجام اميد شما از قّوه به فعل در آيد                        
 . ، وارث وعده ها می شوند، پيروی آنيدمی خواهيم از آنانی آه به وسيلٔه ايمان و صبر

  وعدٔه الهی
. وقتی خدا به ابراهيم وعده داد به نام خود سوگند ياد آرد، زيرا آسی بزرگتر نبود آه به نام او سوگند ياد آند                            ١٣
 : وعدٔه خدا اين بود١٤

پس از آنکه ابراهيم با صبر      ١٥»  .سوگند می      خورم آه تو را به فراوانی برآت دهم و فرزندان تو را آثير گردانم                «
در ميان آدميان مرسوم است آه به چيزی بزرگتر از خود              ١٦.  زياد انتظار آشيد، وعدٔه خدا برای او به انجام رسيد            

همچنين خدا وقتی می  خواست        ١٧.  سوگند بخورند و آنچه مباحثات را خاتمه می دهد معموًال يک سوگند است                            
١٨.  ه نشان دهد آه مقاصد او غيرقابل تغيير است آن را با سوگند تأييد فرمود                   صريح تر و واضح تر به وارثان وعد       

. وجود دارد آه محال است خدا در آنها دروغ بگويد          )  يعنی وعده و سوگند خدا    (پس در اينجا دو امر غيرقابل تغيير         
آن ١٩.   است متوّسل می شويم    پس ما آه به او پناه برده ايم، با دلگرمی بسيار به اميدی آه او در برابر ما قرار داده                          

آن اميد قوی و مطمئن است، آه از پردٔه معبد گذشته و به                      .  اميدی آه ما داريم مثل لنگری برای جانهای ماست              
جايی که عيسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبٔه آهانت ملکی صدق                    ٢٠مقّدس ترين مکان وارد می شود؛      
 . تا به ابد آاهن اعظم شده است
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٧  
   نمونه ای از مسيح-ملکی صدق 

وقتی ابراهيم بعد از شكست دادن پادشاهان باز               .  و آاهن خدای متعال بود        »  ساليم«اين ملکی صدق، پادشاه       ١
نام او در   .  (و ابراهيم ده يک هر چيزی را آه داشت به او داد            ٢  می گشت، ملکی صدق با او مالقات کرده، برآت داد        

از پدر و مادر و        ٣.)  و بعد پادشاه ساليم يعنی پادشاه صلح و سالمتی است                »  ه نيكويی پادشا«مقام اول به معنای        
او نمونه ای از پسر خدا و آاهنی برای تمام اعصار              .  دودمان و نسب يا توّلد و مرگ او نوشته ای در دست نيست                 

 . است
درست است آه    ٥.  و داد ملکی صدق چه شخص مهمی بود آه حّتی پدر ما ابراهيم، ده يک غنايم خود را به ا                            ٤

شريعت، به فرزندان الوی آه به مقام آاهنی می رسند، فرمان می دهد آه از مردم يعنی از قوم خود ده يک بگيرند،                        
اّما ملکی صدق با وجود اينكه از نسل آنها نيست از ابراهيم ده يک گرفته                ٦.  اگرچه همه آنان فرزندان ابراهيم هستند      

و هيچ شّكی نيست آه برآت دهنده از          ٧داد آه خدا به او وعده های زيادی داده بود             است و برآات خود را به آسی          
از يک طرف آاهنان آه انسانهای فانی هستند ده يک می گيرند و از طرف ديگر،                           ٨.  برآت گيرنده مهمتر است      

می توانيم بگوييم آه   بنابراين ما   ٩.  ملکی صدق، آن کسی که کتاب مقّدس زنده بودنش را تأييد می کند، ده يک می گرفت             
. وقتی ابراهيم ده يک می داد، الوی نيز آه گيرندٔه ده يک بود به وسيلٔه شخص ابراهيم به ملکی صدق ده يک داده است                   

 . وقتی ملکی صدق با ابراهيم مالقات آرد، الوی در صلب او بود١٠
آه در دوران اين آاهنان شريعت به          فراموش نشود (حال اگر آمال به وسيلٔه آاهنان رتبٔه الوی ميّسر می شد،              ١١

هر تغييری در   ١٢  چه نيازی بود، به ظهور آاهن ديگری به رتبٔه ملکی صدق و نه به رتبٔه هارون؟                   )  مردم داده شد  
کسی که اين چيزها درباره اش گفته شده است از فرزندان الوی نبود،              ١٣.  رشتٔه آاهنان، مستلزم تغيير شريعت است       

مسّلم است آه خداوند ما     ١٤.   آه هيچ کس هرگز از آن طايفه پيش قربانگاه خدمت نكرده بود              بلكه عضو طايفه ای بود   
 . طايفه  ای آه موسی وقتی دربارٔه آاهنان صحبت می کرد، هيچ اشاره ای به آن نكرده است. از طايفٔه يهوداست

  کاهن ديگری همانند ملکی صدق
او به  ١٦ری که ظهور می کند، کسی مانند ملکی صدق است           اين موضوع باز هم روشنتر می شود، آن کاهن ديگ          ١٥

زيرا آالم خدا دربارٔه او چنين شهادت        ١٧وسيلٔه قدرت يک حيات بی زوال، به آهانت رسيد و نه بر اساس تورات،                  
 : می دهد

 » .تو تا به ابد آاهن هستی، آاهنی به رتبٔه ملکی صدق«
زيرا شريعت موسی هيچ کسی يا هيچ چيزی       ١٩ فايده بود لغو گرديد،     پس قانون اّوليه به اين عّلت آه بی اثر و بی          ١٨

را به آمال نمی رسانيد، ولی اميد بهتری جای آن را گرفته است و اين همان اميدی است آه ما را به حضور خدا                                
 . می آورد

٢١اهن شدند،   درصورتی آه الويان بدون هيچ سوگندی آ      .  به عالوه ملکی صدق با ياد آردن سوگند، آاهن گرديد       ٢٠

 : ولی مأموريت عيسی با سوگند تأييد شد، وقتی خدا به او فرمود
 » .تو تا به ابد آاهن هستی«

  خداوند اين را با سوگند ياد آرده
 . و به هيچ وجه قول او عوض نخواهد شد

 
 ! پس پيمانی آه عيسی ضامن آن است چقدر بايد بهتر باشد٢٢

 سلسلٔه الوی بسيار زياد بودند، زيرا مرگ آنان را از ادامٔه خدمت باز                     آه آاهنان :  تفاوت ديگر آن اين است      ٢٣
و به اين سبب او قادر        ٢٥اّما عيسی هميشه آاهن است و جانشينی ندارد، زيرا او تا به ابد زنده است                       ٢٤.  می داشت

يرا او تا به ابد زنده      است همٔه آسانی را آه به وسيلٔه او به حضور خدا می آيند کامًال و برای هميشه نجات بخشد، ز                     
 . است و برای آنان شفاعت می کند

آاهنی پاک، بی غرض، بی آاليش، دور از گناهكاران        .  در حقيقت اين همان آاهنی است آه ما به او نياز داريم              ٢٦
ه او هيچ نيازی ندارد آه مثل آاهنان اعظم ديگر، همه روز             ٢٧.  که به مقامی باالتر از تمام آسمانها سرافراز گرديد            

اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم، قربانی آند، زيرا او خود را تنها يک بار و آن هم برای هميشه به      
شريعت، آاهنان اعظم را از ميان آدمهای ضعيف و ناقص بر می گزيند، اّما خدا بعد از                 ٢٨.  عنوان قربانی تقديم نمود   

 . برای هميشه آامل استشريعت با بيان سوگند خويش، پسری را برگزيد آه 
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٨  
   آاهن اعظم ما-عيسی 

خالصه آنچه تا به حال گفته ايم اين است آه ما چنين آاهنی داريم آه در عالم باال در دست راست تخت خدای                               ١
و به عنوان آاهن اعظم در عبادتگاه و در آن خيمٔه حقيقی آه به دست خداوند برپا شده                           ٢  قادر مطلق نشسته است    

 . دست انسان، خدمت می کند است، نه به
بنابراين، آاهن ما نيز بايد . همچنين هر آاهن اعظم مأمور است، هدايايی تقديم نموده مراسم قربانی را انجام دهد        ٣

اگر عيسی هنوز بر روی زمين می بود، به عنوان يک آاهن خدمت نمی کرد،               ٤.  چيزی برای تقديم آردن داشته باشد     
اّما خدمتی آه اين آاهنان        ٥.   هدايايی را آه شريعت مقّرر آرده است، تقديم آنند                 زيرا آاهنان ديگری هستند آه       

وقتی موسی می  خواست خيمٔه مقّدس را بسازد،         .  می کنند، فقط نمونه و سايه ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است               
 : خدا با تأآيد به او دستور داده گفت

اّما در حقيقت خدمتی    ٦»  .ر فراز آوه به تو نشان داده شد بسازی        دّقت آن آه هر چيزی را بر طبق نمونه ای آه ب          «
آه به عيسی عطا شد از خدمت الويان به  مراتب بهتر است؛ زيرا اين پيمانی آه او ميان خدا و انسان ايجاد آرده                                

 . بهتر است، چونکه اين پيمان بر وعده های بهتری استوار است
اّما خداوند از قوم    ٨،  هيچ نيازی نبود آه پيمان ديگری جای آن را بگيرد             ،اگر آن پيمان اّوليه بدون نقص می بود       ٧

 : خود ايراد گرفته و می فرمايد
  زمانی خواهد آمد«

 » .آه من پيمان تازه ای با خاندان اسرائيل و با خاندان يهودا می بندم
 ، خداوند می گويد

 ، ايشان بستم اين پيمان تازه مانند آن پيمانی نخواهد بود آه با اجداد«٩
 ، در روزی آه دست آنها را گرفته و به بيرون از مصر هدايتشان نمودم

 » ،زيرا آنها طبق آن پيمان عمل نكردند
 : و خداوند می فرمايد

 » .پس من هم از آنان روی گردان شدم«
 : و خداوند می فرمايد١٠
 : اين است پيمانی آه پس از آن زمان با خاندان اسرائيل خواهم بست«

  قوانين خود را در افكار آنان خواهم گذاشت
 . و آن را بر دلهايشان خواهم نوشت

 . من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود
  ديگر احتياجی نيست آه آنان به همشهريان خود تعليم دهند١١

 : يا به يکديگر بگويند
 ، خدا را بشناس

 . زيرا همه از بزرگ تا آوچک مرا خواهند شناخت
  مقابل خطايای آنها بخشنده خواهم بود در١٢

 » .و ديگر گناهان آنان را هرگز به ياد نخواهم آورد
 

خدا وقتی دربارٔه پيمان تازه سخن می گويد، پيمان اولی را منسوخ می شمارد و هرچه آهنه و فرسوده شود بزودی                    ١٣
 . از بين خواهد رفت

٩  
  عبادت زمينی و آسمانی

در :  خيمه ای آه از دو قسمت تشكيل شده بود           ٢،  رسوم مذهبی و عبادتگاه زمينی بود          پيمان اول شامل آداب و      ١
در ٣.  قسمت بيرونی آن يعنی در مکان مقّدس، چراغ پايه، ميز نان مقّدسی که به خدا تقديم شده بود، قرار داشت                              

دن بخور بكار می رفت و      آتشدان زّرين آه برای سوزاني     ٤.  پشت پرده دوم، اتاقی بود آه مقّدس ترين مکان نام داشت           
آن صندوقچه محتوی ظرف زّرينی با نان َمّنا بود و            .  صندوقچٔه پيمان آه تمامًا از طال پوشيده شده بود در آنجا بود              
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در باالی اين     ٥.  عصای شكوفه آردٔه هارون و دو لوح پيمان آه بر آن ده احکام نوشته شده بود، قرار داشت                                    
اآنون فرصت آن نيست آه هر           .  دا، بر تخت رحمت سايه گسترده بودند            صندوقچه فرشتگان نگهبان پرجالل خ        

 . چيزی را به تفصيل شرح دهيم
پس از اينکه همٔه اين چيزها آماده شد، آاهنان هر روز به قسمت بيرونی آن داخل می شوند تا وظايف خود را                             ٦

و با خودش خون می برد     !   هم سالی يک بار   اّما فقط آاهن اعظم می تواند به مقّدس ترين مکان برود و آن          ٧،  انجام دهند 
روح القدس به اين وسيله به     ٨.  تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی آه مردم از روی نادانی کرده اند آن را تقديم نمايد                  

اين امر به   ٩.  ما می آموزد آه تا وقتی خيمٔه بيرونی هنوز برپاست، راه مقّدس ترين مکان به سوی ما باز نشده است                     
ن حاضر اشاره می کند و نشان می دهد آه هدايا و قربانی هايی آه به پيشگاه خداوند تقديم می شد، نمی توانست به                      زما

اينها فقط خوردنی ها و نوشيدنی ها و راههای گوناگون تطهير و قوانين مربوط            ١٠.  عبادت آننده آسودگی خاطر ببخشد   
 . را اصالح آند دارای اعتبار هستندبه بدن انسان می باشند و تا زمانی که خدا همه چيز 

اّما وقتی مسيح به عنوان آاهن اعظم و آورندٔه برآات سماوی آينده ظهور آرد، به خيمه ای بزرگتر و آاملتر                          ١١
وقتی عيسی يک بار و برای هميشه      ١٢.  آه به دستهای انسان ساخته نشده و به اين جهان مخلوق تعّلق ندارد، وارد شد              

کان شد، خون ُبزها و گوساله  ها را با خود نبرد، بلكه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاويدان                       وارد مقّدس ترين م  
زيرا اگر خون ُبزها و گاوان نر و پاشيدن خاآستر گوسالٔه ماده، می تواند آنانی را آه                     ١٣.  را برای ما فراهم ساخت     

ا پاک می گرداند او خود را به عنوان قربانی              خون مسيح چقدر بيشتر انسان ر        ١٤جسمًا ناپاک بوده اند پاک سازد،         
خون او وجدان ما را از کارهای بيهوده پاک خواهد            .  آامل و بدون نقص به وسيلٔه روح جاودانی به خدا تقديم آرد              

 . آرد تا ما بتوانيم خدای زنده را عبادت و خدمت آنيم
دا خوانده شده اند، برآات جاودانی را آه         به اين جهت او واسطٔه يک پيمان تازه است تا کسانی که از طرف خ                  ١٥

اين آار عملی است، زيرا مرگ او وسيلٔه آزادی و آمرزش از خطايايی است               .  خدا وعده فرموده است، دريافت آنند     
 . آه مردم در زمان پيمان اول مرتكب شده بودند

زيرا وصّيت نامه  ١٧.  ه مرده است  برای اينکه يک وصّيت نامه اعتبار داشته باشد، بايد ثابت شود آه وصّيت آنند              ١٦
و به اين عّلت است آه پيمان اول        ١٨.  بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصّيت آننده زنده است، اعتباری ندارد             

زيرا وقتی موسی همٔه فرمان های شريعت را به مردم رسانيد،                ١٩.  بدون ريختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد          
اين خون،  «:  و گفت ٢٠فته با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود آتاب و بر همٔه مردم پاشيد                      خون ُبز و گوساله را گر      

به همان طريق او همچنين بر خيمٔه مقّدس و بر             ٢١»  .پيمانی را آه خدا برای شما مقّرر فرموده است، تأييد می کند              
شريعت تقريبًا همه چيز با خون     و در واقع بر طبق      ٢٢تمام ظروفی آه برای خدمت خدا به آار می رفت، خون پاشيد              
 . پاک می شود و بدون ريختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد

  عيسی، قربانی گناه
پس اگر اين چيزها آه نمونه هايی از حقايق آسمانی هستند، بايد به اين طرز پاک شوند، مسّلم است آه واقعّيات                      ٢٣

سيح به آن عبادتگاهی آه ساختٔه دستهای انسان و فقط نشانه ای            زيرا م ٢٤.  آسمانی احتياج به قربانی های بهتری دارند     
از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلكه او به خود آسمان وارد شد تا در حال حاضر از جانب ما در                                       

لی آاهن اعظم هر سال به مقّدس ترين مکان وارد می شود و خون تقديم می کند، و               ٢٥.  پيشگاه خدا حضور داشته باشد    
اگر چنان می شد،   ٢٦.  نه خون خودش را، اّما عيسی برای تقديم خود به عنوان قربانی، فقط يک بار به آنجا وارد شد                     

او می بايست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحّمل مرگ شده باشد، ولی چنين نشد؛ زيرا او فقط يک بار و                          
همان طور آه  ٢٧.  گ خود به عنوان قربانی، گناه را از بين ببرد          آن هم برای هميشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مر             

مسيح نيز يک بار به عنوان قربانی      ٢٨همه بايد يک بار بميرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گيرند،                 
آمد، بلكه برای   تقديم شد تا بار گناهان آدميان را به دوش گيرد و بار دوم آه ظاهر شود برای آّفارٔه گناهان نخواهد                        

 . نجات آنانی آه چشم به راه او هستند می آيد

١٠  
. شريعت موسی تصوير آاملی از حقايق آسمانی نبود، بلكه فقط از پيش دربارٔه چيزهای نيكوی آينده خبر می داد                   ١

وانستند به آمال مثًال سال به سال طبق شريعت همان قربانی ها را تقديم می کردند ولی با اين وجود، عبادت آنندگان نت            
اگر اين عبادت آنندگان فقط يک بار از گناهان خود پاک می شدند، ديگر خود را گناهكار نمی دانستند و تمام                    ٢.  برسند

زيرا خون  ٤اّما در عوض اين قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به يادشان می آورد،                ٣.  اين قربانی ها موقوف می شد   
 . ند گناهان را بر طرف نمايدگاوها و ُبزها هرگز نمی توا



 عبرانيان
 

 : به اين جهت وقتی مسيح می  خواست به جهان بيايد فرمود٥
 . تو خواهان قربانی و هديه نبودی«

 . اّما برای من بدنی فراهم آردی
 . از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خشنود نبودی٦
  آنگاه گفتم ای خدا، من حاضرم٧

 ده است، و چنانکه در آتاب  تورات آم
 » .من آمده ام تا ارادٔه تو را بجا آورم

 
خواهان قربانی و هديه و قربانی های سوختنی و قربانی های گناه نبودی و از آنها خشنود                                «:  او اول می گويد    ٨

 من آمده ام تا ارادٔه تو را بجا        «:  آنگاه می گويد ٩.)  با وجود اين آه اينها بر طبق شريعت تقديم می شوند             (»  .نمی شدی
١٠.  به اين ترتيب خدا قربانی های پيشين را منسوخ نموده و قربانی مسيح را به جای آنها برقرار کرده است                    »  .آورم

پس وقتی عيسی مسيح ارادٔه خدا را بجا آورد و بدن خود را يک بار و آن هم برای هميشه به عنوان قربانی تقديم                                 
 . آرد ما از گناهان خود پاک شديم

زه پيش قربانگاه می ايستد و خدمت خود را انجام می دهد و يک نوع قربانی را مكررًا تقديم                       هر آاهنی همه رو  ١١
اّما مسيح برای هميشه يک قربانی به جهت             ١٢.  می کند، قربانی  ای آه هرگز قادر به بر طرف ساختن گناه نيست                 

.  تا دشمنانش پای انداز او گردند     و در آنجا منتظر است    ١٣.  گناهان تقديم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست           
 . پس او با يک قربانی، افرادی را آه خدا تقديس می کند، برای هميشه آامل ساخته است١٤

 : او قبل از همه می گويد. در اينجا ما گواهی روح القدس را نيز داريم١٥
 » .اين است پيمانی آه پس از آن زمان با آنان خواهم بست«١٦

 : خداوند می فرمايد
  احكام خويش را در دلهای آنان می گذارم«

 » .و آنها را بر افكارشان خواهم نوشت
 

پس وقتی اين گناهان      ١٨»  .من هرگز گناهان و خطايای آنان را به ياد نخواهم آورد                   «:  و بعد از آن می فرمايد       ١٧
 . آمرزيده شده اند ديگر نيازی به قربانی گناه نيست

  آمادگی برای رسيدن به حضور خدا
از راه تازه و زنده ای آه مسيح        ٢٠  پس ای دوستان، ما به وسيلٔه خون عيسی مسيح، اجازه يافته ايم آه با شهامت               ١٩

چون ما آاهن   ٢١.  از ميان پرده به روی ما باز آرده است، يعنی به وسيلٔه بدن خود، به مقّدس ترين مکان وارد شويم                    
از صميم قلب و از روی ايمان آامل دلهای خود را از                        ٢٢،   بزرگی داريم آه بر خاندان خدا گمارده شده است                

اميدی را آه به آن      ٢٣.  انديشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهايمان را با آب خالص بشوييم و به حضور خدا بياييم                      
ر برای پيشی جستن د    ٢٤.  معترفيم محكم نگه داريم، زيرا او آه به ما وعده داده است، به وعده های خود وفا می کند                     

از جمع شدن با يکديگر در مجالس آليسايی غفلت نكنيم چنانکه                ٢٥.  محّبت و کارهای نيكو يكديگر را تشويق آنيم            
بعضی ها به اين عادت کرده اند؛ بلكه بايد يكديگر را بيشتر تشويق نماييم، مخصوصًا در اين زمان آه روز خداوند                         

 . نزديک می شود
ت، عمدًا به گناه خود ادامه دهيم، ديگر هيچ قربانی ای برای گناهان ما                  زيرا اگر ما پس از شناخت آامل حقيق          ٢٦

بلكه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی آه دشمنان خدا را می سوزاند، در                       ٢٧!  باقی نمی ماند 
. آشته می شد اگر آسی به شريعت موسی بی اعتنايی می کرد، بدون ترّحم به گواهی دو يا سه شاهد                  ٢٨.  انتظار ماست 

پس اگر آسی پسر خدا را تحقير نموده و خونی را آه پيمان بين خدا و انسان را اعتبار بخشيده و او را از                                            ٢٩
گناهانش پاک ساخته است، ناچيز شمارد و به روح پرفيض خدا اهانت نمايد، با چه آيفر شديدتری روبه رو خواهد                        

خداوند قوم خود را داوری      «و  »  ن من است، من تالفی خواهم آرد        انتقام از آ  «:  زيرا ما می دانيم آنکه گفت     ٣٠!  شد
 ! چه هولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده٣١. آيست» خواهد نمود

وقتی تازه به نور الهی منّور شديد و متحّمل رنجهای عظيم گشتيد و                     :  شما بايد زمان گذشته را به ياد آوريد            ٣٢
ر معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتيد و گاهی با کسانی که چنين بديها را می ديدند                  شما بارها د  ٣٣.  استوار مانديد 

شما با زندانيان هم درد بوديد و وقتی اموال شما را بزور می گرفتند با خوشرويی آن را                         ٣٤.  شريک و سهيم بوديد    
بنابراين ٣٥.  ابد باقی می ماند  قبول می کرديد چون می دانستيد آه صاحب چيزی هستيد آه بمراتب بهتر بوده و تا به                      

شما به صبر بيشتری احتياج داريد تا        ٣٦.  اعتماد خود را از دست ندهيد، زيرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت               
 : چنانچه کتاب مقّدس می گويد٣٧. ارادٔه خدا را انجام داده، برآات موعود را به دست آوريد



 عبرانيان
 

  ديگر طولی نخواهد آشيد«
 ، بيايد و آنکه قرار است

 » .خواهد آمد و درنگ نخواهد آرد
 ، شخص نيكو به وسيلٔه ايمان زندگی خواهد آرد«٣٨

  اّما اگر آسی از من روی گردان شود
 » .از او خشنود نخواهم بود

 
ما ايمان داريم و اين ايمان منجر به نجات جانهای           .  ولی ما جزء آنان نيستيم آه روی گردان شده و هالک می شوند           ٣٩

 . اهد شدما خو

١١  
  شاهكارهای ايمان

از راه ايمان   ٢.  ايمان، اطمينانی است به چيزهايی آه به آن اميدواريم و اعتقادی است به چيزهايی آه نمی بينيم                     ١
 . بود آه مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند

نچه ديدنی است از آنچه      از راه ايمان، ما پی می بريم آه آاينات چگونه با آالم خدا خلقت يافت به طوری که آ                        ٣
 . ناديدنی است به وجود آمد

و ايمان باعث شد آه قربانی هابيل بيشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ايمان در حضور خدا کامًال                         ٤
 نيک محسوب شد، زيرا خدا هدايای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است، ولی هنوز به وسيلٔه ايمان خود با ما                         

 . سخن می گويد
اثری از او يافت نشد، زيرا خدا او         .  بدون چشيدن طعم مرگ به حيات ديگر انتقال يافت         »  خنوخ«از راه ايمان،    ٥

را ُبرده بود چون پيش از آنكه به حيات ديگر انتقال يابد، آالم خدا دربارٔه او شهادت داده گفته بود آه او خدا را                                    
است آه انسان خدا را خشنود سازد، زيرا هرآس به سوی خدا می آيد، بايد                   و بدون ايمان محال   ٦  خشنود آرده است  

 . ايمان داشته باشد آه او هست و به جويندگان خود پاداش می دهد
وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارٔه امور آينده آه او هنوز نتوانسته بود ببيند شنيد، از روی ايمان از خدا                                     ٧

به اين وسيله جهان را محكوم کرد و نيكی مطلق را آه             .   خويش آشتی ای ساخت   اطاعت آرد و برای نجات خانوادهٔ      
 . از راه ايمان حاصل می شود به دست آورد

ايمان، باعث شد آه وقتی ابراهيم دستور خدا را داير بر اينکه او بايد به سرزمينی برود آه قرار بود بعدها                                   ٨
او از روی ايمان مثل يک بيگانه در ٩.  آجا می رود حرآت آرد  مالک آن بشود شنيد، اطاعت آرد و بدون آنکه بداند         

سرزمينی آه خدا به او وعده داده بود، سرگردان شد و با اسحاق و يعقوب آه در آن وعده با او شريک بودند، در                               
 . ستابراهيم چنين آرد، چون در انتظار شهری بود با بنياد استوار آه معمار و سازنده اش خدا١٠. چادر زندگی آرد

از روی ايمان، ساره با وجود اين آه از سن باروری گذشته بود، قدرت توليد نسل يافت، زيرا مطمئن بود آه                          ١١
و به اين سبب از يک مرد، آن هم مردی تقريبًا مرده، نسلهای بی شماری مثل                              ١٢  خدا به قول خود وفا می کند          

 . ستارگان آسمان و يا شنهای ساحل دريا پديد آمدند
 اين اشخاص در ايمان مردند، بدون اينکه صاحب برآات موعود شوند، اّما انجام وعده ها را از دور ديده                   تمامی١٣

آنها آه خود را ١٤. و با شادی در انتظار آنها بودند و به اين حقيقت شهادت دادند آه در اين جهان، غريب و بيگانه اند    
اگر آنها هنوز برای    ١٥.  به دنبال وطنی برای خود می گردند     غريب و بيگانه می دانند صريحًا نشان می دهند آه هنوز           

اّما در عوض می بينيم آه     ١٦.  زمينی آه ترک آرده بودند دلتنگ می بودند، فرصت آافی داشتند آه به آنجا بازگردند               
ود، زيرا به اين جهت خدا عار ندارد آه خدای آنان خوانده ش    .   هستند - يعنی مملكتی آسمانی  -آنها مشتاق مملكتی بهتر     

 . شهری برای آنان آماده آرده است
آری، اين مرد آه      .  از روی ايمان، ابراهيم در وقت آزمايش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقديم نمود                           ١٧

با اينکه خدا به او گفته بود نسل        ١٨،  وعده های خدا را پذيرفته بود، حاضر شد يگانه فرزند خود را به خدا تقديم نمايد                
به .  ابراهيم خاطرجمع بود آه خدا قادر است اسحاق را حّتی پس از مرگ زنده گرداند                  ١٩.  سحاق خواهد بود  او از ا  

 . عبارت ديگر او را به صورت نمونه ای از مردگان بازيافت
 . ايمان باعث شد آه اسحاق يعقوب و عيسو را برآت دهد و از امور آينده سخن گويد٢٠
شرف به موت بود، هر دو فرزند يوسف را برآت دهد و درحالی که بر                         ايمان باعث شد آه يعقوب وقتی م           ٢١

 . عصای خود تكيه زده بود، خدا را عبادت نمايد
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از راه ايمان، يوسف در پايان عمر خويش دربارٔه رفتن اسرائيل از مصر سخن گفت و به آنان دستور داد با                              ٢٢
 . استخوانهای او چه آنند

ش ديدند آه او آودک زيبايی بود، آنها از روی ايمان او را مّدت سه ماه در                            وقتی موسی متوّلد شد و والدين        ٢٣
 . منزل پنهان آردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسيدند

بودن صرف نظر نموده » پسر دختر فرعون«ايمان باعث شد آه موسی وقتی به سن بلوغ رسيد، از مقام و لقب          ٢٤
 . ا اقوام خدا را به لّذتهای زودگذر گناه ترجيح دهدو تحّمل سختی ها ب٢٥ آن را رد آند

ننگ و خاری به خاطر مسيح را ثروتی عظيم تر از گنجهای مصر دانست، زيرا او به پاداش عالم آينده چشم                             ٢٦
 . دوخته بود

 ايمان باعث شد آه موسی مصر را ترک آند و از خشم پادشاه نهراسد، زيرا او مانند کسی که خدای ناديده را                           ٢٧
به وسيلٔه ايمان، موسی فصح را برقرار نمود و خون را پاشيد        ٢٨.  هميشه در جلوی چشمان خود می بيند ثابت قدم بود        

 . تا فرشتٔه مرگ، نخستزادگان اسرائيل را نكشد
از راه ايمان بود آه قوم اسرائيل از دريای سرخ عبور آرد، چنانکه گويی از زمين خشک می گذرد، اّما وقتی                       ٢٩

 . سعی آردند از آن بگذرند، غرق شدند مصريان
٣١.  ايمان باعث شد آه ديوارهای شهر اريحا پس از آنكه قوم اسرائيل هفت روز دور آن رژه رفتند، فرو ريزد                     ٣٠

ايمان باعث شد آه راحاب فاحشه برخالف افراد سرآشی آه آشته شدند جان سالم بدر برد، زيرا از جاسوس ها با                          
 . ودصلح و سالمتی استقبال نم

ديگر چه بگويم؟ وقت آافی ندارم آه داستانهای زندگی جدعون، باراق، سامسون، يفتاح، داوود، سموئيل و                           ٣٢
از راه ايمان، آنها سلطنت ها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را آه خدا به                          ٣٣.  انبيا را نقل آنم    

از َدم شمشير    .  آتش سوزان را خاموش آردند       ٣٤.  يران را بستند   آنها دهان ش   .  آنها وعده داده بود به دست آورند           
. در جنگ شجاع گشتند و لشکريان دشمن را تارومار نمودند           .  در عين ضعف و ناتوانی قدرت يافتند        .  رهايی يافتند 

به ديگران تا سرحّد مرگ، شكنجه ديدند و آزادی را نپذيرفتند تا سرانجام                       .  زنها، مردگان خود را زنده يافتند         ٣٥
ديگران با سختی های بسيار مانند استهزاها، تازيانه ها و حّتی زنجير و زندان آزموده                        ٣٦.  حياتی بهتر نايل شوند     

آنها ملّبس به پوست گوسفند و ُبز، آواره و         .  سنگسار گرديدند و با اّره دو پاره گشتند و با شمشير آشته شدند            ٣٧.  شدند
آنها در بيابانها و     .  جهان لياقت آنها را نداشت     ٣٨.  ظلم و جور می شدند    سرگردان بودند و متحّمل فقر و تنگدستی و            

 . آوهستان ها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمين پنهان می شدند
با اينکه آنها همه به خاطر ايمانشان مشهور شدند ولی وعده های خدا برای هيچ يک از آنها کامًال انجام نيافته                             ٣٩
 . ی ما نقشٔه بهتری داشت و آن اينکه آنها بدون ما به آمال نرسندزيرا خدا برا٤٠، بود

١٢  
  خدا ما را تنبيه می کند

پس اآنون آه گرداگرد ما چنين شاهدان امين بی شماری قرار گرفته اند ما بايد از هر قيد و بندی و هر گناهی آه                        ١
به عيسی آه ٢.  برابر ما قرار گرفته است بدويمدست و پای ما را بسته است آزاد شويم و با پشتكار در ميدانی آه در

چون او به خاطر شادی ای آه در انتظارش بود،         .  ايمان ما را به وجود آورده و آن را آامل می گرداند، چشم بدوزيم               
 . متحّمل صليب شد و به رسوايی مردن بر روی صليب اهمّيت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است

. ل شد و به ضدّيت و مخالفتی آه او از طرف گناهكاران ديد، بينديشيد و مأيوس و دلسرد نشويد                    به آنچه او متحمّ   ٣
آيا اين قسمت اميدبخش از آتاب        ٥.  هنوز الزم نشده است آه شما در تالش خود بضد گناه، خون خود را بريزيد                      ٤

 خدا، آه 
  شما را فرزندان خطاب می کند، از ياد برده ايد؟

 يب خداوند را ناچيز نشمار ای فرزند من، تأد«
 ، و وقتی او تو را سرزنش می کند نااميد نشو

 ، زيرا خداوند هرکه را دوست دارد تأديب می کند٦
 » .و هرآه را به فرزندی می پذيرد تنبيه می نمايد

 
آيا .   می کند شما بايد متحّمل اين سختی ها بشويد، زيرا اين نشان می دهد آه خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار                            ٧

پس اگر شما مانند ساير پسران او تأديب             ٨هرگز فرزندی بوده است، آه به دست پدر خويش تأديب نشده باشد؟                       
ما نسبت به پدران جسمانی مان آه ما را تأديب نمودند،          ٩!  نشويد، معلوم است آه حرامزاده هستيد و نه پسران حقيقی         
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پدران جسمانی  ١٠.  ر بايد مطيع پدر روحانی خود باشيم و زنده بمانيم             احترام الزم را نشان داده ايم؛ پس چقدر بيشت          
برای زمانی آوتاه بر طبق صالحديد خويش، ما را تأديب آردند، اّما خدا به خاطر خيرّيت ما اين کار را می کند تا                             

 اّما بعدها کسانی که    زمانی که تنبيه می شويم نه تنها برای ما خوشايند نيست، بلكه دردناک است،           ١١.  مثل او پاک شويم   
 . با چنين تنبيهی تأديب شده اند، از ثمرات آرامش يک زندگی نيکو بهره مند می شوند

  دستورها و اخطارها
در راه راست گام برداريد تا نه تنها اعضای بيمار و                 ١٣.  به دستها و پاهای سست و لرزان خود نيرو بخشيد              ١٢

 . نيروی اولئه خود را بازيابند معيوب شما، از مفاصل خود جدا نشوند، بلكه
بكوشيد تا با همٔه مردم با صلح و سازش رفتار آنيد و زندگی شما پاک و منّزه باشد، زيرا بدون آن هيچ کس                                ١٤

مواظب باشيد آه   .  مبادا آسی در ميان شما از فيض خدا دور شود            .  از يكديگر توّجه آنيد    ١٥.  خداوند را نخواهد ديد    
و مانند عيسو،     ١٦اهی تلخ و زهرآگين رشد نكند و موجب ناراحتی بسياری نگردد                         آسی در ميان شما مثل گي           

و شما می دانيد آه اگرچه او        ١٧او حق نخستزادگی خود را به يک وعده غذا فروخت،                .  فاسداالخالق و آافر نباشد    
اشت، اگرچه او با    بعدًا می  خواست آن برآت را باز به دست آورد، ولی پذيرفته نشد، زيرا راهی برای بازگشت ند                     

 . ريختن اشک در پی آن بود
و صدای شيپور و    ١٩  شما پيش آتش محسوس و مشتعل آوه سينا نيامده ايد و در برابر تاريكی و تيرگی و گردباد                 ١٨

زيرا آنها نتوانستند فرمان خدا را آه         ٢٠.  صداهايی آه شنوندگان آرزو داشتند ديگر آنها را نشنوند، قرار نگرفته ايد              
 : ايدمی فرم

آن منظره چنان ترسناک بود آه خود          ٢١.  بپذيرند»  .حّتی اگر حيوانی به آوه نزديک شود، بايد سنگسار گردد              «
 » .می ترسم و می لرزم«: موسی گفت

اّما شما در مقابل آوه صهيون و شهر خدای زنده يعنی اورشليم آسمانی ايستاده ايد و در برابر فرشتگان                                       ٢٢
 داور -جتماع نخستزادگانی آه اسامی آنان در عالم باال ثبت شده است و در برابر خدا                   و مجلس جشن و ا    ٢٣  بی شمار

و پيش عيسی، واسطٔه پيمان تازه آه خون ريختٔه او حاآی از پيامی بهتر از                   ٢٤ و ارواح نيكان قرار گرفته ايد         -همه
 . خون هابيل است آمده ايم

آنها آه از شنيدن سخنان کسی که بر           .  د روی نگردانيد   مراقب باشيد آه از شنيدن صدای او آه سخن می گوي               ٢٥
پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان                .  روی زمين سخن می گفت سر باز زدند، به آيفر خود رسيدند               

در آن زمان صدای او زمين را لرزانيد، اّما            ٢٦!  سخن می گويد روی گردانيم، دچار چه آيفر شديدتری خواهيم شد             
يک بار «اين آلمات    ٢٧.  داده است آه يک بار ديگر نه تنها زمين، بلكه آسمانها را نيز خواهد لرزانيد                       اآنون قول    

 . نشان می دهد مخلوقاتی آه تزلزل  پذيرند، از بين خواهند رفت و آنچه ثابت است، باقی خواهد ماند» ديگر
گوييم و او را آن طور آه مقبول اوست،             خدا را برای آن پادشاهی تزلزل  ناپذيری آه او به ما می دهد، سپاس                 ٢٨

 . زيرا خدای ما در واقع آتشی است آه می سوزاند٢٩. عبادت نماييم؛ يعنی با خوف و احترام

١٣  
  طرز خشنود ساختن خدا

هميشه مهمان  نواز باشيد، زيرا بعضی ها       ٢.  چنانکه شايستٔه ايمانداران در مسيح است، يكديگر را دوست بداريد              ١
زندانيان را چنانکه گويی با ايشان هم زندان هستيد،         ٣.  ری بی آنكه خود بدانند، از فرشتگان پذيرايی آردند        با چنين آا  

 . به خاطر داشته باشيد و ستمديدگان را فراموش نكنيد، چون شما هم مانند آنها ستم ديده ايد
دارند، زيرا خدا زناآاران را خواه        همه بايد ازدواج را محترم بشمارند و پيوند زناشويی را از آلودگی دور نگه               ٤

 . مجّرد، خواه متأّهل به آيفر خواهد رسانيد
 : نگذاريد عشق به پول، حاآم زندگی شما باشد بلكه به آنچه داريد قانع باشيد؛ زيرا خدا فرموده است٥

 » .من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم آرد«
 : مپس ما می توانيم با اطمينان بگويي٦

 ، خدا مددآار من است«
 . من نخواهم ترسيد

 » انسان به من چه می تواند بكند؟
دربارٔه عاقبت آار و زندگی آنها بينديشيد و از          .  رهبران خود را آه پيام خدا را به شما رسانيدند، فراموش نكنيد             ٧
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نگذاريد تعاليم  ٩.   خواهد بود   عيسی مسيح، امروز همان است آه ديروز بوده و تا ابد هم                  ٨.  ايمان آنها پيروی آنيد     
روح انسان با فيض خدا تقويت می شود نه با قواعد مربوط             .  عجيب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد           

 . به غذاها، زيرا کسانی که از اين قواعد پيروی کرده اند، سودی نبرده اند
آاهن اعظم خون   ١١.  از قربانی آن را ندارند       ما مسيحيان قربانگاهی داريم آه آاهنان خيمٔه مقّدس حق خوردن            ١٠

حيوانات را به عنوان قربانی گناه به مقّدسترين مکان می برد، ولی اجساد اين حيوانات در خارج از اردوگاه سوخته                     
به اين جهت عيسی نيز در خارج از دروازٔه شهر رنج ديد تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک                                 ١٢.  می شد
زيرا برای ما در    ١٤ياييد تا به خارج از اردوگاه پيش او برويم و در ننگ و خواری او شريک شويم،                    پس ب ١٣.  سازد

پيوسته خدا  ١٥.  اين جهان هيچ شهری ابدی نيست و به اين جهت ما جويای شهری هستيم آه بزودی ظاهر می شود                       
هرگز ١٦.  ن است قربانی ما به درگاه خدا      را به وسيلٔه عيسی حمد گوييم و با صداهای خود نام او را تمجيد نماييم، اي                 

 . مهربانی و سخاوتمندی نسبت به يكديگر را از ياد نبريد، زيرا اين گونه قربانی هاست آه خدا را خشنود می سازد
. از رهبران خود اطاعت و پيروی آنيد، زيرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند                                   ١٧

آنها از خدمات خود راضی و خشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عايد شما                    طوری رفتار آنيد آه   
 . نخواهد شد

ما يقين داريم آه برخالف وجدان خود عمل نکرده ايم، بلكه هميشه آنچه را درست است بجا                   .  برای ما دعا آنيد   ١٨
 . ا هرچه زودتر نزد شما برگرداندمخصوصًا از شما تقاضا می نماييم آه دعا آنيد تا خدا مر١٩. می آوريم

  دعا
خدا آه منبع آرامش است، خداوند ما عيسی مسيح را آه شبان بزرگ گوسفندان است، پس از مرگ زنده آرد                         ٢٠

همان خدا شما را در همٔه آارهای نيک کامًال مجّهز گرداند تا ارادٔه او را به                   ٢١.  و خون او پيمان ابدی را تأييد آرد        
شکوه و جالل تا به ابد       .  ه آه او را خشنود می سازد به وسيلٔه عيسی مسيح در ما به انجام برساند                  عمل آوريد و آنچ    
 . آمين. از آن مسيح است

  خاتمه
ای دوستان، تقاضا می کنم به اين پيام دلگرم آننده با صبر و حوصله گوش دهيد، زيرا اين را به طور مختصر                       ٢٢

اگر بزودی به اينجا بيايد، ما      .   آه برادر ما تيموتاؤس از زندان آزاد شده است          می خواهم بدانيد ٢٣.  برای شما نوشته ام  
 . با هم به ديدن شما خواهيم آمد

فيض خدا  ٢٥.  ايمانداران از ايتاليا به شما سالم می فرستند      .  سالم ما را به تمام رهبران و به تمام مقّدسين برسانيد           ٢٤
 . با همه شما باشد



 يعقوب
 

  نامٔه يعقوب
  معّرفی کتاب

نويسنده .  نامٔه يعقوب مجموعه قوانين عملی است آه به تمام پيروان خدا در سراسر جهان نوشته شده است                                  
او .  ر مسيحی را بكار می برد    بسياری از توضيحات روشن در مورد حكمت عملی و راهنمايی برای مقصود و رفتا               

در مورد موضوعات مختلفی از قبيل ثروت، فقر، وسوسه، رفتار نيك، تعّصب، ايمان و عمل، بكار بردن زبان،                           
 . حكمت، اختالفات، تكّبر، فروتنی، داوری ديگران، فخرفروشی، صبر و دعا بحث می آند

 .  می آنداين نامه، بر اهمّيت اعمال توأم با ايمان در مسيحيت تأآيد

  تقسيم بندی کتاب
  ١:١مقّدمه 

  ٨-٢:١ايمان و حكمت 
  ١١-٩:١فقر و ثروت 

  ١٨-١٢:١وسوسه و آزمايش 
  ٢٧-١٩:١شنيدن و عمل آردن 

  ١٣-١:٢هشدار در مورد تبعيض 
  ٢٦-١٤:٢ايمان و عمل 

  ١٨-١:٣مسيحی و زبانش 
  ٦:٥-١:٤مسيحيان و جهان 

  ٢٠-٧:٥دستورات گوناگون 

١  
 بندٔه خدا و بندٔه عيسی مسيح خداوند به دوازده طايفٔه اسرائيل آه در سراسر عالم پراآنده اند، سالم و                                 يعقوب١

 . درود می فرستد

  ايمان و حكمت
چون می دانيد اگر خلوص      ٣،  ای دوستان من، هرگاه دچار آزمايشهای گوناگون می شويد، بی نهايت شاد باشيد                  ٢

و وقتی بردباری شما آامل شود، شما انسانهای            ٤دباری شما بيشتر می شود؛       ايمان شما در آزمايش ثابت شود، بر          
اگر آسی از شما فاقد حكمت باشد، آن را از خدا بخواهد و               ٥.  آامل و بی نقصی شده و به چيزی محتاج نخواهيد بود           

اّما او بايد با ايمان     ٦.  خدايی آه همه چيز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد                   
بخواهد و در فكر خود شک نداشته باشد، چون آدم شّكاک مانند موج درياست آه در برابر باد رانده و متالطم                                     

چون شخص دودل در تمام آارهای خود       ٨چنين شخصی نبايد گمان آند آه از خداوند چيزی خواهد يافت،             ٧.  می شود
 . ناپايدار است

  فقر و ثروت
و مسيحِی ثروتمند نيز از ناچيزی خود، زيرا او         ١٠ن بايد به سرافرازی خود در برابر خدا فخر آند           مسيحِی مسكي ٩

همين که آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن می تابد علف را می خشکاند، ُگِل آن                      ١١.  مانند ُگِل علف زودگذر است      
 . يان فعالّيتهای خود از بين می رودشخص دولتمند نيز همين طور در م. می ريزد و زيبايی آن از بين می رود

  آزمايش و وسوسه
خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نيايد، زيرا وقتی آزموده شود، تاج حياتی را آه خداوند به                           ١٢

خداوند مرا به    «:  آسی آه گرفتار وسوسه می شود، نبايد بگويد        ١٣.  دوستداران خود وعده داده است، خواهد گرفت          
انسان وقتی دچار وسوسه    ١٤.  چون خداوند از بدی مبّراست و آسی را به وسوسه نمی اندازد           »  . انداخته است  وسوسه

در نتيجه، شهوت آبستن می شود و گناه را توليد می کند و وقتی                ١٥.  می شود آه مجذوب و فريفتٔه شهوات خود باشد          
 . گناه کامًال رشد آرد، باعث مرگ می شود

تمام بخشش های نيكو و هدايای آامل از آسمان و از جانب خدايی                     ١٧.  فريب نخوريد   ،ای دوستان عزيز من     ١٦



 يعقوب
 

او بنا به ارادٔه خود و به وسيلٔه آلمٔه حقيقت ما              ١٨.  می آيد آه آفرينندٔه نور است و در او تغيير و تيرگی وجود ندارد                
 . را آفريد تا ما نمونه ای از خلقت تازٔه او باشيم

  شنيدن و انجام دادن
. بنابراين ای دوستان عزيز من، اين را بدانيد آه هرکس بايد زود بشنود، دير جواب دهد و دير عصبانی شود                         ١٩
پس هر نوع عادت ناشايست و رفتار شرارت آميز        ٢١.  چون عصبانّيت انسان به هدفهای نيكوی الهی آمک نمی کند        ٢٠

در دلهای شما آاشته و می تواند شما را نجات بخشد،           خود را به خدا بسپاريد و آالمی را آه او         .  را از خود دور آنيد    
 . با فروتنی بپذيريد

چون کسی که به آالم گوش می دهد       ٢٣.  شما بايد بر طبق آالم او عمل آنيد و فقط با شنيدن خود را فريب ندهيد                   ٢٢
او ٢٤.   در آن می بيند   ولی بر طبق آن عمل نمی کند، مانند مردی است آه به آينده نگاه می کند و قيافٔه طبيعی خود را                      

اّما کسی که با   ٢٥.  خود را می بيند ولی همين آه از جلوی آينه دور می شود، فراموش می کند آه قيافه اش چگونه بود                     
دّقت به شريعت آامل و آزادی بخش نگاه آند و هميشه متوّجه آن باشد و شنوندٔه فراموشكاری نباشد، بلكه مطابق آن                      

 . ارهای او را برآت خواهد دادرفتار آند، خداوند تمام آ
اگر آسی گمان می کند آه آدم متدّينی است ولی زبان خود را مهار نمی کند، خود را فريب می دهد و ايمان او                             ٢٦

ديانت پاک و بی آاليش در برابر خدای پدر اين است آه وقتی يتيمان و بيوه زنها دچار مصيبت                               ٢٧.  بيهوده است 
 .  و خود را از فساد جهان دور نگاه داريممی شوند، از آنها توّجه آنيم

٢  
اگر شخصی با    ٢.  ای دوستان، ايمان شما به عيسی مسيح، خداوند جالل با ظاهربينی و تبعيض همراه نباشد                          ١

و شما به کسی که لباس فاخر       ٣  انگشتر طال و لباس فاخر به عبادتگاه شما بيايد و فقيری با لباس پاره نيز وارد شود                    
در آنجا بايست يا در اينجا         «:  و به آن شخص فقير بگوييد        »  بفرماييد باال بنشينيد   «:  گذاريد و بگوييد   دارد احترام ب   

آيا با اين کار در بين خود تبعيض قايل نمی  شويد و آيا قضاوت شما از روی                         ٤»  .روی زمين پيش پای من بنشين        
 فكرهای پليد نيست؟ 

جهان را برنگزيده است تا در ايمان، دولتمند و وارث آن                  ای دوستان عزيز گوش دهيد، مگر خدا فقيران اين            ٥
آيا دولتمندان به شما    .  اّما شما به فقرا بی احترامی می کنيد     ٦  ملكوتی باشند، آه او به دوستداران خود وعده داده است؟          

اده است، بی حرمتی   و آيا آنها به نام نيكويی آه خدا بر شما نه          ٧  ظلم نمی کنند و شما را به پای ميز محاآمه نمی  کشند؟         
 نمی کنند؟ 

بجا »  .همسايه ات را مثل جان خود دوست بدار           «:  اگر شما قانون شاهانه ای را در آالم خداست و می فرمايد                ٨
اّما اگر بين اشخاص از روی ظاهر آنها تبعيض قايل شويد، مرتكب گناه شده ايد و                          ٩.  آوريد، آاری نيكو آرده ايد     

چون اگر آسی تمام شريعت را رعايت آند و فقط يكی از                 ١٠.  ار محكوم می نمايد   شريعت، شما را به عنوان خطا آ       
همچنين »  .زنا نكن «:  زيرا همان آسی آه گفت    ١١.  قوانين آن را بشكند، باز هم در مقابل تمام شريعت مقّصر است                

مانند آسانی  ١٢.  پس اگر تو زنا نکنی ولی مرتكب قتل شوی، باز هم شريعت را شكسته ای                 »  .قتل نكن «:  گفته است 
چون خدا بر   ١٣.  سخن گوييد و عمل نماييد آه خداوند بر اساس اين قانون آزادی بخش، دربارٔه آنها قضاوت می کند                      

 . آسی که رحم نكرده، رحيم نخواهد بود، ولی هميشه رحمت بر داوری چيره خواهد شد

  ايمان و عمل
ولی عمل او اين را ثابت نكند؟ آيا ايمانش                »  .ارممن ايمان د   «:  ای دوستان، چه فايده دارد اگر آسی بگويد             ١٤

پس اگر برادری يا خواهری آه برهنه و محتاج غذای روزانٔه خود باشد، پيش شما                    ١٥می تواند او را نجات بخشد؟        
چه چيزی عايد شما می شود؟ هيچ،       »  .بسالمت برويد، و گرم و سير شويد        «:  و يكی از شما به ايشان بگويد        ١٦بيايد  

 . همين طور ايمانی آه با عمل همراه نباشد، مرده است١٧. احتياجات ماّدی آنها را برآوريدمگر آنكه 
تو به من ثابت آن چگونه می توانی بدون                .  تو ايمان داری و من کارهای نيكو            «:  ممكن است آسی بگويد      ١٨

تو ايمان داری   ١٩»  .ی کنمکارهای نيک ايمان داشته باشی و من ايمان خود را به وسيلٔه کارهای خويش به تو ثابت م                   
ای مرد نادان، آيا نمی دانی آه ايمان        ٢٠.  ديوها هم ايمان دارند و از ترس می لرزند        !  آه خدا واحد است، بسيار خوب      
پدر ما ابراهيم به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خويش اسحاق را در                           ٢١بدون کار نيک بی ثمر است؟            

می بينی آه چگونه ايمان او محّرک کارهای او بود و کارهای            ٢٢.  ادل محسوب شد  قربانگاه تقديم خدا آرد، نيک و ع      
ابراهيم به خدا ايمان آورد و اين برايش نيكی مطلق               «:  آالم خدا که می فرمايد     ٢٣.  او نيز ايمانش را آامل گردانيد        
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نه انسان نه فقط از راه       پس می بيند آه چگو    ٢٤.  خوانده شد )  دوست خدا (»  خليل اهللا«تحّقق يافت و او      »  .محسوب شد 
 . ايمان، بلكه به وسيلٔه کارهای خود نيک و عادل شمرده می شود

همين طور راحاب فاحشه نيز با کارهای نيک خود يعنی پناه دادن به قاصدان اسرائيلی و روانه آردن آنها از                          ٢٥
 . راه ديگر، نيک و عادل شمرده شد

  .ايمان بی عمل مانند بدن بی روح، مرده است٢٦

٣  
  زبان
ای دوستان من، درست نيست آه بسياری از شما در آليسا معّلم ديگران باشيد، چون می دانيد آه روز داوری                           ١

همٔه ما اغلب مرتكب خطايايی می شويم و آسی آه در سخن گفتن خطا نكند،                ٢.  برای ما معّلمين سخت تر خواهد بود      
ما به دهان اسبان دهنه می زنيم تا مطيع ما شوند و به اين              ٣.  آند  مرد آاملی است و می تواند تمام وجود خود را مهار          

همچنين می توان آشتی های بسيار بزرگ را آه از         ٤.  وسيله تمام بدن آنها را به هر طرف آه بخواهيم برمی گردانيم            
د، هدايت  بادهای سخت رانده می شوند، با استفاده از سّكان بسيار آوچكی مهار آرد و به هر جا آه ناخدا بخواه                              

چه جنگلهای  .  گرچه عضو آوچكی است ولی اّدعاهای بسيار بزرگی می نمايد              :  زبان هم همين طور است     ٥.  نمود
در ميان تمام اعضای بدن ما زبان دنيايی از شرارت              !  زبان هم آتش است    ٦.  بزرگ آه با جرّقه ای، آتش می گيرند       

انسان توانسته است و باز هم      ٧.  هّنم سوزانی مبّدل می کند   است آه همٔه وجودمان را می آاليد و دوران زندگی را به ج           
ولی هيچ کس هرگز نتوانسته است زبان      ٨.  می تواند تمام حيوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهيان را رام آند             

 را  ما با آن هم خداوند و پدر      ٩.  زبان، شرور و رام نشدنی و پر از زهر آشنده است           .  را تحت فرمان خود نگاه دارد      
از يک دهان هم شكر و      ١٠.  حمد و سپاس می گويم و هم انسان را آه به صورت خدا آفريده شده است، دشنام می دهيم                 

آيا يک چشمه می تواند از يک شكاف هم آب ١١. ای دوستان، اين آار درست نيست     !  سپاس شنيده می شود و هم دشنام     
انجير می تواند زيتون و يا درخت انگور، انجير به بار  ای دوستان، آيا درخت     ١٢شيرين و هم آب شور جاری سازد؟        

 . آورد، همين طور چشمٔه آب شور هم نمی تواند از خود آب شيرين جاری سازد

  حکمت آسمانی
در ميان شما چه آسی عاقل و فهيم است؟ او بايد با زندگی و کارهای نيک خود آه با تواضع حكمت همراه                                 ١٣

 اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستيد، از آن فخر نكنيد و بر خالف حقيقت دروغ                   اّما١٤.  باشد، آن را نشان دهد    
چون هرجا حسد و        ١٦.  اين حكمتی است دنيوی، نفسانی و شيطانی              .  اين حكمت از عالم باال نيست            ١٥.  نگوييد

صلح جو، اّما حكمتی آه از عالم باالست اول پاک، بعد                 ١٧.  خودخواهی هست، در آنجا بی نظمی و شرارت است            
نيكی و عدالت، ميؤه بذرهايی است آه به         ١٨.  باگذشت، مهربان، پر از شفقت و ثمرات نيكو، بی غرض و بی رياست            

 . دست صالحان در صلح و صفا آاشته می شود

٤  
  عالقه به ماديات

 نيست،  عّلت نزاعها و دعواهايی آه در ميان شما وجود دارد چيست؟ آيا عّلت آنها خواهش های نفسانی شما                             ١
شما در حسرت چيزهايی هستيد آه نداريد،          ٢خواهش هايی آه در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستيز هستند؟                   

حسد می ورزيد، ولی نمی توانيد آنچه را آه می خواهيد به دست آوريد، پس با                 .  برای آن حاضريد ديگران را بكشيد       
اگر از خدا   ٣.  واهيد نداريد چون آن را از خدا نخواسته ايد        شما آنچه را آه می خ    .  يكديگر به جنگ و نزاع می پردازيد      

هم بخواهيد، ديگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نّيت بد و به منظور ارضای هوس های خود آن را                                         
ای مردمان خاطی و بی وفا، آيا نمی دانيد آه دلبستگی به اين دنيا، دشمنی با خداست؟ هرکه بخواهد دنيا                       ٤.  می طلبيد

: آيا تصّور می کنيد آالم  خدا بی معنی است، وقتی می فرمايد           ٥.  ا دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می گرداند           ر
خدا به آن روحی آه خود در دل انسان قرار داده، بشّدت عالقه دارد و نمی تواند تمايل انسان را به چيزی جز خود                        «

خدا با متكّبران     «:   هم بيشتر است، چون آالم او می فرمايد              اّما فيضی آه خدا می بخشد، از اين            ٦»  تحّمل نمايد؟  
 » .مخالفت می کند و به فروتنان فيض می بخشد

به خدا تقّرب جوييد آه او نيز به          ٨.  پس از خدا اطاعت آنيد و در مقابل ابليس مقاومت نماييد تا از شما بگريزد                  ٧
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ماتم ٩،  ای رياآاران، دلهای خود را پاک سازيد            .ای گناهكاران، دستهای خود را بشوييد        .  شما نزديک خواهد شد     
در پيشگاه خدا فروتن شويد و او شما         ١٠.  خندٔه شما به گريه و شادی شما به غم مبّدل شود            .  بگيريد، گريه و ناله آنيد    
 . را سرافراز خواهد ساخت

  نسبت به ديگران داوری نکنيد
 بگويد و يا نسبت به او داوری آند از شريعت بد گفته و آسی آه به ديگری بد. ای دوستان، از يكديگر بد نگوييد   ١١

١٢.  اگر نسبت به شريعت داوری آنی، تو داور شريعت شده ای و نه بجا آورندٔه آن                          .  آن را محكوم ساخته است       

پس تو آيستی آه     .  قانونگذار و داور يكی است، يعنی همان آسی آه قادر است انسان را نجات بخشد يا نابود سازد                     
  همسائه خود داروی می کنی؟ دربارٔه

  الف  زدن
امروز يا فردا به فالن شهر می رويم و در آنجا تجارت می کنيم و سود فراوان                                 «:  ای کسانی که می گوييد    ١٣

ولی نمی دانيد فردا چه خواهد شد، حيات شما مثل بخاری است آه لحظه ای ديده می شود و بعد از بين                         ١٤»  .می بريم
شما از  ١٦»  .اگر خدا بخواهد ما زنده می مانيم تا چنين و چنان آنيم                 «:  ، شما بايد بگوييد     در عوض آن   ١٥.  می رود

 . خودستايی لّذت می بريد و اين صحيح نيست
 . بنابراين کسی که بداند نيكی چيست و نيكی نكند، گناه آرده است١٧

٥  
  اخطار به ثروتمندان

ثروت شما تباه گشته و لباسهای      ٢.  می آيد، گريه و زاری آنيد      و شما ای ثروتمندان، برای بالهايی آه بر سر شما          ١
سيم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرآی عليه شماست و مانند آتش بدن شما را                      ٣.  زيبايتان را بيد خورده است     

 مزد آارگرانی آه مزارع شما را       ٤.  شما حّتی تا اين روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغوليد              .  خواهد سوزانيد 
. درو کرده اند و شما آنها را نپرداخته ايد، عليه شما فرياد می کنند و نالٔه دروگران به گوش خداوند متعال رسيده است                     

شخص عادل و نيک را     ٦.  شما در روی زمين به عيش و نوش پرداخته ايد و خود را برای روز ذبح پروار کرده ايد                 ٥
 . د، او را آشتيدمحكوم کرده ايد و در حالی آه هيچ مقاومتی نمی کر

  صبر و دعا
زارع برای برداشت محصول پرارزش زمين با صبر و                 .  ای دوستان من تا روز ظهور خداوند صبر آنيد                ٧

شما نيز بايد با اميد صبر آنيد و قويدل باشيد زيرا آمدن خداوند              ٨.  شكيبايی منتظر بارانهای پاييزی و بهاری می ماند       
 . نزديک است

ر ديگران از آنها شكايت نكنيد، مبادا خود شما محكوم شويد، چون داور عادل آمادٔه                         ای دوستان من، پشت س       ٩
١١.  ای دوستان من صبر و تحّمل انبيايی آه به نام خداوند سخن می گفتند، بايد برای شما نمونه باشد                   ١٠.  داوری است 

 شنيده ايد و می دانيد خداوند       شما دربارٔه صبر و تحّمل اّيوب        .  ما اشخاص صبور و پر تحّمل را خوشبخت می دانيم            
 . زيرا خداوند بی نهايت رحيم و مهربان است. سرانجام با او چه آرد

ای دوستان من، از همه مهمتر اين است آه سوگند نخوريد، نه به آسمان، نه به زمين و نه به هيچ چيز ديگر،                            ١٢
 . بلكه بلی شما واقعًا بلی باشد و نه شما نه، مبادا محكوم شويد

اگر ١٤.  س اگر برای آسی از شما مصيبتی روی دهد او بايد دعا آند و اگر خوشحال است، بايد سرود بخواند                       پ١٣
آسی از شما بيمار است، بايد از مشايخ آليسا بخواهد تا برای او دعا آنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهين                          

خداوند او را از بستر بيماری بلند خواهد آرد         .  واهد بخشيد دعايی آه از روی ايمان باشد بيمار را نجات خ          ١٥.  نمايند
نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و برای يكديگر دعا            ١٦.  و اگر مرتكب گناهی شده باشد بخشيده خواهد شد         

 بود،  الياس دارای عواطفی مانند خود ما     ١٧.  دعای صميمانٔه شخص عادل و نيک بسيار مؤّثر است         .  آنيد تا شفا يابيد   
دوباره دعا  ١٨.  ولی وقتی از صميم قلب دعا آرد آه باران نبارد، سه سال و شش ماه در آن سرزمين باران نباريد                          

 . آرد و باران باريد و زمين بار ديگر محصول به بار آورد
 يقين بدانيد آه  ٢٠،  ای دوستان من، اگر آسی از شما از حقيقت منحرف گردد و شخص ديگری او را برگرداند                    ١٩

هرکس گناهكاری را از راه نادرست بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد رهانيد و گناهان بی شماری را خواهد                             
 . پوشانيد
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  نامٔه اول پطرس رسول
  معّرفی کتاب

هدف اصلی نويسنده تشويق       .  حيان پراکنده در شمال  آسيای صغير نوشته شده است                 نامٔه اول پطرس به مسي        
برای اين کار، نويسنده       .  خوانندگان است که درآن زمان به خاطر ايمان خود دچار عذاب و شکنجه شده بودند                            

. وری می کند خبرخوش عيسی مسيح را که با مرگ و قيام و وعده های خود به آنها اميد بخشيده است، به آنان يادآ                            
بنابراين آنها بايد جفاها را بپذيرند و تحّمل کنند و مطمئن باشند که اين آزمايشها برای صداقت ايمان آنهاست و اينکه               

 . در روزی که عيسی مسيح آشکار می شود، به آنها پاداش داده خواهد شد
ند که مانند کسانی که به مسيح تعّلق        ضمن تشويق آنها در زمان سختی ها، نويسنده به خوانندگان خود توصيه می  ک              

 . دارند، زندگی کنند

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ١٢-٣:١يادآوری نجات الهی 
  ١٠:٢-١٣:١نصيحت برای زندگی پاک 

  ١٩:٤-١١:٢مسئولّيت های مسيحيان در زمان جفا 
  ١١-١:٥خدمت و فروتنی مسيحی 

  ١٤-١٢:٥خاتمه 

١  
  مقّدمه

رسول عيسی مسيح به قوم برگزيدٔه خدا آه در سرتاسر استانهای پنطس، غالطيه، آپدوآيه،                  ،  از طرف پطرس  ١
خدای پدر مطابق ارادٔه خود شما را از ازل برگزيده است و شما به وسيلٔه روح خدا                    ٢.  آسيا و بطينيه پراآنده شده اند    

فيض و آرامش برای شما       .  ک شويد تقديس شده ايد تا از عيسی مسيح اطاعت آنيد و خون او ريخته شد تا شما پا                         
 . روزافزون باد

  اميد زنده
سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عيسی مسيح، آه به لطف بزرگ خود به وسيلٔه رستاخيز عيسی مسيح از مردگان                       ٣

، اين برآات در عالم باال    .  تا روزی تمام برآات موعود را به دست آوريم        ٤.  توّلد تازه و اميد زنده به ما بخشيده است        
و درحالی که شما در    ٥.  در جايی که خراب و ضايع نمی شود و از آب و رنگ نمی  افتد برای شما نگه داشته می شوند                   

انتظار نجاتی هستيد آه در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود، شما را به وسيلٔه ايمانتان حفظ خواهد                           
 . نمود
رای زمان آوتاهی، شايد الزم باشد آه گرفتار درد آزمايشهای سخت            اين امر بايد شما را خوشحال آند، اگرچه ب        ٦
اگرچه ايمان از   (چنانکه طالی فانی در آتش آزمايش می شود، ايمان شما نيز بايد در زحمات امتحان گردد،                  ٧.  شويد

تا در آن روزی آه عيسی مسيح ظهور می کند، ايمان خالص شما موجب ستايش و                          .)  طال خيلی گرانبهاتر است     
با وجود اينكه تا به حال مسيح را نديده ايد، او را دوست داريد و با اينكه اآنون هم او را                      ٨.  جالل و افتخار شما بشود    

و نتيجٔه نهايی   ٩نمی بينيد، به او ايمان داريد و با شادی عظيم و پرشکوه آه غيرقابل توصيف است، شادمان هستيد                        
در خصوص اين نجات، انبيا نه فقط پيشگويی آردند         ١٠.  نجات می دهيد ايمان شما اين خواهد بود آه جانهای خود را           

و وقتی روح مسيح آه     ١١آه از راه فيض خدا به شما خواهد رسيد، بلكه مطالعه و تحقيقی عميق دربارٔه آن نموده اند                    
پيشگويی آرد، آنها   در آنها بود، دربارٔه زحماتی آه مسيح می بايست متحّمل شود، جاللی آه به دنبال آنها خواهد آمد                  

اّما آنها فقط به اين حقيقت پی        ١٢.  سعی می کردند بدانند آه زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد                  
آسانی که بشارت انجيل را به شما دادند         .  بردند آه مأموريت آنان به خاطر خودشان نبود، بلكه برای شما بوده است             

اال فرستاده شده است، اين حقايق را به شما گفته اند؛ حقايقی آه حّتی فرشتگان                        با آمک روح القدس آه از عالم ب          
 . آرزوی درک آنها را دارند
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  دعوت برای زندگی پاک
در انتظار آن فيضی آه در وقت ظهور عيسی مسيح نصيب               .  پس حواس خود را جمع آرده و هوشيار باشيد            ١٣

انی آه مطيع خدا هستند، نگذاريد آن تمايالت نفسانی آه به دوران              مثل فرزند ١٤.  شما خواهد شد، با اميد به سر بريد        
بلكه چنانکه خدايی آه شما را خوانده       ١٥.  جهالت گذشتٔه شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثير خود قرار دهند              

 : زيرا کتاب مقّدس می فرمايد١٦. است، پاک است شما نيز در تمام رفتارتان پاک باشيد
 » .س باشيد، زيرا که من قّدوسمشما بايد مقّد«
شما در دعاهای خود، آسی را پدر خطاب می کنيد آه بدون هيچ گونه تبعيضی همه را فردًا فرد مطابق                                         ١٧

فراموش نكنيد ١٨. کارهايشان داوری خواهد آرد بنابراين شما بقّئه عمر خود را بر روی زمين با خداترسی بگذرانيد          
 زندگی آه از نياکان خود آموخته بوديد، آزاد شديد و اين آزادی با پرداخت چيزهای                   آه شما از قيد روشهای بيهودهٔ      

بلكه با خون گرانبهايی مانند خون بّره ای بی نقص و عيب، يعنی با خون مسيح آزاد                      ١٩فانی مثل طال و نقره نبود؛          
مان آخر به خاطر شما ظاهر شده      خدا قبل از آفرينش جهان او را برای همين آار معّين فرمود، ولی او در ز               ٢٠.  شديد
شما به وسيلٔه مسيح به خدا ايمان داريد، خدايی آه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد و به او جاه و جالل                          ٢١.  است

اآنون چون از حقيقت اطاعت می کنيد، جانهای خود را پاک و منّزه            ٢٢.  بخشيد تا ايمان و اميد شما به خدا مّتکی باشد         
اين بار  ٢٣.  پس يكديگر را از دل و جان دوست بداريد          .  وانيد يكديگر را صميمانه دوست داشته باشيد       ساخته ايد، می ت 

 زيرا ٢٤. توّلد شما در اثر تخم فانی نبود بلكه به وسيلٔه تخم غيرفانی، يعنی آالم  خدای زنده و جاويدان توّلد تازه يافتيد
 ، تمام آدميان مثل علف هستند«

 . ند گل علف استو تمام جالل آنان مان
 ، علف خشک می شود و گلش می ريزد

 » .اّما آالم خدا تا ابد باقی است٢٥
 . و اين آالم همان مژده ای است آه به شما داده شده است

٢  
  سنگ زنده و مّلت مقّدس خدا

انند م٢.  بنابراين شما بايد همه نوع بغض، آينه، فريب، رياآاری، حسادت و بدگويی را از خود دور سازيد                                ١
زيرا شما در   ٣.  نوزادان، مشتاق شير روحانی خالص باشيد تا با نوشيدن آن بتوانيد رشد و نمو آرده و نجات يابيد                        

پس به سوی او، يعنی آن سنگ زنده آه مردم رد آردند، اّما درنظر خدا                 ٤.  تجربٔه خود ِمهر و محّبت خدا را ديده ايد        
ند سنگهای زنده ای هستيد آه خانه ای روحانی از شما بنا می شود و در               و شما نيز مان   ٥.  برگزيده و گرانبهاست بياييد   

آن خانه، شما به عنوان آاهنان مقّدس، قربانی های روحانی را آه درنظر خدا پسنديده است، به وسيلٔه عيسی مسيح                       
 : زيرا کتاب مقّدس می فرمايد٦. بگذرانيد

 م در صهيون سنگ زاوئه ممتاز و گرانبهايی قرار می ده«
 » .و هرکه به آن ايمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد

 
 ، اّما برای بی ايمانان. برای شما ايمانداران، اين سنگ ارزش بسيار دارد٧

 ، آن سنگی آه بّنايان رد آرده اند«
 » .اکنون مهمترين سنگ بنا شده است

 
  و همچنين٨

  سنگی است آه آنها را می لغزاند«
 » .ن خواهند افتادو صخره ای است آه روی آ

 

 ! پس سرنوشت آنها همين بود. آری، آنها بر روی آالم  خدا می افتند، زيرا به آن ايمان نمی آوردند
شما مّلتی مقّدس و قوم خاص خدا هستيد تا         .  و اّما شما، نژادی برگزيده و آاهنانی هستيد آه به پادشاهی رسيده ايد           ٩

در ١٠.  اريكی به نور عجيب خود دعوت آرده است، به همه اعالم نماييد           کارها و صفات عالی خدايی آه شما را از ت         
زمانی شما از رحمت الهی کامًال بی خبر بوديد، اّما اآنون                  .  گذشته شما قومی نبوديد، اّما اآنون قوم خدا هستيد                

 ! رحمت او از آن شماست

  بندگان خدا
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تقاضا می کنم، تسليم شهوات نفسانی آه هميشه با            ،ای عزيزان، از شما آه در اين دنيا غريب و بيگانه هستيد               ١١
بلكه چنان در ميان مردم خداناشناس با راستی و درستی زندگی آنيد که اگرچه                   ١٢  روح ما در جنگ است، نشويد؛       

 . در حال حاضر شما را مّتهم به بدآاری می کنند، با ديدن کارهای نيک شما، خدا را در روز باز پسين تمجيد نمايند
خواه فرمانداران آه از    ١٤اطر خداوند، مطيع همٔه قدرتهای انسانی باشيد، خواه پادشاه آه مافوق همه است،                به خ١٣

ارادٔه خدا اين است آه شما با کارهای          ١٥.  طرف او مأمور شده اند تا بدآاران را تنبيه و نيكوآاران را تشويق نمايند                
مثل افرادی آه کامًال آزاد هستند زندگی آنيد، اّما               ١٦  .نيک خود جلوی سخنان جاهالنٔه مردمان احمق را بگيريد              

همه را محترم ١٧. نگذاريد اين آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشايست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنيد     
 . بشماريد، ايمانداران را دوست بداريد، از خدا بترسيد و پادشاه را محترم بدانيد

  پيروی از مسيح
 نوآران، مطيع اربابان خود بوده و آنها را احترام آنيد، نه تنها نسبت به آنانی آه مهربان و با مالحظه                                    ای١٨

زيرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر                ١٩.  هستند، بلكه همچنين به کسانی که سخت گير و خشن هستند             
اّما اگر مرتكب آار خالفی شديد و تنبيه        ٢٠.  ته است می داند اگر به ناحق عذاب ببيند و تحّمل آند، خدا را خشنود ساخ             

اّما اگر شما آارهای نيک انجام دهيد و در عوض بدی ديده و آن                !  آن را تحّمل آرديد، چه افتخاری برای شماست؟        
مگر خدا شما را برای همين برنگزيده است؟            ٢١.  را تحّمل آنيد، در آن صورت است آه خدا را خشنود ساخته ايد                 

٢٢.  با رنجهايی آه به خاطر شما آشيد، برای شما نمونه شد تا به همان راهی آه او رفت، شما نيز برويد                     خود مسيح   

وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام        ٢٣.  شما می دانيد آه او هيچ گناهی نكرد و هرگز دروغی از دهان او شنيده نشد                 
 به دست آن آسی سپرد آه هميشه با عدالت و انصاف               وقتی عذاب می کشيد، تهديد نمی کرد بلكه خود را         .  پاسخ نداد 

مسيح شخصًا بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صليب برد تا ما هم نسبت به گناه                                  ٢٤.  داوری می کند 
شما مثل گوسفندانی   ٢٥.  بميريم و برای نيكی مطلق زيست آنيم، زيرا به سبب زخمهای اوست آه شما شفا يافته ايد                      

 .  راه خود را ُگم کرده اند، اّما اآنون پيش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته ايدبوديد آه

٣  
  زنها و شوهرها

به همين طريق شما ای زنها، مطيع شوهرهای خود باشيد تا چنانچه بعضی از آنها به آالم خدا ايمان ندارند، به                        ١
زيرا آنها رفتار نيک و خداترسی شما را             ٢،  بگوييد  بدون آنكه شما به آنها چيزی         .  وسيلٔه رفتار شما ايمان آورند       

زيبايی شما نبايد در آرايش ظاهری باشد آه به آرايش مو و پوشيدن جواهرات و لباس زيبا بستگی                           ٣.  خواهند ديد 
درون خود را با گوهر فنا ناپذير يک روح آرام و ماليم بياراييد، زيرا                 .  بلكه زيبايی شما بايد در باطن باشد       ٤  دارد؛

به اين طريق بود آه زنهای مقّدسی آه در قديم به خدا توّکل                      ٥.  ن نوع زيبايی در نظر خدا ارزش بسيار دارد              اي
مثل سارا آه از ابراهيم اطاعت آرده و او را                ٦آنها مطيع شوهران خود بودند،         .  داشتند، خود را زيبا می ساختند       

و شما نيز   ٧.  چيزی نترسيد دختران او خواهيد بود      پس اگر شما هم نيكوآاری آنيد و از           .  خطاب می  نمود »  ارباب«
ای شوهران، بايد رفتارتان با همسرتان هميشه با مالحظه باشد و چون آنها جنس لطيف هستند و در فيض حيات با                         

 . شما سهيم و شريک می باشند، با عّزت و احترام با آنها رفتار آنيد، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود

 ر نيکوکاری رنج و زحمت به خاط
بدی را با بدی ٩. يكديگر را دوست بداريد و مهربان و فروتن باشيد .  خالصه ای دوستان، يک فكر و يک دل باشيد      ٨

و لعنت را با لعنت تالفی نكنيد، بلكه به جای لعنت برآت بطلبيد، زيرا خدا شما را دعوت آرده است تا برآت                                      
 : زيرا آالم خدا می فرمايد١٠. نصيبتان گردد

 رکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد، ه«
  بايد دهانش را از حرفهای زشت
 . و لبانش را از دروغ نگه دارد

  بدی را ترک آرده نيكی آند١١
 » .و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمايد

 ، زيرا چشمان خداوند بر نيكان است«١٢
 ، و گوشهای او آماده شنيدن دعاهای آنها

 » . از بدآاران روی گردان استاّما
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اّما اگر به خاطر    ١٤  پس اگر شما به انجام آنچه نيكوست اشتياق داريد، چه آسی به شما آسيبی خواهد رسانيد؟                       ١٣
اّما احترام مسيح در دلهای     ١٥.  از تهديدات مردم نترسيد و نگران نباشيد      !  نيكوآاری رنج می  بينيد، خوشا به حال شما      

البّته با  ١٦داوند خود بدانيد و اگر آسی عّلت اميد شما را می پرسد، هميشه آماده جواب باشيد،                        شما باشد و او را خ       
وجدان شما هميشه پاک باشد تا حّتی اگر به شما توهين شود، کسانی که از رفتار نيک مسيحايی                      .  ماليمت و احترام  

بر اين است آه شما زحمت ببينيد، بهتر است        زيرا اگر خواست خدا     ١٧.  شما بد می گويند، از گفتٔه خود شرمنده گردند       
مثًال خود مسيح، يک بار برای هميشه به خاطر گناه بشر مرد، يعنی           ١٨.  آه به خاطر نيكوآاری باشد، نه برای بدآاری      

او از لحاظ جسم آشته شد اّما از لحاظ            .  يک شخص بی گناه در راه گناهكاران مرد تا ما را به حضور خدا بياورد                  
اينها همان  ٢٠.  و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آنها به آنها موعظه کرد                ١٩گی خود ادامه داد     روح به زند  

آسانی بودند آه در آن  وقت آه نوح به ساختن آشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشيد، اطاعت                        
اين آب، نمونٔه تعميدی است آه اآنون شما     ٢١.  دعّده ای آم، يعنی هشت نفر از آب گذشته، جان سالم بدر بردن           .  نكردند

منظور شست وشوی آثافات بدنی نيست، بلكه بيان آنندٔه آرزوی وجدان پاآی است که مشتاق                      .  را نجات می بخشد   
او به عالم باال رفت و در دست راست خداست و تمام                  ٢٢.  ديدن خداست و به وسيلٔه رستاخيز مسيح نجات می بايد            

 .  و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستندفرشتگان و قّوتها

٤  
  زندگی ما بايد عوض بشود

زيرا .  پس چون مسيح متحّمل درد و رنجهای جسمانی شد، شما نيز بايد خود را برای همين آار آماده سازيد                             ١
 خواهد  و تا آخر عمر خود بر طبق ارادٔه خدا زندگی            ٢  کسی که درد و رنج آشيده است، ديگر گرفتار گناه نمی شود            

زيرا شما در گذشته به قدر آافی وقت خود را صرف آارهايی آه خدا                              ٣آرد، نه به هدايت شهوات نفسانی،              
در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی، عياشی، مجالس            .  ناشناسان، ميل به انجام آن دارند، کرده ايد      

اينکه شما ديگر در چنين زندگی بی بند و بار آنها              و اآنون آنها از       ٤ميگساری و بت پرستی شرم آور سپری می شد          
اّما آنها روزی بايد حساب خود را به خدايی آه برای                    ٥.  شرآت نمی کنيد، تعّجب می کنند و از شما بد می گويند               

چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اينكه آنها اگرچه مثل همٔه             ٦.  داوری زندگان و مردگان آماده است، پس بدهند        
 . ان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، اّما در روح مانند خدا زندگی کنندآدمي

  عطايای خدا به ايمانداران
مهمتر از همه،     ٨.  بايد حواس شما جمع باشد و با هوشياری و وقار دعا آنيد                        .  پايان همه چيز نزديک است      ٧

با خوشحالی و سخاوتمندی    ٩.  ا می پوشاند محّبت تان نسبت به يكديگر جّدی و قوی باشد زيرا محّبت، گناهان زيادی ر             
به عنوان کسی که برآات گوناگون خدا را يافته است، استعدادها و عطايای                 ١٠.  نسبت به يكديگر مهمان نوازی آنيد      

مثًال کسی که وعظ می کند، طوری سخن بگويد که گويی از طرف خدا ١١. خود را برای خيرّيت ديگران به آار ببريد 
ه خدمت می کند با قدرتی آه خدا به او عطا می فرمايد، خدمت آند تا از اين راه خدا در همه چيز به                       پيامی دارد و آنک   

 ! آری، جالل و قدرت تا به ابد از آن او باد، آمين. وسيلٔه عيسی مسيح جالل يابد

  رنج و زحمت به عنوان يک مسيحی
آيد، تعّجب نكنيد و طوری رفتار ننماييد آه           ای عزيزان، از آزمايش های سختی آه برای امتحان شما پيش می               ١٢

در عوض، از اينکه در رنجهای مسيح شريک شده ايد، شادمان          ١٣.  گويی امری غير عادی برای شما پيش آمده است        
خوشا به حال شما اگر به خاطر نام        ١٤.  باشيد تا در وقتی که جالل او ظاهر می شود، شادی و خوشی شما کامل گردد                

اّما هيچ يک از شما نبايد     ١٥.  م دهند، زيرا در آن صورت، روح پر جالل الهی در شما ساآن است               مسيح به شما دشنا   
اّما اگر به عنوان يک مسيحی، رنج می  بينيد              ١٦.  به خاطر قتل يا دزدی يا بدآاری يا فضولی دچار زحمت گردد                   

 . ناراحت نشويد، بلكه برای اينکه نام مسيح را برخود داريد خدا را شكر آنيد
وقت آن رسيده است آه داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولين آسانی هستيم آه داوری می شويم،                               ١٧

و اگر نجات نيكان اين قدر دشوار است، عاقبت          ١٨  نصيب و عاقبت کسانی که انجيل خدا رد آردند، چه خواهد بود؟              
ی مطابق ارادٔه خدا، دچار رنج و زحمت شده         بنابراين، اگر آس  ١٩  گناهكاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟        

 . است، بايد با نيکوکاری جان خود را به دست آفريدگاری آه هميشه به وعده های خود وفا می کند، بسپارد
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٥  
  توّجه رهبران آليسا به اعضای آن

 شود،  من آه يک رهبر آليسا هستم و شاهد زحمات مسيح بودم و در آن جاللی آه قرار است بزودی ظاهر                                ١
از گّله ای آه خدا به شما سپرده است شبانی و               ٢:  شريک و سهيم خواهم بود، از شما رهبران آليسا تقاضا می کنم                

مراقبت آنيد و آاری آه انجام می دهيد از روی اجبار نباشد، بلكه چنانکه خدا می خواهد آن را از روی ميل و                                      
سعی نكنيد بر آنانی آه به دست شما          ٣.  سن نّيت و عالقه    رغبت انجام دهيد، نه به منظور منفعت شخصی بلكه با حُ              

و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج              ٤.  سپرده شده اند خداوندی نماييد، بلكه برای آن گّله نمونه باشيد               
 به همين طريق شما آه جوانتر هستيد، بايد مطيع رهبران              ٥.  ُپرجاللی را خواهيد ربود آه هرگز پژمرده نمی شود           

آليسا باشيد و همٔه شما حولٔه فروتنی را به آمر بسته، يكديگر را خدمت زيرا خدا مخالف متكّبران است، اّما به                                 
بار ٧.  پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشيد تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نمايد                      ٦.  فروتنان فيض می بخشد   

 . ميشه در فكر شماستتمام نگرانی های خود را به دوش او بگذاريد، زيرا او ه
هوشيار و مواظب باشيد؛ زيرا دشمن شما ابليس، چون شيری ُغّران به هر سو می گردد و در جستجوی آسی                           ٨

با قدرت ايمان در مقابل او بايستيد، زيرا می دانيد آه ايمانداران در تمام دنيا به همين زحمات                   ٩.  است آه او را ببلعد    
ه اندک زمانی رنج و زحمت ديديد، خدا آه بخشندٔه تمام برآات روحانی است و شما اّما، پس از اينک  ١٠.  دچار شده اند 

را در مسيح دعوت آرده است آه در جالل جاودانی او شريک شويد، شما را آامل و ثابت قدم و قوی و استوار                                 
 ! قدرت تا به ابد از آن اوست، آمين١١. خواهد ساخت

  خاتمه
آه او را يک برادر وفادار می دانم، نوشته ام تا شما را تشويق آنم و                 »  لوانسسي«اين نامٔه مختصر را با آمک        ١٢

 . به آن فيض راستين خدا آه در آن استوار هستيد، شهادت بدهم
١٤.  سالم می رساند »  مرقس«آليسای شهر بابل آه برگزيدٔه خداست، به شما سالم می رساند و همچنين پسر من                ١٣

 . صلح و آرامش با همٔه شما آه با مسيح مّتحد هستيد باد.  سالم گوييديكديگر را با بوسٔه محّبت آميز



 دوم پطرس
 

  نامٔه دوم پطرس رسول
  معّرفی کتاب

هدف اصلی اين نامه، مبارزه با تعاليم . دومين نامٔه پطرس به گروه زيادی از مسيحيان اّوليه نوشته شده است
راه خالصی از اين گونه تعاليم غلط، دانش صحيح دربارٔه خدا و عيسی . غلط و فساد اخالقی حاصله از آن می باشد

دانشی آه به وسيلٔه اشخاصی آه او يعنی عيسی مسيح را ديده اند و تعاليم او را شنيده اند، به . مسيح خداوند است
نكته ای آه زياد تأآيد شده است اين است آه عّده ای معتقد بودند و تعليم می دادند آه مسيح بازگشت . تدست آمده اس
عّلت تأخير مسيح در بازگشت، اين است آه خدا نمی خواهد حّتی يک  نفر هالک : ولی نويسنده می گويد. نخواهد آرد

 . شود، بلكه مايل است تا همٔه مردم از گناهان خود توبه آنند

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١:١مقّدمه 

  ٢١-٣:١دعوت مسيحی 
  ٢٢-١:٢معّلمان آذبه 

  ١٨-١:٣بازگشت نهايی مسيح 

١  
  مقّدمه

از طرف شمعون پطرس، غالم و رسول عيسی مسيح به آنانی آه از راه نيكی مطلق خدای ما عيسی مسيح، ١
خدا و عيسی مسيح خداوند زيادتر می شود، فيض و  درحالی که شناخت شما از٢. ايمانی مانند ايمان ما يافته اند
 . آرامش شما نيز افزون گردد

  برگزيدگان خدا
قدرت الهی آنچه را آه ما برای زندگی و خداپرستی نياز داريم، به ما بخشيده است تا ما بتوانيم کسی که ما را ٣

 وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند بنابراين از٤. خوانده است تا در جالل و عظمتش سهيم شويم، بهتر بشناسيم
به ٥. شده و در نتيجه از فسادی آه زاييدٔه تمايالت جسمانی است، بگريزيد و در الوهّيت خدا شريک و سهيم شويد

معرفت را با ٦اين سبب شما بايد سخت بكوشيد آه ايمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، 
خداشناسی را با دوستی مسيحايی و دوستی ٧بردباری، بردباری را با خداشناسی، پرهيزآاری، پرهيزآاری را با 

اگر اين صفات در شما باشد و زندگی شما را بيشتر فراگيرد، هميشه در ٨. مسيحايی را با محّبت خالص تكميل آنيد
د، چنان آور و ولی کسی که فاقد اين صفات باش٩. شناسايی خداوند ما عيسی مسيح فّعال و پرثمر خواهيد بود

پس ای دوستان من، هرچه ١٠. نزديک بين می شود آه فراموش می کند چگونه از گناهان گذشته اش پاک شده است
بيشتر بكوشيد تا زندگی شما ثابت آند آه شما جزء دعوت شدگان و برگزيدگان خدا هستيد، زيرا اگر چنين آنيد، 

ا اجازه داده می شود با پيروزی به پادشاهی جاودان خداوند و و به اين ترتيب به شم١١. هرگز لغزش نخواهيد خورد
 . نجات دهندٔه ما عيسی مسيح وارد شويد

اگرچه شما اينها را می دانيد و در . به اين جهت من تصميم گرفتم آه هميشه اين چيزها را به ياد شما بياورم١٢
. ی دانم آه با يادآوری و تذّآر، شما را برانگيزانمولی من تا زنده هستم صالح م١٣، حقيقتی آه يافته ايد ثابت هستيد

پس نهايت ١٥. من می دانم آه بزودی، چنانکه خداوند عيسی مسيح به من نشان داد، اين خيمه را ترک خواهم نمود١٤
 . آوشش خود را خواهم آرد تا پس از مرگ من، شما بتوانيد در همٔه اوقات اين مطالب را به ياد آوريد

  مسيح شاهدان جالل
زيرا وقتی ما دربارٔه قدرت خداوند ما عيسی مسيح و آمدن او سخن گفتيم به افسانه هايی آه با مهارت ساخته ١٦

وقتی خدای پدر به او افتخار و جالل ١٧. شده اند متوّسل نشديم، زيرا ما با چشمان خود بزرگی ملكوتی او را ديده ايم
اين است پسر «: ز جالل خداوندی، صدايی به او رسيد آه می گفتداد، ما در آنجا حاضر بوديم و آن زمان آه ا

آری، ما وقتی با او بر روی آوه مقّدس بوديم اين صدای آسمانی را ١٨. ما آنجا بوديم» .عزيز من، از او خشنودم
 آن توّجه نماييد، اين همه، آالم انبيا را برای ما بيشتر تصديق و تأييد می کند، پس شما بايد با دّقت بيشتر به١٩. شنيديم
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زيرا آالم انبيا مانند چراغی است آه در جايی تاريک می درخشد تا سپيده بدمد و ستارٔه صبح طلوع آرده، دلهای 
اّما بيش از همه چيز، اين را به ياد داشته باشيد آه هيچ کس نمی تواند به تنهايی ٢٠. شما را روشن گرداند

زيرا هيچ پيشگويی از روی نقشه و خواستٔه انسان به وجود نيامده است؛ ٢١. پيشگويی های کتاب مقّدس را تفسير آند
 . بلكه مردم تحت تأثير روح القدس، آالم خدا را بيان نمودند

٢  
  انبيا و معّلمان دروغين

اّما قوم اسرائيل عالوه بر انبيای راستين، انبيای دروغين هم داشتند و شما هم در ميان خود، معّلمين دروغين ١
آنها مخفيانه تعاليم غلط و زيان بخش به ميان شما خواهند آورد و همان مواليی را آه آنها را خريد، . اهيد داشتخو

عّدٔه زيادی، آنها و راههای هرزٔه آنها را دنبال ٢. انكار خواهند نمود و بالی ناگهانی بر سر خود خواهند آورد
از روی طمع و با داستانهای جعلی ٣. قرار خواهد گرفتخواهند آرد و به خاطر ايشان راه حقيقت مورد اهانت 

خود، شما را استثمار خواهند آرد، اّما آيفری آه از مّدتها پيش برای آنان مقّرر شده بود در انتظار آنها و هالآت 
 . در آمين آنان است

به گودالهای تاريک دوزخ  شما می دانيد آه خدا فرشتگانی را آه گناه آردند بدون تنبيه رها نكرد، بلكه آنان را٤
خدا همچنين دنيای قديم را بدون آيفر نگذاشت، بلكه بر دنيای ٥. فرستاد تا در آنجا برای داوری نگه داری شوند

خدا ٦. تنها کسانی که نجات يافتند نوح، آن رسول راستی و درستی با هفت نفر ديگر بود. بدآاران سيل جاری ساخت
و ويران ساخته و به خاآستر تبديل آرد تا برای آدميان ديگر آه می خواهند در  شهرهای سدوم و غموره را محكوم

. خدا لوط را آه مردی نيک بود و از رفتار هرزٔه شريران رنج می برد، رها ساخت٧. گناه زندگی آنند، عبرتی باشد
 می شنيد آه قلب پاآش را زيرا آن مرد نيكو آه در ميان آنان به سر می ُبرد، همه روزه کارهای زشتی را می ديد و٨

پس به اين نتيجه می رسيم آه خدا می داند چطور نيک مردان را از وسوسه ها و آزمايشها برهاند و ٩. عذاب می داد
مخصوصًا آنانی آه خود را به همه نوع شهوات زشت ١٠چگونه شريران را تا روز بازپسين تحت عقوبت نگه دارد، 

 .  خوار می شمارندو ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را
اين معّلمين دروغين، بی باک و خودبين هستند و هيچ حرمتی به موجودات آسمانی نشان نمی دهند و برعکس به 

حّتی فرشتگان آه از اين معّلمين دروغين بسيار قويتر و تواناترند اين موجودات آسمانی را ١١. آنان اهانت می نمايند
اّما اين اشخاص مانند جانوران وحشی و بی شعور، فقط به اين ١٢. م نمی سازنددر پيشگاه خداوند با بد زبانی مّته

به چيزهايی توهين می کنند آه نمی فهمند، پس مثل حيوانات . منظور به اين دنيا آمدند آه اسير گردند و آشته شوند
ين است آه در روز خوشی آنان در ا. و در عوض بدی آه کرده اند، بدی خواهند ديد١٣. وحشی نابود خواهند شد

آنها لکه ها و زخمهای گنديدٔه بدن شما هستند و وقتی بر سر سفره شما . روشن شهوات نفسانی خود را ارضاء نمايند
آنها نمی خواهند به هيچ چيز به جز روسپيان ١٤. می آيند، از اينکه فكر می کنند شما را فريب داده اند، لّذت می برند

و آنها افرادی را آه هنوز در ايمان قوی نشده اند، با اغوا به . ی گناه سيری ناپذير استنظر آنند و اشتهای آنها برا
راه راست را ترک گفته ١٥. دلهايشان با طمع و حسادت خو گرفته است و زير لعنت خدا هستند. دام خود می اندازند

که پولی را آه مزد خالفكاری اش پسر بصور در پيش گرفت، کسی » بلعام«و منحرف شده اند، از راهی رفته اند آه 
اّما او به خاطر خالفكاری خود سرزنش شد زيرا االغ زبان بسته ای به صدای انسان تكّلم ١٦. بود، دوست می داشت

 . آرد و کارهای ديوانه وار آن نبی را متوّقف ساخت
انده می شوند و تاريكی اين اشخاص مانند چشمه های خشكيده و يا ابرهايی هستند آه جلوی بادهای توفانی ر١٧

سخنان آبر آميز و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده از طعمٔه شهوات ١٨. غليظ دوزخ در انتظار آنهاست
به آنان ١٩. جسمانی و هرزگی، آسانی را آه تازه از يک زندگی غلط و گناه آلود فرار کرده اند، به  دام می اندازند

ه خودشان بردگان فساد هستند، زيرا آدمی بردٔه هر چيزی است آه او را مغلوب خود وعدٔه آزادی می دهند درحالی ک
آنان يک بار از راه معرفت خداوند و نجات دهندٔه ما عيسی مسيح از ناپاکی های اين دنيا دست شستند ٢٠. ساخته است

برای آنان ٢١.  بدتر خواهد بودولی اگر بار ديگر آنها گرفتار و مغلوب ناپاآی ها شوند، حالت آخر آنها از اولشان
بهتر می بود آه هرگز راه نيكی مطلق را نمی شناختند تا اينکه آن را بشناسند و از آن فرمان مقّدس آه به آنان داده 

سگ به طرف آنچه «: آنچه برای آنان اّتفاق افتاد نشان می دهد آه اين مثل راست است٢٢. شد، روی بگردانند
 » .خوآی آه شسته شده است، برای غلتيدن در ِگل باز می گردد«و » . گردداستفراغ آرده است بر می

٣  
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  وعدٔه بازگشت مسيح
در هر دو نامه سعی آردم آه با يادآوری اين مطالب، . ای عزيزان، اين دومين نامه ای است آه به شما می نويسم١

در گذشته گفته اند و فرمانی را آه خداوند و  می خواهم سخنانی را آه انبيای مقّدس٢. افكار پاک شما را برانگيزانم
قبل از هر چيز بايد بدانيد آه در زمان آخر ٣. نجات دهندٔه ما به وسيلٔه رسوالن خود به شما داد به خاطر شما بياورم

اشخاصی پيدا خواهند شد آه ايمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پليد خود زندگی می کنند 
آن کسی که وعده داد آه می آيد، آجاست؟ از زمانی که نياکان ما مردند، همه چيز هنوز «: اهند گفتخو٤ و

عمدًا اين حقيقت را فراموش می کنند آه خدا در قديم تكّلم ٥» !همان طوری است آه از زمان خلقت دنيا بوده است
و همچنين با آب بود، ٦ه آب بسته است فرمود و آسمانها و زمين آفريده شد و زمين از آب ساخته شد و وجودش ب

اّما اين آسمان و زمينی آه اآنون می  بينيد به وسيلٔه همان آالم خدا نگاه ٧. يعنی آب سيل آه دنيای آهن ويران شد
داشته می شود تا در روزی آه بدآاران داوری خواهند شد و به آيفر خود يعنی هالآت خواهند رسيد، با آتش نابود 

 . شود
ای عزيزان، اين حقيقت از شما پنهان نماند آه در نظر خداوند يک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل  اّما٨

خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن چنان که بعضی ها گمان می کنند تأّمل نمی کند، بلكه با ٩. يک روز می باشد
 . لكه مايل است همه از گناهانشان توبه آنندصبر شما را تحّمل می نمايد، زيرا نمی خواهد آسی نابود شود ب

در آن روز آسمانها با صدای باد شديد ناپديد خواهند شد، عناصر . روز خداوند مانند يک دزد خواهد آمد١٠
حال آه همٔه اين چيزها به اين ١١. سوخته  شده، از بين خواهند رفت و زمين با هرچه در آن است، ذوب خواهد گشت

و شما بايد در انتظار روز خدا باشيد و ١٢! د شد، زندگی شما بايد چقدر پاک و خداپسندانه باشدصورت نابود خواهن
طوری آار آنيد آه آن روز زودتر برسد، آن روزی آه آسمانها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از 

ده است آه در آنها نيكی مطلق اّما خدا آسمانهای تازه و زمينی تازه وعده دا١٣. حرارت آن ذوب خواهند گرديد
 . مستقر خواهد بود و ما در انتظار اينها هستيم

پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستيد نهايت آوشش خود را بنماييد آه خدا شما را در آن روز با ١٤
. رای نجات شماستخاطرجمع باشيد آه صبر و حوصلٔه خداوند ما ب١٥. رفتاری صلح جويانه و پاک و بی عيب بيابيد

او در تمام ١٦. همچنان که برادر عزيز ما پولس نيز با استفاده از حكمتی آه خدا به او عنايت آرد به شما نوشته است
در اين نامه ها گاهی مطالب دشواری هست آه مردمان جاهل و ناپايدار . نامه های خود دربارٔه اين چيزها می نويسد

ان طور آه با قسمت های ديگر کتاب مقّدس هم رفتار می کنند و از اين راه هالآت را از آنها تفسير غلط می کنند، هم
 . نصيب خود می سازند

اّما ای عزيزان، چون شما اين را می دانيد، پس مواظب خود باشيد آه مبادا به وسيلٔه تعاليم غلط مردمان شرير، ١٧
فيض و معرفت خداوند و نجات دهندٔه ما عيسی مسيح،  بلكه در١٨. منحرف شويد و از جايگاه امن خود سقوط نماييد

 ! جالل بر او باد، از حال تا ابد، آمين. دايمًا رشد و نمو آنيد



 اول يوحنا
 

  نامٔه اول يوحنای رسول
  معّرفی کتاب

تشويق خوانندگان به اينكه در مشارآت با خدا و پسرش عيسی مسيح            :  رای دو مطلب عمده است    نامٔه اول يوحنا دا   
زندگی آنند و ديگر اينکه آنها را بضد پيروان تعاليم غلط هشدار دهد، زيرا آه اين گونه تعاليم مشارآت را از بين                            

بنابراين عيسی،  .  تباط با دنيای ماّدی است    شرارت نتيجٔه ار  «:  اين تعاليم بر مبنای عقيده ای است آه می گويد       .  می برد
آن معّلمان اّدعا می آردند آه نتيجٔه نجات اين است که ديگر شخص                     »  .پسر خدا نمی تواند واقعًا يک انسان باشد           

 . نسبت به وظايف خود در دنيا هيچ مسئولّيتی ندارد
او تأآيد می آند، تمام . يک انسان واقعی بود برای مبارزه با اين تعليم، نويسنده آشكارا بيان می آند آه عيسی مسيح     

 . کسانی که به عيسی ايمان دارند خدا را دوست می دارند و بايد به همين طور ديگران را هم دوست بدارند

  تقسيم بندی کتاب
  ٤-١:١مقّدمه 

  ٢٩:٢-٥:١نور و تاريكی 
  ٢٤-١:٣فرزندان خدا و فرزندان شيطان 

  ٦-١:٤حقيقت و نادرستی 
  ٢١-٧:٤ محّبت وظيفٔه

  ٢١-١:٥ايمان پيروزمند 

١  
  آلمٔه حيات

 آری، -آالمی آه از ازل بود و ما آن را شنيده و با چشمان خود ديده ايم                   -ما دربارٔه آلمٔه حيات به شما می نويسيم       ١
ارٔه آن  پس ما درب   .  آن حيات ظاهر شد و ما آن را ديديم              ٢.  ما آن را ديده ايم و دستهايمان آن را لمس آرده است                  

آری، آنچه را آه    ٣.  شهادت می دهيم و از حيات جاودانی آه با پدر بود و به ما شناسانيده شد، شما را آگاه می سازيم                      
ما ديده  و شنيده ايم به شما اعالم می کنيم تا در اّتحادی آه ما با پدر و پسر او عيسی مسيح داريم، شما هم با ما                                           

 . ادی ما آامل گردداين را می نويسيم تا ش٤. شريک شويد

  زندگی در نور خدا
پس اگر  ٦.  خدا نور است و هيچ ظلمت در او نيست          :  اين است پيامی آه ما از او شنيديم و به شما اعالم می کنيم               ٥

بگوييم با او مّتحد هستيم و در عين حال در ظلمت زندگی می کنيم، معلوم می شود آه گفتار ما دروغ و آردار ما                                  
 در آن صورت با يكديگر اّتحاد         - همان طور آه خدا در نور است       -ا اگر در نور به سر می بريم           اّم٧.  نادرست است 

اگر بگوييم آه بی گناه هستيم خود را فريب          ٨.  داريم و خون عيسی، پسر او، ما را از همٔه گناهانمان پاک می سازد                
 می توانيم به او اعتماد آنيم؛ زيرا او به حق           اّما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماييم،        ٩.  می دهيم و از حقيقت دوريم    

اگر بگوييم آه هرگز مرتكب      ١٠.  او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همٔه خطاهايمان پاک می سازد                .  عمل می کند 
 . گناهی نشده ايم خدا را دروغگو شمرده ايم و از آالم او کامًال بی خبريم

٢  
  شفيع ما

اّما اگر آسی مرتكب گناهی شود، در پيشگاه خدای پدر            .  ما می نويسم تا گناه نكنيد     ای فرزندان من، اين را به ش        ١
زيرا خود مسيح آّفارٔه گناهان       ٢  - همان عيسی مسيح آه کامًال نيكوست       -آسی را داريم آه برای ما شفاعت می کند             

 اطاعت می کنيم، می توانيم مطمئن     فقط وقتی ما از احكام خدا     ٣.  ماست، نه تنها گناهان ما، بلكه گناهان همٔه مردم دنيا         
و اگر آسی بگويد آه او را می شناسد ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و                    ٤باشيم آه او را می شناسيم       

اّما وقتی آسی مطابق آالم خدا زندگی می کند، محّبت خدا در او به طور واقعی به آمال                            ٥.  از حقيقت دور است     
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هرکه بگويد آه در خدا زندگی می کند،        ٦:   توانيم مطمئن باشيم آه در خدا زندگی می کنيم        از اين راه می   .  رسيده است 
 . زندگی او بايد درست مانند زندگی عيسی مسيح باشد

  فرمان تازه
ای عزيزان، دستوری آه به شما می نويسم فرمان تازه ای نيست، بلكه دستوری است قديمی؛ يعنی همان است آه                   ٧

در هر حال دستور تازه ای به شما می نويسم و            ٨.  و اين همان پيامی است که از اول شنيده ايد           .  ه ايدشما از ابتدا داشت    
. حقيقت آن، هم در مسيح و هم در شما ديده می شود، زيرا پايان ظلمت نزديک و نور حقيقی در حال درخشيدن است           

١٠.  خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است       اگر آسی اّدعا آند آه در نور است و در عين حال از برادر يا خواهر               ٩

١١هرکه برادر يا خواهر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و يا ديگران نخواهد شد،                         

در ظلمت راه می رود و نمی داند به آجا می رود،             .  اّما هرکه از برادر يا خواهر خود متنّفر باشد، در ظلمت است                 
ای فرزندان آوچک، به شما می نويسم زيرا گناهانتان به خاطر نام                 ١٢.  نش را آور آرده است       زيرا تاريكی چشما   
 . ای پدران، به شما می نويسم، زيرا او را آه از ازل بوده است، می شناسيد١٣. مسيح آمرزيده شده اند

نوشته ام، زيرا شما پدر را       ای آودآان، به شما   ١٤.  ای جوانان، به شما می نويسم، زيرا آه بر شيطان پيروز شده ايد          
 . می شناسيد

 . ای پدران، به شما نوشته ام، زيرا او را آه از ازل بوده است، می شناسيد
به ١٥.  ای جوانان، به شما نوشته ام، زيرا نيرومند هستيد و آالم خدا در شماست و شما بر شيطان پيروز شده ايد                           

هر آنچه به   ١٦.   دنيا را دوست دارد محّبت خدای پدر او در او نيست             دنيا و آنچه به آن تعّلق دارد دل نبنديد، کسی که           
يعنی آنچه نفس َاّماره آرزو می کند و آنچه چشم می بيند و طلب می کند و آنچه مائه فخر و غرور                      -جهان تعّلق دارد،    

رفت، اّما هرکه ارادٔه     جهان و تمايالت دنيوی از بين خواهند           ١٧.  اينها همه به دنيا تعّلق دارند       .   از پدر نيست    -است
 . خدا را بجا آورد، تا به ابد زيست خواهد آرد

  دشمن مسيح
در زمان آخر ظاهر      »  دشمن مسيح «ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسيده است و چنانکه شما شنيديد آه                      ١٨

 ساعت آخر نزديک    خواهد شد؛ و حاال می بينيم آه دشمنان مسيح آه ظاهر شده اند زيادند و از اين رو می فهميم آه                       
اگر .  آنها در واقع هيچ وقت به ما تعّلق نداشتند        .  اين دشمنان مسيح از بين ما رفته و از ميان ما بيرون رفتند              ١٩.  است

اّما مسيح شما ٢٠. اّما رفتند تا معلوم گردد آه هيچ يک از آنها در حقيقت از ما نبودند. متعّلق به ما می بودند، می ماندند
من اين را به آن منظور ننوشتم        ٢١.  س خود مسح آرده است و از اين رو همٔه شما حقيقت را می دانيد                را با روح القد  

. آه شما از حقيقت بی خبريد، بلكه چون آن را می دانيد و آگاه هستيد آه هيچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گيرد                        
است »  دشمن مسيح «اين شخص   .  نيست»  مسيح«پس آن دروغگوی واقعی آيست؟ آسی است آه بگويد عيسی،             ٢٢

هرکه پسر را رد آند پدر را نيز رد آرده است و هرکه پسر را بپذيرد،                  ٢٣.  چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند          
اگر تأثير آنچه آه از      .  بگذاريد تأثير پيامی آه از اول شنيديد در دلهای شما باقی بماند               ٢٤.  پدر را نيز پذيرفته است     

و وعدٔه عيسی مسيح اين     ٢٥.  ه است در دلهای شما بماند، شما هميشه در پدر و پسر خواهيد ماند               اول به شما گفته شد    
 . است آه او، حيات جاويدان به شما خواهد بخشيد

اّما شما نيازی نداريد آه       ٢٧.  من اين چيزها را دربارٔه اشخاصی آه می خواهند شما را گمراه سازند، نوشته ام                   ٢٦
روح خدا در هر مورد     .  زيرا روح القدس آه مسيح به شما داده است، در شما زندگی می کند            ،  آسی شما را تعليم دهد    

پس همان طور آه روح خدا به شما تعليم            .  به شما تعليم می دهد و تعاليم او بر حّق است و در آن ناراستی نيست                        
، نه تنها احساس شرمندگی        آری، ای فرزندان من، در او بمانيد تا در وقت ظهور او                   ٢٨.  می دهد در مسيح بمانيد     

اگر درک کرده ايد آه مسيح کامًال نيک است، بايد اين حقيقت              ٢٩.  نكنيم، بلكه با اطمينان در حضورش حاضر شويم         
 . را نيز بدانيد آه هرکه نيكی آند، فرزند خداست

٣  
  فرزندان خدا

اگر .  و در واقع فرزندان خدا هستيم       ببينيد محّبت خدای پدر چقدر عظيم است آه ما را فرزندان خود خوانده است             ١
ای دوستان عزيز،    ٢.  دنيا ما را آن طوری که در واقع هستيم نمی شناسد، عّلتش اين است آه او را نشناخته است                           

ولی همين قدر می دانيم آه وقتی مسيح        .  اآنون ما فرزندان خدا هستيم، اّما معلوم نيست آه در آينده چه خواهيم شد                    
هرکه در مسيح چنين اميدی دارد خود       ٣.  و خواهيم بود، زيرا او را آن چنان آه هست خواهيم ديد          ظهور آند، ما مثل ا    
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 . را پاک می سازد، همان طور آه مسيح پاک است
شما می دانيد آه مسيح ظاهر     ٥.  هرکه گناه آند، قانون خدا را می شكند، زيرا گناه چيزی جز شكستن قانون نيست               ٤

بنابراين محال است آسی آه در اّتحاد با         ٦.  دارد و نيز می دانيد آه او کامًال بی گناه است          شد تا گناهان را از ميان بر        
ای ٧.  اّما، هرکه در گناه زندگی می کند او را هرگز نديده و نشناخته است             !  مسيح زندگی می کند، در گناه به سر ببرد       
همان طور آه عيسی مسيح کامًال نيک      هرکه نيكی آند، شخصی نيكوست،      .  فرزندان من، آسی شما را گمراه نسازد       

و هرکه در گناه به سر می برد، فرزند شيطان است، زيرا شيطان از ابتدا گناهكار بوده است و پسر خدا به                           ٨.  است
هرکه فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی کند، زيرا ذات             ٩.  همين سبب ظاهر شد تا آار شيطان را نابود سازد            

فرق بين فرزندان خدا و فرزندان ابليس در         ١٠.  واند در گناه به سر برد، زيرا خدا پدر اوست           الهی در اوست و نمی ت    
 . هرکه نيكی نمی کند و يا برادر و خواهر خود را دوست نمی دارد، فرزند خدا نيست: اين است

  يكديگر را دوست بداريد
. ما نبايد مثل قائن باشيم    ١٢»  . دوست بداريم  بايد يکديگر را  «:  زيرا آن پيامی آه شما از اول شنيديد اين است آه           ١١

برای چه او را ُآشت؟ به خاطر اينکه کارهای خودش نادرست و                    .  او فرزند شيطان بود و برادر خود را ُآشت               
 . کارهای برادرش درست بود

شته و به    ما می دانيم آه از مرگ گذ        ١٤.  ای دوستان من، اگر مردم اين دنيا از شما متنّفر باشند، تعّجب نكنيد                    ١٣
هر که ديگران را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ زندگی               .  حيات رسيده ايم، چون يکديگر را دوست می داريم        

ما ١٦.  هرکه از برادر خود متنّفر باشد قاتل است و شما می دانيد آه هيچ قاتلی دارای حيات جاودانی نيست                  ١٥.  می کند
پس ما نيز بايد جان خود را در راه               .  د را در راه ما فدا آرد          معنی محّبت را درک کرده ايم زيرا مسيح جان خو              

آيا ممكن است محّبت خدا در آسی باشد آه از ثروت دنيا بهره مند است ولی وقتی برادر خود                     ١٧.  يکديگر فدا سازيم  
رف باشد،  ای فرزندان من، محّبت ما نبايد فقط در قالب حرف و تعا             ١٨را می بيند، محّبت خود را از او دريغ نمايد؟            

 . بلكه بايد حقيقی باشد و در عمل ديده شود

  اطمينان در حضور خدا
و اگر هم    ٢٠.  پس ما می دانيم آه تابعين حقيقت هستيم زيرا وجدان ما در پيشگاه خدا به ما اطمينان می دهد                              ١٩

ی عزيزان، اگر    ا٢١.  وجدان ما، ما را محكوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چيز آگاه می باشد                             
و او تمام خواهش های ما را بر         ٢٢وجدان ما، ما را محكوم نمی سازد، ما می توانيم با اطمينان به حضور خدا بياييم                    

و فرمان او اين است آه       ٢٣.  می آورد زيرا ما بر طبق احكام او عمل می کنيم و آنچه را آه پسند اوست بجا می آوريم                   
 ايمان آوريم و يكديگر را دوست بداريم چنانکه مسيح هم همين دستور را به ما                      ما بايد به نام پسر او عيسی مسيح          

او روح القدس را به ما بخشيده       .  هرکه احكام او را رعايت می کند، در خدا زندگی می کند و خدا در او                 ٢٤.  داده است 
 . است تا ما مطمئن باشيم آه او در ما زندگی می کند

٤  
  شناختن روح خدا و روح شيطان

اعتماد نكنيد، بلكه آنها را بيازماييد تا ببينيد آه آيا در واقع از جانب خداست                 )  الهامی(ای عزيزان، به هر نبّوتی       ١
چگونه می توان نبّوتی را که از        ٢.  يا نه، زيرا عّدٔه  زيادی هستند آه به سرتاسر دنيا رفته، به دروغ نبّوت می کنند                     

يت روح اقرار آند آه عيسی مسيح در جسم ظاهر شد، از جانب                    طرف روح خداست تشخيص داد؟ هرکه با هدا           
. می باشد»  دشمن مسيح «و هرکه ُمنكر اين حقيقت شود نه تنها از جانب خدا نيست، بلكه او دارای روح                        ٣خداست  

 . شما شنيده ايد آه او می آيد، درحالی آه هم اآنون در اين جهان است
 و بر کسانی که به دروغ نبّوت می کنند غلبه يافته ايد، زيرا روحی آه در               ای فرزندان من، شما به خدا تعّلق داريد       ٤

آنها متعّلق به اين دنيا هستند و دربارٔه امور دنيوی سخن ٥. شماست از روحی آه در اين دنيا آار می کند، قويتر است   
 کسی آه خدا را می شناسد به ما        اّما، ما فرزندان خدا هستيم و هر      ٦.  می گويند و به اين سبب دنيا به آنها گوش می دهد          

پس به اين ترتيب ما، می توانيم پيام       .  درحالی که کسی که به خدا تعّلق ندارد، سخنان ما را قبول نمی کند          .  گوش می دهد 
 . حقيقت را آه از جانب روح خداست، از پيامهای نادرستی آه از جانب ارواح ديگر هستند، تشخيص دهيم

  خدا محّبت است
هرکه محّبت دارد فرزند    .  ن، ما بايد يكديگر را دوست بداريم، زيرا دوستی و محّبت از جانب خداست              ای عزيزا ٧
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و محّبت خدا  ٩.  اّما، آنكه محّبت ندارد از خدا کامًال بی خبر است، زيرا خدا محّبت است            ٨.  خداست و خدا را می شناسد    
١٠.  جهان فرستاد تا ما به وسيلٔه او حيات داشته باشيم          از اين طريق به ما آشكار گرديد آه خدا پسر يگانٔه خود را به                

محّبتی آه باعث   .  محّبتی آه من از آن سخن می گويم، محّبت ما نسبت به خدا نيست، بلكه محّبت خدا نسبت به ماست                   
 ما  ای عزيزان، اگر محّبت خدا به ما چنين است،         ١١.  شد او پسر خود را به عنوان آّفارٔه گناهان ما به جهان بفرستد              

هيچ کس هرگز خدا را نديده است، اّما اگر ما يكديگر را دوست بداريم، خدا در                 ١٢.  نيز بايد يكديگر را دوست بداريم      
 . ما زندگی می کند و محّبت او در ما به آمال می رسد

ما خود  ١٤!  چگونه می توانيم بدانيم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اينكه او روح خود را به ما بخشيده است                         ١٣
و هرکه اقرار آند آه        ١٥  ديده ايم و شهادت می دهيم آه خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات دهندٔه عالم باشد                           

. ما از محّبت خدا نسبت به خود آگاهيم و به آن اطمينان داريم               ١٦.  عيسی، پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا           
به اين وسيله محّبت در ما به        ١٧.  در خدا ساآن است و خدا در او        ،  خدا محّبت است و هرکه با محّبت زندگی می کند          

کسی که ١٨.  آمال رسيده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشيم، زيرا زندگی مانند زندگی او در اين جهان است                    
می سازد،   محّبت دارد، نمی   ترسد و هرکه بترسد هنوز به محّبت آامل نرسيده است، زيرا محّبت آامل ترس را دور                   

 . ولی شخصی می ترسد آه در انتظار مجازات است
» .من خدا را دوست داريم        «:  اگر بگوييم  ٢٠.  ما به ديگران محّبت می کنيم چون اول خدا به ما محّبت آرد                       ١٩

درحالی که از ديگران خود نفرت داريم، دروغگو هستيم، زيرا اگر کسانی را آه می بينيم محّبت نمی کنيم، محال                            
هرکه خدا را دوست دارد،      «:  فرمانی آه او به ما داده است چنين است           ٢١.  يی را آه نديده ايم محّبت نماييم       است خدا 

 » .بايد ديگران نيز دوست بدارد

٥  
  پيروزی برجهان

هرکه ايمان دارد آه عيسی، مسيح است فرزند خداست و هرکه پدر را دوست دارد فرزند او را نيز دوست                                  ١
نه می دانيم آه فرزندان خدا را دوست داريم؟ از اينكه خدا را دوست داريم و مطابق احكام او                   ما چگو ٢.  خواهد داشت 
زيرا همٔه  ٤زيرا محّبت به خدا چيزی جز اطاعت از احكام او نيست و اين احكام بار سنگينی نيست،                    ٣.  عمل می کنيم 

و آسی بر جهان     ٥.   ايمان به دست آورده ايم     فرزندان خدا بر اين جهان غلبه يافته اند و ما اين پيروزی را به وسيلهٔ                   
 ! پيروز نمی شود مگر آن آسی ايمان دارد آه عيسی، پسر خداست

  سه شاهد عيسی مسيح
آمدن او نه تنها با آب تعميد، بلكه هم با آب تعميد و هم با                 .  آمدن مسيح با تعميد و ريختن خون خودش همراه بود           ٦

٨:  پس سه شاهد وجود دارد    ٧.  قت محض است نيز اين را تصديق می کند        روح خدا آه حقي   .  خون خودش ثابت گرديد   

ما آه شهادت انسان را می پذيريم، با شهادت          ٩.  روح خدا، آب و خون؛ و شهادت اين سه شاهد با هم سازگار است                  
يمان هرکه به پسر خدا ا    ١٠.  خدا آه قويتر است چه خواهيم آرد؟ و اين شهادتی است آه او برای پسر خود داده است                   

آورد، اين شاهد را در دل خود دارد، اّما هرکه شهادت خدا را قبول نكند و گواهی او را در مورد پسرش نپذيرد،                               
شهادت اين است آه خدا به ما حيات جاودانی داده است و اين حيات در پسر او                         ١١.  خدا را دروغگو شمرده است      

 . ر خدا را ندارد، صاحب حيات نيستهرکه پسر را دارد، حيات دارد و هرکه پس١٢. يافت می شود

  حيات جاودان
اطمينان ما در   ١٤.  اين نامه را نوشتم تا شما آه به نام پسر خدا ايمان داريد، يقين بدانيد آه حيات جاودانی داريد                     ١٣

 آه  ما می دانيم ١٥.  حضور خدا اين است آه اگر از او چيزی بخواهيم آه مطابق ارادٔه او باشد به ما گوش خواهد داد                      
اگر ١٦. پس اين را هم بايد بدانيم آه آنچه از او بطلبيم به ما عطا خواهد فرمود         .  هرچه بخواهيم او به ما گوش می دهد      

آسی می بيند آه ايمانداری مرتكب گناهی شده است آه منجر به مرگ نيست، بايد برای او به درگاه خداوند دعا آند                       
اّما گناهی هم هست آه به مرگ         .  خدا به او زندگی خواهد بخشيد       و اگر آن شخص مرتكب چنين گناهی نشده باشد             

البّته هر خطايی گناه است، اّما هر گناهی منجر به مرگ             ١٧.  منجر می شود و من نمی گويم آه در مورد آن دعا آنيد            
د و شيطان به    ما می دانيم آه فرزندان خدا در گناه زندگی نمی کنند، زيرا پسر خدا آنها را حفظ خواهد آر                ١٨.  نمی شود

 . می دانيم آه ما فرزندان خدا هستيم درحالی که تمام دنيا تحت تسّلط شيطان است١٩. آنان دسترسی ندارد
ما می دانيم آه پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است آه خدای حقيقی را بشناسيم، ما با خدای حقيقی و با                                  ٢٠

ای فرزندان من، از ُبتها       ٢١.   حقيقی و اين است حيات جاودانی          اين است خدای   .  پسر او عيسی مسيح مّتحد هستيم        



 اول يوحنا
 

 . دوری جوييد



 دوم يوحنا
 

  نامٔه دوم يوحنای رسول
  معّرفی کتاب

 به بانويی گرامی و فرزندانش آه احتماًال به معنی             آليسا - پير-نامٔه دوم يوحنا، نامه ای است از طرف يک رهبر            
اين پيام به طور خالصه درخواستی است برای محّبت به ديگران و                     .  يک آليسای محلی و اعضای آن می باشد           
 . هشداری عليه معّلمان آذبه و تعاليم آنها

  تقسيم بندی کتاب
  ٣-١مقّدمه 

  ٦-٤برتری محّبت 
  ١١-٧هشدار در مورد عقايد غلط 

  ١٣-١٢خاتمه 

١  
  مقّدمه

از طرف يكی از رهبران آليسا به آن بانوی برگزيدٔه خدا و فرزندان او، آه نه تنها من واقعًا آنها را دوست                                    ١
٣.  زيرا حقيقت در ميان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود                    ٢.  دارم، بلكه همٔه آنانی آه حقيقت را می شناسند          

ر او، فيض، رحمت و آرامش به ما عنايت فرمايد تا اين برآات هميشه در حقيقت و                        خدای پدر و عيسی مسيح پس       
 . محّبت از آن ما باشد

  حقيقت و محّبت
وقتی شنيدم آه بعضی از فرزندان تو همان طور آه پدر ما فرمان داده است بر طبق حقيقت زندگی می کنند،                               ٤

من فرمان  .  رم و آن اين است آه به يكديگر محّبت آنيم             و اآنون ای بانو، خواهشی از تو دا          ٥.  خيلی خوشحال شدم  
منظور من از محّبت اين است آه مطابق احكام           ٦.  تازه ای به تو نمی دهم، بلكه همان فرمانی است آه از اول شنيديم              

 . آری، آن فرمان آه شما از اول شنيديد اين است آه بايد در محّبت زندگی آنيد. خدا زندگی آنيم
ياری به سرتاسر جهان رفته اند، يعنی اشخاصی آه قبول نمی کنند آه عيسی مسيح در جسم ظاهر                     فريبكاران بس ٧
مواظب باشيد مبادا تمام آارهايی را آه ما برای شما                    ٨!  هستند»  دشمن مسيح  «اينها   !  اينها فريبكار هستند    .  شد

 . افت آنيدبرعکس، ما می خواهيم آه شما پاداش خود را کامًال دري. کرده ايم، باطل سازيد
اّما کسانی که به   .  هرکه تعاليمش مطابق تعاليم مسيح نيست بلكه چيزهای ديگر را تعليم می دهد؛ خدا با او نيست                   ٩

اگر آسی نزد شما بيايد و اين تعليم درست را               ١٠.  تعليم مسيح وفادار هستند، هم خدای پدر را دارند و هم پسر را                  
زيرا هرکه به او خوش آمد گويد در             ١١ّتی به او خوش آمد هم نگوييد،             نياورد، او را در خانٔه خود نپذيريد و ح              

 . کارهای شريرانٔه او همدست شناخته می شود

  خاتمه
اگر چه مطالب بسياری هست آه بايد به شما بنويسم، اّما فكر می کنم بهتر است آنها را با قلم و مرآب روی                                ١٢

١٣.   ببينم و روبه رو با شما صحبت آنم تا همٔه ما کامًال شاد شويم              آاغذ نياورم و به جای آن اميدوارم شما را شخصاً          

 . فرزندان خواهر برگزيدٔه تو سالم می رسانند



 سوم يوحنا
 

  نامٔه سوم يوحنای رسول
  معّرفی کتاب

نويسنده از غايوس   .   آليسا، به يک رهبر آليسا به نام غايوس نوشته شده است            - پير-هبر  اين نامه از طرف يک ر     
به خاطر آمک به ساير مسيحيان تشّكر و قدردانی نموده و در مورد شخصی به نام ديوترفيس به او هشدار داده                                 

 . است

  تقسيم بندی کتاب
  ٤-١مقّدمه 

  ٨-٥قدردانی از غايوس 
  ١٠-٩محكوم آردن ديوترفيس 

  ١٢-١١تعريف از دميتريوس 
  ١٥-١٣خاتمه 

١  
  مقّدمه

 . عزيز آه واقعًا دوستش دارم» غايوس«از طرف يكی از رهبران آليسا به ١
ای عزيز، دعا می کنم آه روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان طور آه در روح سالم هستی، از سالمتی بدن                            ٢

داران به اينجا آمدند و به من خبر دادند آه تو چقدر به حقيقت الهی                         وقتی بعضی از ايمان     ٣.  نيز برخوردار باشی   
هيچ چيز بيش از اين مرا خوشحال       ٤.  وفادار هستی، يعنی چگونه مطابق حقيقت رفتار می کنی، خيلی خوشحال شدم           

 . نمی سازد آه بشنوم فرزندان من بر طبق حقيقت رفتار می کنند

  همكاری و مخالفت
ارهايی آه برای اين ايمانداران انجام می دهی، هرچند آنها را نمی شناسی، معلوم می شود که               ای عزيز، از تمام آ    ٥

اگر به طور خداپسندانه به آنها        .  آنها برای آليسای اينجا از مهربانی تو تعريف کرده اند            ٦.  با وفاداری آار می کنی    
اين سفر را به عنوان خدمتی به مسيح شروع          زيرا آنها   ٧.  آمک آنی تا سفر خود را ادامه دهند، آاری نيكو کرده ای           

پس ما مسيحيان موّظفيم با پذيرايی از چنين اشخاص در انتشار              ٨.  کرده اند و از غير مسيحيان آمک قبول نمی کنند         
 . حقيقت همكاری آنيم

ما را    آه هميشه دوست دارد خود را جلو بيندازد، سخنان          »  ديوترفس«من نامه ای مختصر به آليسا نوشتم، اّما          ٩
وقتی بيايم آليسا را از تمام آارهايی آه او آرده و تمام اّتهامات بی اساس و نادرستی که به ما زده                        ١٠.  قبول نمی کند 

او به اين آارها اآتفا نكرده بلكه ايمانداران را نيز به خانٔه خود راه نمی دهند و مانع                           .  است، مّطلع خواهم ساخت     
 . ايی آنند و اگر بعضی ها چنين آنند، او آنان را از آليسا بيرون می کندمی شود آه ديگران نيز از آنها پذير

شخص نيكوآار فرزند خداست، بدآار هرگز خدا را نديده             .  ای دوست عزيز، نيكويی را دنبال آن نه بدی را              ١١
 . است

  خاتمه
نها را تأييد می کنيم و تو       و ما نيز گفتار آ     - حقيقت هم همين است   -به نيكی سخن می گويند     »  ديميتريوس«همه از   ١٢

 . می دانی آه شهادت ما قابل اعتماد است
١٤.  مطالب زيادی هست آه بايد برای تو بنويسم، اّما نمی خواهم آن را با قلم و مرآب روی آاغذ بياورم                                    ١٣

م دوستانت سال  .  صلح و آرامش از آن تو باد            ١٥.  اميدوارم تو را خيلی زود ببينم و روبه رو با هم صحبت آنيم                      
 . می رسانند، به دوستان ما فردًا فرد سالم برسان



 يهودا
 

  نامٔه يهودا
  معّرفی کتاب

در .  ته شده است  نامٔه يهودا به خاطر هشدار در مورد معّلمان گمراه و آذبه آه اّدعا می آردند ايماندار هستند نوش                    
اين نامٔه آوتاه آه شباهت به نامٔه دوم پطرس دارد، نويسنده خوانندگان را به استقامت و پايداری در ايمانی آه                                    

 . يک بار به مقّدسين سپرده شده است، تشويق می نمايد

  تقسيم بندی کتاب
  ٢-١مقّدمه 

  ١٦-٣شخصّيت، تعاليم و محکومّيت معّلمان آذبه 
  ٢٣-١٧ايمان  توصيه به حفظ

  ٢٥-٢٤دعای فيض 

١  
  مقّدمه

از طرف يهودا، غالم عيسی مسيح و برادر يعقوب به برگزيدگانی آه محبوب خدای پدر هستند و در عيسی                               ١
 . رحمت و آرامش و محّبت در ميان شما روز افزون باد٢. مسيح محفوظ می باشند

  معّلمان گمراه آننده
م دربارٔه نجاتی آه همٔه ما با هم در آن شريک می باشيم به شما بنويسم، اّما                   ای دوستان عزيز، بسيار مشتاق بود      ٣

ناگهان احساس آردم آه بايد شما را تشويق آنم تا از ايمانی آه خدا يک بار برای هميشه به مقّدسين خود عطا آرده                         
اناشناس، فيض خدای ما را بهانه ای      اين اشخاص خد  .  زيرا عّده ای مخفيانه به ميان ما راه يافته اند       ٤.  است، دفاع نماييد  

کتاب مقّدس مّدتها پيش    .  برای فساد اخالقی خود قرار می دهند و يگانه موال و خداوند ما مسيح را منكر می شوند                          
اگرچه شما اين حقيقت را خوب می دانيد، باز هم         ٥.  محکومّيت آنها را پيش بينی آرده بود و آن امروز واقع شده است           

 شوم آه خداوند با وجود آنكه قوم اسرائيل را به سالمتی از مصر بيرون آورد، بعدها آن آسانی را                     می خواهم يادآور 
همچنين خدا فرشتگانی را آه مقام واالی خود را حفظ نكردند و مكان اصلی خود                   ٦.  آه ايمان نداشتند، نابود ساخت     

همين طور ٧.  وز داوری محكوم شوند    را ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجيرهای ابدی نگاهداشته است تا در ر                   
شهرهای سدوم و غموره و شهرهای مجاور آنها آه خود را به زناآاری و انحرافات جنسی تسليم آردند و اآنون به                      

رؤياها و   .  وضع اين اشخاص هم امروز همين طور است              ٨.  عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات می شوند              
هيچ يک از مراجع قدرت را قبول ندارند و به          .  ه ساختن بدنهايشان وادار می کند    خوابهايی می بينند آه آنها را به آلود       

در حالتی آه حّتی ميكائيل، رئيس فرشتگان، وقتی بر سر نعش موسی با ابليس                  ٩.  موجودات سماوی اهانت می کنند   
ولی ١٠»  .نش آند خداوند تو را سرز    «:  مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با اهانت محكوم سازد، بلكه فقط گفت                  

اين اشخاص امروز به آنچه آه نمی فهمند اهانت می کنند و آن چيزهايی آه آنها مثل حيوانات از روی غريزه درک                        
وای به حال آنها، زيرا همان راهی را در پيش گرفته اند آه      ١١.  می کنند، چيزهايی است آه باعث هالآت آنها می شود       

آه عليه موسی طغيان آرد     »  قورح«ود خود راه غلط را دنبال کرده  و مانند            برای س »  بلعام«پيمود و مانند    »  قائن«
اينها مجالس ُانس شما را آلوده می سازند، زيرا با بی شرمی می خورند و می نوشند و                 ١٢.  ياغی شده و از بين رفته اند      

 درختهايی هستند آه در هيچ       .آنها ابرهای بی بارانی هستند آه از برابر باد رانده می شوند            .  فقط در فكر خود هستند     
آنها مانند امواج متالطم دريا هستند و کارهای                ١٣.  فصلی ميوه نمی دهند و از ريشه آنده شده و کامًال مرده اند                      

شرم آورشان مانند آفهای آثيفی ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند آه تاريكی دوزخ تا به ابد در                               
ببينيد، خداوند با دهها هزار نفر از       «:  نسل هفتم بعد از آدم بود، پيشگويی آرده گفت         آه  »  خنوخ«١٤.  انتظار آنهاست 

تا بر همٔه آدميان داوری آند و انسانهای شريری را آه از روی شرارت، دست به کارهای                        ١٥مقّدسين خود می آيد     
اين اشخاص  ١٦»  .كوم سازد شريرانه زده اند و همٔه سخنان سختی آه گناهكاران خداناشناس بضد خدا گفته اند، مح                    

آلمات زيبا و گزاف از دهانشان جاری است و         .  هميشه غرغر و شكايت آرده و از شهوات خويش پيروی می نمايند           
 . برای سود و منفعت خود از ديگران تعريف می کنند



 يهودا
 

  اخطارها و دستورات
زيرا ١٨فته اند به ياد داشته باشيد،       و اّما شما ای عزيزان، بايد سخنانی را آه رسوالن خداوند ما عيسی مسيح گ                  ١٧

آنها به شما گفته بودند آه در زمان آخر افرادی می آيند آه شما و ايمانتان را مسخره خواهند آرد و فقط از شهوات                            
٢٠. ايشان مردمانی نفسانی هستند آه تفرقه می اندازند و از روح خدا محرومند   ١٩.  شريرانٔه خود پيروی خواهند نمود    

با هدايت روح القدس دعا نماييد،     .   شما بايد در ايمان بسيار مقّدستان، ثابت باشيد و در آن پيشرفت آنيد                ای عزيزان، 
و شما آه منتظر خداوند ما عيسی مسيح هستيد تا او در رحمت خود حيات جاويدان به شما عنايت فرمايد، خود را            ٢١

آسانی را آه به آتش افتاده اند        ٢٣.  رند، دلسوز باشيد   نسبت به آنها آه شک و ترديد دا           ٢٢.  در محّبت خدا نگاه داريد      
بيرون آوريد و نجات بخشيد، نسبت به ديگران هم دلسوز باشيد و هم از آنان بترسيد، اّما حّتی از لباسهايشان آه با                           

 . شهوات گناه آلوده شده است متنّفر باشيد

  دعای شكرگزاری
 نگاه دارد و شما را بی عيب و شادمان در پيشگاه جاللش قرار             اآنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش         ٢٤

يعنی بر خدای يكتا آه به وسيلٔه عيسی مسيح خداوند ما، ما را نجات داده است، جالل و عظمت، قّوت و                               ٢٥دهد،  
 . قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، آمين
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  مكاشفٔه يوحنای رسول
  معّرفی کتاب

مكاشفٔه يوحنا در زمانی نوشته شد آه مسيحيان به خاطر ايمانشان به عيسی مسيح به عنوان خداوند، تحت آزار و                      
 ببخشد و آنها را تشويق آند آه در زمان             مقصود اصلی نويسنده اين است آه به خوانندگان خود اميد            .  شكنجه بودند 

 . سختی و شكنجه در ايمان خود وفادار باشند
بيشتر قسمت های اين آتاب، مكاشفات و رؤياهايی است آه به طور استعاره و با زبان اشاره بيان شده و مسيحيان                     

 . آن زمان، آن را خوب می فهميدند ولی برای ديگران به صورت رمز می باشد
 مكاشفات و رؤياهای اين آتاب بمانند يک سمفونی به دفعات مختلف و به صورتهای گوناگون تكرار                     صحنه های

هرچند نظريات مختلفی در مورد شرح و تفسير اين آتاب وجود دارد، ولی آهنگ اصلی آتاب                      .  و تكرار می شوند  
و شيطان پيروز خواهد شد و         آشكار است و آن اين است آه خدا سرانجام به وسيلٔه عيسی مسيح بر تمام دشمنان                          

 . آسانی را آه به او وفادار بوده اند، در آسمانی جديد و زمينی جديد برآت و پاداش خواهد داد

  تقسيم بندی کتاب
  ٨-١:١مقّدمه 

  ٢٢:٣-٩:١رؤيای اّوليه و نامه هايی به هفت آليسا 
  ١:٨-١:٤طومار با هفت مهر 

  ١٩:١١-٢:٨هفت شيپور 
  ١٨:١٣-١:١٢وحشی  اژدها و دو حيوان

  ٨:١٥-١:١٤رؤياهای گوناگون 
  ٢١-١:١٦هفت جام غضب خدا 

  ١٠:٢٠-١:١٧سقوط بابل، شكست حيوان وحشی، نبی دروغين و شيطان 
  ١٥-١١:٢٠داوری نهايی 

  ٥:٢٢-١:٢١آسمان جديد، زمين جديد و اورشليم جديد 
  ٢١-٦:٢٢خاتمه 

١  
. اده است تا آنچه را آه بايد بزودی رخ دهد، به بندگانش نشان دهد               اين مكاشفه ای است آه خدا به عيسی مسيح د         ١

يوحنا با بيان آنچه شنيده و        .  تا اين چيزها را به او نشان دهد          ٢او فرشتٔه خود را به نزد بندٔه خويش يوحنا فرستاد،               
ن را می خواند و     و خوشا به حال کسی که اي      ٣.  ديده است به حقانّيت آالم خدا و شهادت عيسی مسيح گواهی می دهد               

زيرا بزودی همٔه   .  کسانی که به آلمات اين نبّوت گوش می دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است، عمل می آنند                       
 . اين چيزها به وقوع خواهد پيوست

  درود به آليساهای هفت گانه
 : از طرف يوحنا تقديم به هفت آليسای استان آسيا٤

هست و بود و خواهد آمد و از جانب هفت روح آه در پيشگاه تخت                               فيض و سالمتی از جانب خدا، او  که              
و از جانب عيسی مسيح، آن شاهد امين، آن نخستزاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمين به                    ٥.  پادشاهی او هستند  

ه سلطنت  و ما را ب   ٦.  او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانيد                  .  شما فيض و آرامش باد     
ببين او با    ٧.  او را تا به ابد جالل و قدرت باد، آمين             .  رسانيد تا به عنوان آاهنان، خدا يعنی پدر او را خدمت آنيم                

همه و از جمله آن کسانی که به او نيزه زدند، او را خواهند ديد و همٔه اقوام جهان به خاطر او                                          !  ابرها می آيد  
 . آمين! دآری، چنين خواهد ش. سوگواری خواهند آرد

 » .من الف و يا هستم، خداوند متعال آه بود و هست و خواهد آمد«: خداوند خدا می گويد٨

  ظهور مسيح
من يوحنا، برادر شما، آه در اّتحاد با عيسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شريک شما هستم به خاطر                            ٩
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آن روز، روز خداوند بود و            ١٠.  س مقيم بودم    موعظٔه آالم خدا و شهادت به عيسی در جزيره ای به نام پاتمو                        
: آه به من گفت    ١١روح القدس مرا فراگرفت، در آن  حال، از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شيپور شنيدم                       

افسس، اسميرنا، پرغامس، طياتيرا،     :  آنچه را آه می بينی در آتابی بنويس و به اين هفت آليسا، يعنی آليساهای                    «
 » .و الئوديکيه بفرستسارد، فيالدلفيا، 

در ميان   ١٣.  برگشتم تا ببينم آيست آه با من سخن می گويد و وقتی برگشتم، هفت چراغپائه زّرين ديدم                                      ١٢
موهای او مثل پشم    ١٤.  چراغپايه ها آسی شبيه انسان آه ردای بلندی برتن داشت و ِزِره زّرينی به دور سينه اش بود                   

پاهايش مثل برنزی آه در آوره گداخته و سپس شّفاف شده                ١٥ درخشيد  يا برف سفيد بود و چشمانش مثل آتش می            
او در دست راست خود، هفت ستاره داشت و از دهانش                     ١٦.  باشد، درخشان بود و صدايش مانند صدای آبشار              

وقتی او را ديدم مثل مرده        ١٧.  شمشيری تيز و دو َدم بيرون می آمد و چهره اش مانند خورشيد نيمروز می درخشيد                   
من زنده  ١٨.  نترس، من اول و آخر هستم       «:   پای او افتادم، اّما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت                     پيش

آنچه را می بينی   ١٩.  بودم و مردم و اآنون تا به ابد زنده هستم و آليدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم                           
وم و مقصود آن هفت ستاره ای آه در دست راست             مفه٢٠.  بنويس، آنچه آه اآنون هست و بعد از اين اّتفاق می افتد              

آن هفت ستاره فرشتگان هفت آليسا و آن هفت چراغپايه، هفت آليسا            .  من ديدی و آن هفت چراغپايه زّرين اين است        
 . می باشند

٢  
  پيام به آليسای افسس

 : به فرشته آليسای افسس بنويس«١
ست خود دارد و در ميان هفت چراغپائه زّرين گردش             اين است سخنان آن کسی که هفت ستاره را به دست را              «

تو آنانی را   .  می دانم آه نمی توانی افراد شرير را تحّمل آنی         .  من کارها، رنجها، و بردباری تو را می دانم         ٢.  می کند
ی، تو بردبار هست   ٣.  آه اّدعا می کنند، رسول هستند ولی نيستند، امتحان کرده ای و دريافته ای آه دورغگو هستند                       

عشق و عالقٔه   :  اّما اين شكايت را از تو دارم      ٤.  به خاطر من در مقابل شرارت ايستادگی کرده ای و از پا در نيامده ای            
به ياد داشته باش آه از چه مقام بلندی سقوط کرده ای، توبه آن و مثل گذشته عمل        ٥.  نخستين خود را از دست داده ای     

تو اين ُحسن را هم       :  البّته بايد بگويم   ٦.  اغپايه ات را از جايش بر می دارم        نما و اگر توبه نكنی نزد تو می آيم و چر              
ای کسانی که گوش داريد، به آنچه آه روح به آليساها                   ٧.  داری، آه مثل من از کارهای نقوالويان متنّفر هستی                

 . يد، بخوردبه کسی که پيروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی آه در باغ خدا می رو! می گويد گوش دهيد

  پيام به آليسای اسميرنا
 : به فرشتٔه آليسای اسميرنا بنويس«٨
من از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود اين              ٩:  اين است سخنان آن اول و آخر، آن کس آه ُمرد و زنده شد              «

آنان جماعت  .  ترا می زنند می دانم آن کسانی که اّدعا می کنند يهودی هستند ولی نيستند، چطور به تو اف             !  توانگر هستی 
البّته ابليس بعضی از شما را به زندان خواهد افكند تا شما               .  از رنجی آه به شما روی می آورد، نترسيد         ١٠!  شيطانند

را بيازمايد و به مّدت ده روز رنج خواهيد آشيد ولی تا َدم مرگ وفادار بمانيد و من به شما تاج حيات را خواهم                                   
 . بخشيد
کسی که پيروز شود، عذاب مرگ      .  که گوش داريد به آنچه آه روح به آليساها می گويد گوش دهيد               ای  کسانی   «١١

 . دوم را نخواهد چشيد

  پيام به آليسای پرغامس
 : به فرشتٔه آليسای پرغامس بنويس«١٢
می دانم تو در آجا به سر می بری، تخت              ١٣.  اين است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشير تيز دوَدم است                   «
تو حّتی در آن زمان آه آنتيپاس، شاهد . يطان در آنجا قرار دارد و من می دانم ايمانی آه به من داری آم نشده است ش

در :  اّما از تو چند شكايت دارم       ١٤.  امين من در شهر تو يعنی در خانٔه شيطان شهيد شد، ايمانت را از دست ندادی                     
بلعام به باالق تعليم داد آه چگونه قوم اسرائيل را از راه               .  سبيده اندپرغامس عّده ای با تو هستند آه به تعاليم بلعام چ           

١٥. راست منحرف سازد و آنان را تشويق آرد آه خوراآی را بخورند آه به ُبتها تقديم شده بود و مرتكب زنا بشوند                     

ی بزودی نزد تو خواهم     پس توبه آن، اگر توبه نكن     ١٦.  و همچنين عّده ای هستند آه از تعليم نقوالويان پيروی می کنند          
 . آمد و با شمشيری آه از دهانم بيرون می آيد، با آنان جنگ خواهم آرد
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 ! ای کسانی که گوش داريد، آنچه را آه روح به آليساها می گويد بشنويد«١٧
 به کسی که پيروز شود، نان مرموز الهی خواهم داد و نيز به او سنگ سفيدی می دهم و بر آن سنگ، نام تازه ای                       «

 . نوشته خواهد بود آه هيچ کس معنی آن را نخواهد فهميد، مگر آن کسی که آن را می گيرد

  پيام به آليسای طياتيرا
 : به فرشتٔه آليسای طياتيرا بنويس«١٨
از ١٩.  اين است سخنان پسر خدا آه چشمانش مانند آتش می درخشد و پاهايش مثل برنز شفاف درخشان است                          «

، خدمت نيکو و بردباری تو آگاه هستم و می دانم آه اآنون کارهای تو از گذشته بهتر                             کارها، محّبت و وفاداری     
ايزابل، زنی آه اّدعا می کند نبّيه است و با تعليم خود           .  تو ايزابل را آزاد گذاشته ای    :  و اّما از تو شكايتی دارم     ٢٠.  است

به او ُمهلت   ٢١.  د آه به ُبتها تقديم شده است        بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتكب زنا و خوردن خوراکهايی شون                
بدان آه من او را گرفتار بسترش خواهم    ٢٢.  داده ام آه توبه آند ولی او نمی خواهد دست از زناکاری های خود بردارد           

ساخت و عاشقانش را آه با او زنا کرده اند، همراه خودش گرفتار مصيبت شديدی خواهم آرد، مگر اينکه از آن                              
با اين آارها، همٔه آليساها خواهند      .  و فرزندانش را به قتل خواهم رسانيد       ٢٣ه با او آرده بودند، توبه آنند         آارهايی آ 

 . فهميد آه من افكار و نّيت های انسان را می آزمايم، و به هريک از شما بر طبق کارهايش جزا خواهم داد
يم را نپذيرفته ايد؛ آنچه را آه آنان اسرار                 اآنون روی سخن من با بقّئه شما در طياتيراست آه اين تعال                         «٢٤

فقط می خواهم آنچه     ٢٥.  من نمی خواهم بار بيشتری بر شما تحميل آنم              .  مخصوص شيطان می خوانند نياموخته ايد      
به کسی که پيروز شود و در انجام ارادٔه من تا به آخر استقامت                     ٢٦.  داريد تا زمانی که من می آيم محكم نگاه داريد            

او با عصای آهنين بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را             ٢٧.  درت خواهم داد تا بر تمام ملل حكمرانی آند         نشان دهد ق  
. او تمام اين آارها را با قدرتی آه من از پدر دريافت کرده ام، انجام خواهد داد             .  مثل ظروف سفالين ُخرد خواهد آرد     

 . و همچنين ستارٔه صبح را به او خواهم بخشيد٢٨
 . سانی که گوش داريد، آنچه را آه روح به آليساها می گويد، بشنويدای ک«٢٩

٣  
  پيام به آليسای سارد

 : به فرشتٔه آليسای سارد بنويس«١
کارهای تو را می دانم و اگرچه همه           .  اين است سخنان آن کسی که دارای هفت روح خدا و هفت ستاره است                    «

 و آن چيزهايی را آه باقيمانده و نزديک است از بين برود تقويت                 بيدار شو ٢.  می گويند تو زنده هستی ولی مرده ای      
پس آنچه را آه آموخته و شنيده ای به ياد آور           ٣.  آن، زيرا من هيچ يک از آارهايی آه پسنديدٔه خداست در تو نيافته ام            

ظٔه آمدن مرا    اگر بيدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لح                         .  و آن را محكم نگه دار و توبه آن             
آنان با لباس سفيد با من راه خواهند            .  اّما چند نفر در سارد داری آه لباسهای خود را نيالوده اند                ٤.  نخواهی دانست 

کسی که پيروز شود، به لباس سفيد ملّبس خواهد شد و نامش را هرگز از آتاب حيات حذف                 ٥.  رفت زيرا مستحق آنند   
 . تگان، او را از آن خود خواهم دانستنخواهم آرد و در پيشگاه پدر خود و فرش

 . ای کسانی که گوش داريد آنچه را آه روح به آليساها می گويد بشنويد«٦

  پيام به آليسای فيالدلفيا
 : به فرشتٔه آليسای فيالدلفيا بنويس«٧
بست و هر     دری را آه او بگشايد نمی توان     .  اين است سخنان آن قّدوس و صادق آه آليد داوود را به دست دارد               «

من کارهای تو را می دانم و دری گشوده پيش روی تو قرار داده ام آه هيچ کس                ٨.  دری را آه او ببندد نمی توان گشود      
! توّجه آن ٩.  نمی تواند آن را ببندد؛ زيرا با اينکه قدرت تو آم است، تعليم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انكار نكرده ای                     

آنانی را آه از جماعت شيطان هستند و اّدعای يهودّيت می کنند، ولی نيستند و                  :  اين است آاری آه من خواهم آرد        
زيرا ١٠دروغ می گويند، خواهم آورد و پيش پای تو خواهم افكند و آنان خواهند دانست آه تو محبوب من هستی،                              

ه قرار است بر      مطابق تعاليم من رفتار آردی و نسبت به من وفادار ماندی، من نيز تو را از آزمايش سختی آ                                
بزودی می آيم، آنچه را داری محكم نگه دار و           ١١.  تمامی جهان واقع شود و ساآنانش را بيازمايد، حفظ خواهم آرد              

من آسی را آه پيروز گردد، مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت،                   ١٢.  نگذار آسی تاج تو را بربايد      
من نام شهر خدا، يعنی آن اورشليم           .  خود را بر او خواهم نوشت        او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای                  

 . تازه ای را آه از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنين نام تازه خود را بر او خواهم نوشت
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 . ای کسانی که گوش داريد، آنچه را آه روح به آليساها می گويد، بشنويد«١٣

  پيام به آليسای الئوديکيه
 : فرشتٔه آليسای الئوديکيه بنويس به«١٤
من از همٔه کارهای تو      ١٥.  ، آن شاهد امين و راستين و نخستين منشاء تمام خلقت خدا               »آمين«اين است سخنان     «

اّما چون بين اين دو، يعنی نه        ١٦.  ای آاش گرم بودی و يا سرد       .  آگاه هستم و می دانم آه تو نه گرم هستی و نه سرد              
دولتمند هستم و ثروت جمع کرده ام و        ':  زيرا می گويی ١٧ را از دهان خود قی خواهم آرد           گرم هستی و نه سرد، تو      

١٨.  اگرچه اين را نمی دانی، با اين وجود تو بيچاره و بدبخت و بينوا و آور و عريان هستی                  '  .محتاج به چيزی نيستم   

راستی دولتمند گرداند و لباس        به تو نصيحت می کنم، طاليی را آه در آتش تصفيه شده از من بخر تا تو را به                                
همٔه ١٩.  سفيدی بخر تا بپوشی و خجلت عريانی خود را بپوشانی و مرحمی بخر و به چشمان خويش بمال تا ببينی                          

من پشت در ايستاده     ٢٠.  آسانی را آه دوست می دارم، سرزنش می کنم و تأديب می نمايم پس غيور باش و توبه آن                     
. بشنود و در را باز آند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با من                     در را می آوبم اگر آسی صدای مرا         

به آن کسی که پيروز گردد جايی در روی تخت خود خواهم بخشيد، همان طور آه من پيروز شدم و با پدر بر                                  ٢١
 . تخت او نشستم

 » .ای کسانی که گوش داريد، آنچه را آه روح به آليساها می گويد، بشنويد«٢٢

٤  
  پرستش در عالم باال

پس از آن نگاه آردم و در آسمان دری گشاده ديدم و همان صدايی آه من در آغاز شنيده بودم مانند شيپوری به                           ١
روح خدا مرا فرا گرفت و ديدم ٢» .باال بيا، من آنچه را آه بايد بعد از اين ُرخ دهد به تو نشان خواهم داد              «:  من  گفت 

آه مانند يشم و عقيق می درخشيد و در              ٣شت و بر روی آن تخت آسی نشسته بود                   آه در آسمان تختی قرار دا          
در پيرامون اين تخت بيست و چهار تخت ديگر بود و روی        ٤.  گرداگرد تخت رنگين آمانی بود، به درخشندگی ُزمّرد      

 تخت برق ساطع می شد از آن٥. آنها لباس سفيد به تن و تاج زّرين به سر داشتند    .  آنها بيست و چهار پير نشسته بودند      
و ٦.  اينها هفت روح خدا هستند        .  در جلوی تخت، هفت مشعل سوزان می سوخت            .  و غّرش و رعد شنيده می شد          

در اطراف و در چهار گوشٔه تخت،         .  همچنين در برابر تخت چيزی آه مانند دريای شيشه يا بلور بود ديده می شد                   
حيوان اول مانند شير بود، دومی مانند گوساله،        ٧.  ر از چشم بود   چهار حيوان قرار داشتند آه بدن آنها از هر طرف پ          

هريک از اين چهار حيوان شش      ٨.  سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی پر گشوده بود            
 : بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دايمًا می گفتند

  خدای قادر مطلق ،قّدوس، قّدوس، قّدوس، خداوند«
 » آه بود و هست و خواهد آمد

آن بيست و چهار    ١٠،  هروقت اين حيوانات آن تخت نشين را آه تا ابد زنده است، تجليل و تكريم و تمجيد می کنند                   ٩
پير در برابر تخت نشين آه تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او                              

 : زند و فرياد می زنندمی اندا
  ای خداوند و خدای ما، تو تنها شايسته ای«١١

 ، آه صاحب جالل و حرمت و قدرت باشی
  زيرا تو همه چيز را آفريدی

 » .و به ارادٔه تو، آنها هستی و حيات يافتند

٥  
  بّره و طومار

 شده و با هفت ُمهر، ُمهر و         آنگاه ديدم آه تخت نشين، طوماری در دست راست دارد آه هر دو طرف آن نوشته                 ١
چه کسی شايسته است آه طومار را بگشايد         «:  و فرشتٔه نيرومندی را ديدم آه با صدای بلند می گفت           ٢.  موم شده بود  

اّما هيچ کس در آسمان يا روی زمين و يا زير زمين قادر نبود آه طومار را بگشايد و يا                     ٣»  و ُمهرهايش را بردارد؟   
من زارزار می گريستم، زيرا آسی يافت نشد آه شايستٔه آن باشد که طومار را بگشايد و يا به                  ٤.  به داخل آن نگاه آند    
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گريه مكن زيرا آن شير، شيری آه از طايفٔه يهودا و نهالی از             «:  آنگاه يكی از پيران به من گفت      ٥.  داخل آن نگاه آند   
 » .آن را داردنسل داوود است، پيروز شده و او حق گشودن طومار و برداشتن هفت ُمهر 

آنگاه ديدم آه در وسط همان تخت و در ميان آن حيوانات و پيران، بّره ای ايستاده بود آه عالمت بّرٔه قربانی شده                 ٦
هفت چشمی آه هفت روح خدا هستند و به همٔه جهان فرستاده             .  آن بّره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود         .  را داشت 
همين که او آن را گرفت آن چهار حيوان و             ٨.   دست راست تخت نشين گرفت      بّره جلو آمد و طومار را از         ٧.  شده اند

پيران به يک دست چنگ داشتند و به دست ديگر جامهای زّرين پر از                    .  بيست و چهار پير پيش بّره سجده آردند          
 : آنها سرود تازه ای می سراييدند٩. ُبخور آه نشانٔه دعاهای مقّدسين است

 ا بگيری، تو  شايسته ای آه، طومار ر«
 ، و ُمهرهايش را بگشايی

 ، زيرا تو آشته شدی و با خون خود مردمان را از هر طايفه و زبان
 . از هر مّلت و اّمت برای خدا خريدی

 ، تو آنان را به سلطنت رسانيدی تا به عنوان آاهنان١٠
 » .خدای ما را خدمت آنند و آنها بر زمين فرمانروايی خواهند آرد

آنها در   .  دم و صدای فرشتگان بی شماری را آه صدها هزار و هزاران هزار بودند، شنيدم                            آنگاه نگاه آر    ١١
 : و با صدای بلند فرياد می زدند١٢اطراف آن تخت و حيوانات و پيران ايستاده بودند 

  بّرٔه قربانی شده شايسته است«
 ، تا قدرت و ثروت، حكمت و توانايی

 » .حرمت و جالل و تمجيد بيايد
 

 : ه می شنيدم آه همٔه موجودات آسمان و زمين و زير زمين و دريا و هرچه در آنهاست فرياد می کردندآنگا١٣
 ، ستايش و عّزت، جالل و قدرت«

  از آن آسی باد آه بر تخت می نشيند
 » !و تا به ابد از آن بّره باد

 
 . و پيران سجده نموده، او را پرستش آردند» آمين«و آن چهار حيوان گفتند ١٤

٦  
  شكستن ُمهرها

در آن هنگام آه بّره، نخستين ُمهر از آن هفت ُمهر را شكست، من ناظر بودم و شنيدم آه يكی از آن حيوانات با                          ١
و ناگهان اسب سفيدی ديدم آه سوار آن آمانی به دست داشت و تاجی به او داده                 ٢»  بيا«:  صدايش مانند رعد می گويد   

 . فر شدشد و او پيروزمندانه عازم فتح و ظ
و اسب ديگری آه سرخ رنگ بود بيرون           ٤»  بيا«:  وقتی بّره، دومين ُمهر را گشود، شنيدم که حيوان دوم گفت              ٣

آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمين بردارد تا انسانها يكديگر را بكشند و همچنين به او                                       
 . شمشير بزرگی داده شد

آنگاه نگاه آردم و اسب سياهی را ديدم، آه          »  بيا«:  د، شنيدم آه حيوان سوم گفت      وقتی بّره، سومين ُمهر را گشو      ٥
قيمت يک چارک    «:  و صدايی از ميان آن حيوانات به گوشم رسيد آه می گفت               ٦سوارش ترازويی به دست داشت        

 » .به روغن زيتون و شراب آسيبی مرسان. گندم و يا سه چارک جو، مزد يک روز آار خواهد بود
وقتی به آنجا نگاه آردم،      ٨»  بيا«:  که او چهارمين ُمهر را گشود، صدای حيوان چهارم را شنيدم آه  گفت                زمانی ٧

به او قدرتی داده شد تا        .  اسب رنگ پريده ای را ديدم آه نام سوارش مرگ بود و دنيای مردگان به دنبالش می آمد                       
 . حشی از بين ببرديک چهارم زمين را با شمشير و گرسنگی و امراض ُمهلک و حيوانات و

وقتی پنجمين ُمهر را گشود، در زير قربانگاه ارواح آسانی را ديدم آه به خاطر آالم خدا و اعتراف ايمان خود                         ٩
ای خداوند قّدوس و راستين، تا به آی بر ساآنين زمين داوری               «:  آنها با صدای بلند فرياد زدند       ١٠.  شهيد شده بودند  

به هريک از آنها ردای سفيدی دادند و به آنها گفته شد، آه اندآی              ١١»  نها نمی گيری؟ نمی کنی و انتقام خون ما را از آ       
 . ديگر بيارامند تا تعداد همقطاران و ايمانداران آه می بايد مثل آنان آشته شوند، آامل گردد

 سياه گشت،   خورشيد مانند پالسی  .  آنگاه وقتی بّره، ششمين ُمهر را گشود، ديدم آه زمين لرزٔه شديدی رخ داد                  ١٢
١٤.  ستارگان آسمان مانند انجيرهايی آه از تندباد به زمين می ريزند، فرو ريختند               ١٣.  ماه کامًال مثل خون سرخ شد       
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و پادشاهان و    ١٥آسمان مانند طومار درهم پيچيده ای ناپديد شد و همٔه کوهها و جزيره ها از جای خود منتقل شدند                            
، زورمندان و همٔه انسانها چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در                  فرمانروايان زمين، سرلشکران و توانگران    

به روی ما بيفتيد و ما را از چهرٔه تخت نشين           «:  و به آوه و صخره ها  گفتند     ١٦.  ميان صخره های آوهها پنهان ساختند    
 آن روز را تحّمل      زيرا روز عظيم خشم آنها رسيده است، چه آسی می تواند           ١٧و از خشم و غضب بّره پنهان آنيد،           

 » آند؟

٧  
  اسرائيلی ١٤٤٠٠٠

بعد از اين چهار فرشته را ديدم آه در چهار گوشٔه زمين مستقر شدند و جلوی چهار باد زمين را می گرفتند تا                              ١
و فرشتٔه ديگری را ديدم آه از مشرق برمی  خاست و ُمهر                ٢.  ديگر بادی بر دريا و خشكی و يا هيچ درختی نوزد               

 در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته آه قدرت يافته بودند به خشكی و دريا آسيب                                    خدای زنده را   
تا آن زمان آه ما ُمهر خدايمان را بر پيشانی بندگانش نگذاريم، به دريا و خشكی و يا درختان                               «٣:  رسانند، گفت 

ئيل نشانٔه ُمهر را دريافت داشته بودند            و شنيدم آه تعداد کسانی که از همٔه طايفه های بنی اسرا                ٤»  .آسيبی نرسانيد  
دوازده هزار از طايفٔه يهودا، دوازده هزار از طايفٔه رئوبين، دوازده هزار از                ٥.  يكصد و چهل و چهار هزار بودند       

دوازده ٧دوازده هزار از طايفٔه اشير، دوازده هزار از طايفٔه نفتالی، دوازده هزار از طايفٔه منسی،                           ٦طايفٔه جاد،    
دوازده هزار از طايفٔه      ٨ز طايفٔه شمعون، دوازده هزار از طايفٔه الوی، دوازده هزار از طايفٔه يساآار،                          هزار ا  

 . زبولون، دوازده هزار از طايفٔه يوسف و دوازده هزار از طايفٔه بنيامين

  جمعّيت بزرگ از تمام مّلتها
از همٔه ملل و همٔه قبايل و اّمتها و زبانها در           .  دبعد از اين نگاه آردم و گروه آثيری را ديدم آه به شمار نمی آمدن              ٩

و با هم    ١٠آنها لباس سفيدی به تن داشتند و شاخٔه نخل در دستشان بود                   .  جلوی تخت و در مقابل بّره ايستاده بودند          
 و همٔه فرشتگانی آه   ١١»  .نجات ما از جانب خدايی است آه بر تخت می نشيند و از جانب بّره است               «:  فرياد می زدند 

در پيرامون تخت بودند، همراه با پيران و آن چهار حيوان در جلوی تخت، چهره بر زمين نهاده و خدا را عبادت                             
! آمين، حمد و جالل و حكمت، سپاس و حرمت، قدرت و قّوت از آن خدای ما باد، تا به ابد                    «:  آنها می گفتند ١٢.  آردند
 » .آمين
 » اين مردان سفيدپوش چه کسانی هستند و اهل آجايند؟«: تآنگاه يكی از آن پيران به من خطاب آرده گف١٣
 » .ای آقای من، تو بايد بدانی«: من پاسخ دادم١٤

اينها آسانی هستند آه از آن عذاب سخت گذشته اند، رداهای خود را شسته و در خون بّره سفيد                    «:  بعد به من گفت   
را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سائه             به اين سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او          ١٥.  کرده اند

خورشيد و يا هيچ گرمای سوزانی      .  آنان ديگر احساس گرسنگی يا تشنگی نخواهند آرد       ١٦.  آن تخت نشين خواهند بود   
زيرا آن بّره آه در مرآز تخت است، شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های                    ١٧.  به آنها آسيب نخواهد رسانيد    

 » .ب حيات هدايت خواهد آرد و خدا همٔه اشکها را از چشمان آنان پاک خواهد آردآ

٨  
  ُمهر هفتم

و من ديدم آه هفت        ٢  هنگامی که بّره، هفتمين ُمهر را گشود نزديک نيم ساعت در آسمان سكوت برقرار بود                       ١
 . شيپور به هفت فرشته ای آه در پيشگاه خدا ايستاده بودند، داده شد

او عودسوز زّرينی به دست داشت و مقدار زيادی ُبخور          .  قت فرشته ای ديگر آمد و پيش قربانگاه ايستاد       در اين و  ٣
دود ُبخور از دست آن       ٤.  به او داده شد تا به همراه دعاهای همٔه مقّدسين بر قربانگاه زّرين جلو تخت تقديم نمايد                          

شته، عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه ُپر            فر٥.  فرشته همراه با دعاهای مقّدسين به پيشگاه خدا باال رفت            
 . آنگاه رعد و برق و صدای مهيبی برخاست و زمين لرزيد. ساخت و آن را به روی زمين افكند

  نواختن شيپورها
 . هفت فرشته ای آه هفت شيپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند٦
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 و آتش آميخته با خون باريد و بر روی زمين فرو ريخت، يک سوم                  اولين فرشته در شيپور خود دميد و تگرگ        ٧
 . زمين و يک سوم درختان و همٔه سبزه  ها سوختند

دومين فرشته در شيپور خود دميد چيزی مانند آوهی مشتعل به دريا افكنده شد و يک سوم دريا به خون مبدل                             ٨
 . ای آن غرق گشتندو يک سوم موجودات زنده دريا ُمردند و يک سوم آشتيه٩ گرديد
سومين فرشته در شيپور خود دميد و ستارٔه بزرگی آه مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود، از آسمان بر روی                          ١٠

بود و يک سوم آب به زهر مبدل گرديد و               )  خاراگوش(نام آن ستاره     ١١.  يک سوم رودخانه ها و چشمه سارها افتاد       
 . ی شده بودبسياری از مردم به عّلت آن مردند زيرا آب َسّم

سپس چهارمين فرشته در شيپور خود دميد، چنان ضربه ای به يک سوم خورشيد و يک سوم ماه و يک سوم                            ١٢
 . ستارگان وارد شد آه يک سوم آنها تاريک شدند و يک سوم نور روز و يک سوم نور شب از بين رفت

وای، وای، وای بر ساآنان       «:   می گفت آنگاه من عقابی را ديدم آه در آسمان پرواز می کرد و با صدای بلند                     ١٣
 » .زمين، زيرا آه هم اآنون سه فرشتٔه ديگر شيپورهای خود را خواهند دميد

٩  
» چاه بی انتها «در اين وقت، پنجمين فرشته در شيپور خود دميد و من ستاره ای را ديدم آه به زمين افتاد و آليد                         ١

ها را گشود و از چاه دودی مانند دود يک آورٔه بزرگ برخاست و نور               و با آن آليد، چاه بی انت     ٢  به آن ستاره داده شد    
آنگاه از آن دود ملخهايی بيرون آمده، زمين را ُپر ساختند و به آنان                ٣.  خورشيد و هوا از دود چاه، تيره و تار گشت           

داشته باشند، بلكه   و به آنها گفته شد آه به علف زمين و گياهان و درختان آاری ن                 ٤قدرتی مثل قدرت آژُدم داده شد        
به آنها اجازه داده شد اين آدميان را به مّدت پنج ماه               ٥.  فقط به آدميانی آه ُمهر خدا را برخود ندارند، آسيب برسانند             

٦.  معّذب سازند و مانند کسانی که از نيش عقرب رنج می برند آنها را عذاب دهند، ولی اجازٔه آشتن آنها را نداشتند                        

مشتاق مردن خواهند بود،    .   آرزوی مرگ خواهند آرد، اّما به آرزوی خود نخواهند رسيد             در آن زمان اين مردمان     
 . ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد

صورت .  بر روی سر آنها چيزهايی شبيه به تاجهای زّرين قرار داشت              .  اين ملخها مثل اسبان آمادٔه نبرد بودند        ٧
و سينه های آنها را ٩وهای زنها، دندانهايی مثل دندانهای شير داشتند       موهايشان مانند م  ٨.  آنها مانند صورت انسان بود    

سينه پوش هايی مانند زره های آهنين می پوشانيد و صدای بالهايشان مانند صدای اسبان و اّرابه هايی بود آه به ميدان                     
م خود نوع بشر را به      آنها مانند عقرب، صاحب دُمهای نيشداری هستند و قدرت دارند با دُ            ١٠.  جنگ هجوم می آورند  

و در يونانی     »  ابدون«پادشاه آنها فرشتٔه چاه بی انتهاست آه نامش به عبرانی                       ١١.  مّدت پنج ماه معّذب سازند         
 . می باشد) نابود آننده(» آپوليون«

آنگاه ششمين فرشته در شيپور خود         ١٣.  بالی اول به پايان رسيد، اّما دو بالی ديگر هنوز هست آه بايد بيايد                    ١٢
آه به فرشتٔه ششم آه       ١٤ميد و من از چهار گوشٔه قربانگاه زّرين آه در حضور خدا قرار دارد، صدايی شنيدم                            د

پس آن  ١٥»  .چهار فرشته ای را آه در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد             «:  شيپور را به دست داشت می گفت      
١٦. همين سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودندآنان برای . چهار فرشته آزاد شدند تا يک سوم آدميان را بكشند      

: در رؤيايی آه من ديدم، اسبان و سواران آنها چنين بودند١٧. من شنيدم آه تعداد سواران آنها دويست ميليون نفر بود    
اسبان سرهايی مانند سر شير      .  سواران سينه  پوش هايی به رنگهای سرخ آتشين و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند                 

اين سه بال يعنی آتش و دود و گوگرد آه از دهانشان                 ١٨.  داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بيرون می آمد               
زيرا ُدمهايشان به مارهايی     .  قدرت اسبان در دهان و ُدمهای آنها بود           ١٩.  بيرون می آمد، يک سوم آدميان را آشت         

 . رسانيدندشباهت داشت آه با سر خود می گزيدند و به مردم آزار می 
بقّئه آدميان آه از اين بالها جان سالم به در بردند، از ُبتهايی آه خود ساخته بودند، دست نكشيدند و از پرستش                        ٢٠

ديوها و ُبتهايی که از طال و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به ديدن و شنيدن و راه رفتن                                     
 .  و جادوگری و زنا و يا دزدی توبه نكردندو از آدمكشی٢١ نيستند، باز نايستادند

١٠  
  فرشته و طومار آوچک

او با ابری پوشيده شده بود و رنگين آمانی به           .  آنگاه فرشتٔه پر قدرت ديگری را آه از آسمان پايين می آمد، ديدم            ١
ش طومار  در دست ٢.  دور سرش بود، چهره اش مانند خورشيد می درخشيد و ساق پاهايش مثل ستونهای آتش بود                        

آنگاه فرياد بلندی مانند غّرش      ٣.  آوچک بازشده ای بود و پای راستش بر دريا و پای چپ او بر خشكی قرار داشت                    
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من آماده شدم آه آنچه را آه رعدهای            ٤.  شير برآورد و همين که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فرياد برآوردند                
آنچه را آه رعدهای هفتگانه گفتند، در دل           «:  نيدم آه می گفت   هفتگانه می گفتند بنويسم، اّما صدايی را از آسمان ش            

 » .خود نگه دار و آن را ننويس
و به  ٦  آنگاه ديدم فرشته ای آه به روی دريا و خشكی ايستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند آرد                        ٥

ديگر «:  فريد، سوگند ياد آرده گفت    آن کس آه تا به ابد زنده است و آسمان و زمين و دريا و هرچه در آنهاست را آ                      
بلكه در آن روزهايی آه فرشتٔه هفتم شيپور خود را به صدا درمی آورد، نقشٔه مخفی خدا انجام                 ٧!  تأخيری نخواهد شد  

 » .خواهد شد، همان طور آه به بندگان خود يعنی انبيا وعده داده بود
برو طومار باز شده را از دست        «:  بت آرده گفت  بعد همان صدايی آه من از آسمان شنيده بودم، باز با من صح              ٨

 » .فرشته ای آه بر دريا و خشكی ايستاده است، بگير
آن را بردار و     «:  او به من گفت    .  پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم آه طومار آوچک را به من بدهد                         ٩

 » .اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شيرين خواهد بود. بخور
پس طومار آوچک را از دست فرشته گرفته، خوردم و آن در دهان من مثل عسل شيرين بود، اّما وقتی آن را                         ١٠

بايد يک بار ديگر اين پيشگويی ها را دربارٔه اّمتها، ملل و زبانها و                        «:  به من گفتند    ١١.  خوردم، اندرونم تلخ شد      
 » .پادشاهان بسيار بازگو آنی

١١  
  دو شاهد

برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگير و            «:   بلندی آه مانند چوب اندازه گيری بود، دادند و گفتند             به من چوب  ١
زيرا به ملل    .  ولی با محوطٔه خارج معبد آاری نداشته باش، آن را اندازه نگير                     ٢عّدٔه عبادت آنندگان را بشمار          

من دو شاهد خود را     ٣.  س را پايمال خواهند آرد    غيريهودی واگذار شده است و آنان به مّدت چهل و دو ماه شهر مقدّ              
 » .مأمور خواهم ساخت، دو پالس پوش آه در تمام آن يک  هزار و دويست و شصت روز نبّوت خواهند آرد

اگر آسی بخواهد   ٥.  اين دو نفر همان دو درخت زيتون و دو چراغی هستند آه در پيشگاه خداوند زمين می ايستند                ٤
از دهان آنان آتش بيرون می ريزد و دشمنانشان را می سوزاند، به اين ترتيب هرآه در پی                      ،  به آنها آزاری برساند    

اين دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مّدت نبّوت آنان باران                         ٦.  آزار آنها باشد، آشته می شود      
ن آه بخواهند به باليی دچار         نبارد و قدرت دارند آه چشمه های آب را به خون مبّدل سازند و زمين را هر زما                            

 . سازند
و آن زمان آه شهادت خود را به پايان رسانند، آن حيوان وحشی آه از چاه بی انتها می آيد با آنان جنگ خواهد                             ٧
نعش های آنان در خيابان آن شهر بزرگ آه به آنايه سدوم           ٨.  آنان را شكست خواهد داد و به قتل خواهد رسانيد         .  آرد

به مّدت سه روز و نيم مردمان       ٩.  همان جايی که خداوند آنها نيز مصلوب شد      .  ده است، خواهند افتاد   يا مصر ناميده ش   
١٠.  از هر اّمت و قبيله، از هر زبان و مّلت بر اجساد آنان خواهند نگريست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند                                     

هند گرفت و به يكديگر هديه          جشن خوا  .  به خاطر مرگ اين دو نفر تمام مردم روی زمين خوشحال خواهند شد                      
در پايان اين سه روز و نيم روح حيات          ١١.  خواهند داد، زيرا اين دو نبی تمام مردم روی زمين را معّذب می ساختند              

از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ايستادند و تمام کسانی که اين واقعه را ديدند، سخت وحشت                            
و آنان پيش چشم دشمنان » .به اينجا بياييد«:  صدای بلندی از آسمان شنيدند آه به آنان می گفت     آنگاه آن دو،  ١٢.  آردند

در همان لحظه زمين لرزٔه شديدی رخ داد و يک دهم شهر فرو ريخت و هفت                         ١٣.  خود در ابری به آسمان رفتند        
 . ای آسمان را تمجيد نمودندهزار نفر در آن زمين لرزه آشته شدند و آنها آه زنده ماندند، وحشت آردند و خد

 . بالی دوم به پايان رسيد و بالی سوم بزودی می رسد١٤

  هفتمين شيپور
فرمانروايی «:  آنگاه فرشتٔه هفتم در شيپور خود دميد و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسيد آه می گفتند                          ١٥

و آن بيست و چهار پير آه در برابر            ١٦»  .جهان به خداوند ما و مسيح او رسيده و او تا به ابد سلطنت خواهد آرد                     
 : خدا روی تختهايشان نشسته بودند، روی بر زمين نهادند و خدا را عبادت آردند و می گفتند

 . تو را سپاس می گوييم ای خداوند خدا، تويی قادر مطلق آه هستی و بودی«١٧
  زيرا تو قدرت بسيار عظيم خود را به دست گرفته

 .  ایو سلطنت را آغاز کرده
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 . مّلتها خشمگين شدند١٨
 . روز خشم تو رسيده است

 . اآنون زمان داوری مردگان است
 ، اآنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو يعنی انبيا و مقّدسين تو می باشد

 ، کسانی که به تو حرمت می گذارند
 . چه آوچک و چه بزرگ

 » .بين ببری زمان آن رسيده است تا کسانی که زمين را تباه می سازند از
آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچٔه پيمان خدا ديده شد، رعد و برق و زلزله پديد                              ١٩

 . آمد، صداهای مهيب شنيده شد و تگرگ شديد باريد

١٢  
  زن و اژدها

اجی از دوازده ستاره    او ت .  در اين وقت عالمت بزرگی در آسمان ظاهر شد، زنی را ديدم آه ملّبس به آفتاب بود                 ١
 . او باردار بود و از درد زايمان و پريشانی فرياد می زد٢. بر سر داشت و ماه در زير پاهايش بود

آنگاه عالمتی ديگر در آسمان ظاهر شد، اژدهای بزرگ سرخ رنگی را ديدم آه هفت سر و ده شاخ داشت و بر                        ٣
 يک سوم ستارگان آسمان را جمع آرد و آنان را بر زمين               و با ُدم خود   ٤،  هر يكی از سرهايش نيم تاجی قرار داشت       

آن زن  ٥.  اژدها در برابر آن زنی آه نزديک بود بزايد، ايستاد تا همين که بّچه اش به دنيا بيايد، آن را ببلعد                         .  ريخت
ت او  اّما آودک او به سوی خدا و تخ          .  پسری به دنيا آورد آه قرار بود با عصايی آهنين بر همٔه ملل حكومت آند                    

و آن زن به بيابان، به جايی که خدا برايش آماده آرده بود، گريخت تا در آنجا به مّدت يک هزار و                                     ٦ربوده شد    
 . دويست و شصت روز نگهداری شود

اژدها شكست خورد و ديگر      ٨.  ميكائيل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگيدند          .  در آسمان جنگی برپا شد     ٧
پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زير انداخته شد، آن مار قديمی آه               ٩.  و فرشتگانش نبود    در آسمان جايی برای او    

 . آلّئه جهان را گمراه می کند و نامش ابليس و شيطان است، با فرشتگانش به زمين افكنده شدند
ت و مسيح   اآنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسيده اس          «:  آنگاه صدايی بلند در آسمان شنيدم آه می گفت        ١٠

او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مّدعی ايمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما مّتهم                                    
اين ايمانداران با خون بّره و با شهادتی آه به زبان می آورند بر او                  ١١.  می ساخت، از آسمان بيرون رانده شده است        

. پس ای آسمانها و همٔه ساآنان آنها شادی آنيد        ١٢.   را فدا آرده، بميرند    چيره شده اند؛ زيرا آنها حاضرند جانهای خود      
اّما وای بر شما، ای زمين و ای دريا، زيرا ابليس به سوی شما آمده است و از اينکه می داند مهلت زيادی ندارد،                                

 » .بسيار خشمگين است
اّما به آن زن    ١٤.  ه پسری به دنيا آورد، رفت     همين که اژدها فهميد آه به زمين انداخته شده است، به دنبال زنی آ            ١٣

دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مكانی آه در بيابان برايش آماده شده بود، پرواز آند و مّدت سه سال و نيم                             
مار به دنبال آن زن سيالبی از دهان خود جاری ساخت تا با جريان                ١٥.  در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود        

اّما زمين به آمک او آمده دهان خود را گشود و سيالبی را آه اژدها از دهان خود جاری                    ١٦.  بشويد و ببرد  آن او را    
از اين رو اژدها نسبت به آن زن خشمگين شد و رفت تا با بقّئه فرزندان او آه فرمانهای خدا                     ١٧.  ساخته بود فرو برد   

 . ژدها در آنار دريا به انتظار ايستادو ا١٨را نگاه می دارند و به عيسی شهادت می دهند، بجنگد 

١٣  
  دو حيوان وحشی

بر هريک از     .  آنگاه ديدم آه يک حيوان وحشی از ميان دريا بيرون می آيد آه ده شاخ و هفت سر داشت                                     ١
اين حيوان وحشی مثل      ٢.  شاخهايش نيم تاجی قرار داشت و بر هريک از سرهايش نامی آفرآميز نوشته شده بود                       

اژدها قدرت و تاج و تخت و اختيارات             .  اهايش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شير بود               پلنگی بود آه پ     
به نظرم آمد آه يكی از سرهای حيوان وحشی آه ضربتی مرگبار ديده بود، از                   ٣.  وسيع خود را به او واگذار نمود        

ردم اژدها را پرستش آردند، زيرا او        م٤.  همٔه دنيا با حيرت به دنبال آن حيوان می رفتند          .  زخم آشنده اش التيام يافت   
آيست «:  آنها حيوان وحشی را نيز پرستش نمودند و می گفتند              .  اختيارات خود را به آن حيوان واگذار آرده بود              
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 » همتای اين حيوان؟ آيست آه بتواند با او بجنگد؟
او زبان  ٦.  ه سلطنت نمايد  به آن حيوان اجازه داده شد، سخنان گزاف و آفرآميز بگويد و به مّدت چهل و دو ما                        ٥

او همچنين اجازه   ٧.  به او و مأوای آسمانی او با تمام ساآنان آن ناسزا می گفت             .  خود را به آفرگويی عليه خدا گشود       
همٔه ٨.  يافت تا با مقّدسين خدا بجنگد و آنها را شكست دهد و بر همٔه اّمتها و ملل و زبانها و قبايل جهان اقتدار يابد                              

پرستش خواهند آرد، يعنی کسانی که قبل از پيدايش عالم نامشان در دفتر حيات آه متعّلق به بّره                             جهانيان او را      
 . مقتول می باشد، ثبت نشده است

اگر قرار باشد آسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار                ١٠!  ای کسانی که گوش داريد، بشنويد    «٩
 » .بردباری و ايمان مقّدسين به اين حقيقت بستگی دارد. شته خواهد شدباشد، آسی با شمشير آشته شود، با شمشير آ

او دارای دو شاخ مانند شاخهای بّره بود، اّما مثل           .  آنگاه حيوان وحشی ديگری را ديدم، آه از زمين بيرون آمد           ١١
رد و همٔه    و وقتی در حضور حيوان اول قرار داشت، از قدرت و اختيار او استفاده می ک                        ١٢  اژدها سخن می گفت   

او ١٣.  زمين و ساآنان آن را به پرستش حيوان نخستين، آه زخم آشنده اش التيام يافته بود، مجبور می ساخت                                     
و با معجزاتی آه اجازه      ١٤معجزات بزرگی انجام می داد، حّتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمين بارانيد                      

ا اغفال نمود و به آنها گفت آه پيکره ای به افتخار آن                     داشت در حضور حيوان اول انجام دهد، ساآنان زمين ر                
او اجازه يافت به پيكرٔه آن حيوان بدمد تا بتواند سخن              ١٥.  حيوان آه با شمشير زخمی شده و هنوز زنده بود بسازند             
و از آن گذشته همه را از آوچک و بزرگ، توانگر               ١٦.  بگويد و تا آنانی را آه پيكره را پرستش نمی کردند، بكشد              

 . بينوا، آزاد و برده، مجبور می ساخت آه روی دست راست يا پيشانی خود عالمت مخصوصی داشته باشند
. و هيچ کس اجازٔه خريد و فروش نداشت، مگر آنكه عالمت حيوان را خواه اسم و خواه عدد بر خود داشته باشد                     ١٧
را آه ششصد و شصت و شش است             اين محتاج حكمت است و هر صاحب خردی می تواند، عدد نام آن حيوان                  ١٨

 . چون اين عدد به نام مردی داللت دارد. حساب آند

١٤  
  سرود مقّدسين

همراه او يكصد و چهل و چهار هزار نفر بودند آه            .  آنگاه نگاه آردم و بّره را بر فراز آوه صهيون ايستاده ديدم            ١
نيدم، آه مانند صدای آبشار و غّرش شديد رعد و           از آسمان صدايی ش   ٢.  نام او و نام پدرش بر پيشانی آنها نوشته بود          

آنها در برابر تخت و در حضور چهار حيوان و             ٣.  صدای سروِد چنگ نوازانی بود آه چنگهای خود را می نواختند          
آن سرود را هيچ کس نمی توانست بياموزد، مگر آن يكصد و چهل و چهار هزار                    .  پيران سرودی تازه می سراييدند    

اينان مردمانی هستند آه خود را با زنها نيالوده اند و از روابط                       ٤.  نيا خريده و آزاد شده بودند          نفر آه از تمام د        
آنها برای خدا و بّره به عنوان اولين نمونه از         .  زناشويی امتناع کرده اند و هرجا آه بّره می رود، به دنبال او می روند           

 . بهای ايشان يافت نشد و بی نقص و بی عيب هستندهيچ دروغی در ل٥. ميان انسانها خريداری و آزاد گشته اند

  سه فرشته
آنگاه در وسط آسمان فرشتٔه ديگری را به حال پرواز ديدم آه يک مژدٔه جاودانی به زمينيان و به همٔه ملل و                                ٦

زيرا آه    ،از خدا بترسيد و او را حمد گوييد           «:  او با صدايی بلند فرياد می زد        ٧.  قبايل و زبانها و اّمتها می رسانيد        
آنگاه فرشتٔه  ٨»  .او را آه آسمان و زمين و دريا و چشمه  ها را آفريد، پرستش نماييد                    .  ساعت داوری او آمده است      

 آن زنی آه تمام مّلتها را مجبور آرده است از            -بابل بزرگ   «:  ديگر، يعنی فرشتٔه دوم ظاهر گشت و فرياد برآورد          
هر آن کس  «:  فرشتٔه سوم آمد و با صدای بلندی فرياد زده گفت            ٩  ». منهدم شد  -شراب شهوت و زناآاری او بنوشند       

شراب غضب خدا   ١٠،  آه حيوان وحشی و پيكرٔه او را پرستش نمايد و نشانٔه او را بر پيشانی و يا دست خود بگيرد                       
و در    آنها در برابر فرشتگان مقّدس     .  يعنی شرابی آه رقيق نگشته در جام خشم او ريخته می شود            .  را خواهد نوشيد  

دود آتشی آه آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد               ١١.  برابر بّره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد            
بود و برای آنانی آه حيوان وحشی و پيكره اش را پرستش می کنند، و يا نشان او را دريافت می دارند، نه در روز                             

 . آرامشی است و نه در شب
 » .ی آه فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عيسی وفادار هستند، به اين حقيقت بستگی داردبردباری مقّدسين١٢
خوشا به حال کسانی که از اين پس در خداوند می ميرند و            :  اين را بنويس  «:  صدايی از آسمان شنيدم آه می گفت     ١٣

 » .شان با آنها خواهد بودروح خدا می گويد آری، آنان از زحمات خويش راحت خواهند شد، زيرا کارهای نيك

  دروی محصول زمين
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آنگاه همچنان آه من می نگريستم، ابر سفيدی ظاهر شد و بر آن ابر آسی مانند پسر انسان نشسته بود، تاجی                             ١٤
و فرشتٔه ديگری از معبد بيرون آمد و با صدايی بلند خطاب به آن کس                ١٥.  زّرين بر سر و داسی تيز در دست داشت         

داس خود را بردار و درو آن؛ زيرا موسم درو رسيده و محصول زمين کامًال آماده                 «:  ته بود گفت  آه روی ابر نشس   
 . پس آن کس آه روی ابر نشسته بود، داس خويش را بكار برد و محصول زمين درو شد١٦» .است
 . او نيز داس تيزی در دست داشت. بعد فرشتٔه ديگری از معبد آسمان بيرون آمد١٧
: گاه نيز فرشتٔه ديگری آه حافظ آتش قربانگاه بود آمد، و به صاحب داس تيز فرياد زده گفت                           سپس از قربان   ١٨

پس آن  ١٩»  .زيرا خوشه های آن رسيده است     .  داس تيز خود را بكار ببر و انگورهای تاآستان اين جهان را بچين                 «
 چرخشِت بزرگ غضب خدا       فرشته داس خود را بكار برد و انگورهای تاآستان اين جهان را چيد و آنها را در                           

انگورها را در آن چرخشت آه در خارج شهر بود زير پاها آوبيدند، سيالبی از خون جاری شد آه به                            ٢٠.  ريخت
 . اندازٔه چهل فرسنگ و به بلندی افسار اسبان بود

١٥  
  فرشتگان و باليای آخر

ا آخرين باليا هستند، زيرا با آنها          هفت فرشته با هفت بال، آنه       :  در آسمان عالمت بزرگ و شگفت انگيزی ديدم         ١
 . غضب خدا به پايان می رسد

چيزی ديدم آه شبيه دريای بلور، آميخته به آتش بود و در آنار دريای بلور، آن کسانی که بر حيوان وحشی و                               ٢
شان ديده  پيكرٔه او و عدد اسمش پيروز شده بودند، قرار داشتند و چنگهايی را آه خدا به آنها داده بود، در دستهاي                              

 : سرود موسی بندٔه خدا و سرود بّره را می سراييدند و می گفتند٣. می شد
 ، چقدر بزرگ و شگفت انگيز است کارهای تو«

 ! ای خداوند، خدای قادر مطلق
 ، چقدر عادالنه و درست است روشهای تو

 ! ای پادشاه ملل
  آيست ای خداوند آه از هيبت تو نترسد٤

 دهد؟ و آيست آه تو را جالل ن
 ، زيرا تو تنها مقّدسی

  همٔه ملل خواهند آمد
  و در پيشگاه تو پرستش خواهند نمود

 » .زيرا آارهای عادالنٔه تو بر هيچ کس پوشيده نيست
و از آن، هفت فرشته با هفت بال بيرون              ٦  بعد از اين ديدم اندرون مقّدس خيمٔه شهادت، در آسمان گشوده شد                  ٥

آنگاه يكی از آن چهار     ٧.  ظريف و پاآيزه و نورانی بودند سينه بندهای زّرين به سينه داشتند            آمدند، آنها ملّبس به آتان    
و معبد از دود  ٨  حيوان زنده هفت جام زّرينی را آه از خشم خدايی آه تا به ابد زنده است پر بود، به هفت فرشته داد                     

 بالی آن هفت فرشته تمام نشده بود، به         جالل و قدرت خدا پر گشت، به طوری که هيچ کس نتوانست تا وقتی که هفت              
 . آنجا وارد شود

١٦  
  جامهای خشم خدا

برويد و هفت جام خشم خدا را به زمين              «:  آنگاه از معبد صدای بلندی شنيدم و آن صدا به هفت فرشته گفت                    ١
 » .بريزيد

ن مردمانی آه نشان    پس فرشتٔه نخست رفت و جام خود را بر زمين ريخت و زخمهای دردناک و بد نمايی بر بد                   ٢
 . حيوان وحشی را به خود داشتند و پيكره اش را می پرستيدند، پديدار گشت

٤.  فرشتٔه دوم جام خود را به دريا ريخت و دريا به خونی مثل خون نعش مبّدل شد و همٔه جانداران دريا مردند                          ٣

آنگاه شنيدم آه فرشتٔه حافظ آبها       ٥.  تندفرشتٔه سوم جام خود را بر رودها و چشمه  ها ريخت و آنها به خون مبّدل گش                    
زيرا آنان خون مقّدسين و      ٦تو در داروی های خويش عادل هستی، تويی آن قّدوس آه هستی و بوده ای،                   «:  می گفت

و شنيدم آه از قربانگاه ندايی آمد، آه        ٧»  .خون انبيا را ريختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زيرا مستحّق آنند               
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 » !آری، ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادالنه است داوری های تو«: می گفت
مردم چنان  ٩.  فرشتٔه چهارم جام خود را بر خورشيد ريخت و آن اجازه يافت با گرمای خود آدميان را بسوزاند                      ٨

گفتند و حاضر نبودند    از شّدت حرارت خورشيد سوختند آه به خدايی آه چنين باليايی را در اختيار دارد، آفر می                      
 . از کارهای خود توبه نموده، خدا را تمجيد نمايند

آدميان از درد   .  فرشتٔه پنجم جام خود را بر روی تخت حيوان وحشی ريخت و سلطنت او به تاريكی فرو رفت                    ١٠
از کارهای    و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خويش آفر می گفتند و             ١١  و رنج، زبانهايشان را می گزيدند    

 . خود توبه نمی کردند
فرشتٔه ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ريخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمين                           ١٢

آنگاه ديدم آه از دهان اژدها و از دهان حيوان وحشی و از دهان آن نبی دروغين سه روح پليد مانند سه             ١٣.  باز باشد 
آنها به سرتاسر جهان       .  واح، ديوهايی هستند آه قدرت انجام معجزات نيز دارند                 اين ار  ١٤.  قورباغه بيرون آمد    

 . می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع آنند
خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود    .  توّجه آنيد، من مثل يک دزد می آيم      «١٥
) حار مجدون(پس شياطين، پادشاهان را در جايی که به عبرانی     ١٦»  !ان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود        عري

آنگاه فرشتٔه هفتم جام خود را بر هوا ريخت و از معبد و از تخت، صدای بلندی                          ١٧.  خوانده می شود، جمع آردند    
ای مهيب شنيده شد و زمين لرزٔه شديدی رخ داد         و رعد و برق و صداه     ١٨»  .همه چيز تمام شد  «:  شنيده شد آه می گفت   

شهرهای جهان ويران شدند و خدا         .  شهر بزرگ سه پاره شد       ١٩.  آه مانند آن در تاريخ بشر هرگز ديده نشده بود               
کارهای بابل بزرگ را ناديده نگرفت، بلكه او را مجبور آرد جامی را آه از شراب آتشين خشم و غضب او پر                                 

دانه های تگرگ بسيار بزرگ به وزن پانزده من از آسمان        ٢١.  ها همه ناپديد و کوهها محو شدند      جزيره ٢٠.  بود، بنوشد 
 . بر سر آدميان باريد و مردم به خاطر اين تگرگ خدا را آفر می گفتند، زيرا اين باليی بسيار وحشتناک بود

١٧  
  فاحشٔه بزرگ

بيا، تا مجازات آن    «:  او گفت .   با من صحبت آرد     آنگاه يكی از آن هفت فرشته ای آه جام به دست داشت، آمد و               ١
پادشاهان زمين با او زنا کرده اند و         ٢.  فاحشٔه بزرگ را آه در آنار رودخانه های بسيار قرار دارد به تو نشان دهم                  

 » .مردم سراسر جهان از نوشيدن شراب زناآاری او خود را مست ساخته اند
بدن اين . آنجا زنی را ديدم آه بر حيوان وحشی سرخ رنگی سوار بود آن فرشته مرا در روح به بيابان برد و در    ٣

آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و           ٤.  حيوان، از نامهای کفرآميز پوشيده و دارای هفت سر و ده شاخ بود             
ای او  او در دست خود جام زّرينی داشت آه از فجور و آثافات زن              .  با طال و جواهرات و مرواريد آراسته شده بود          

من ٦»  .بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام آثافات روی زمين         «:  بر پيشانيش اين اسم مرموز نوشته شده بود        ٥.  پر بود 
 . ديدم آه آن زن از خون مقّدسين و خون شاهدان عيسی سرمست بود

ی؟ من راز   چرا اين قدر تعّجب آرد   «:  اّما آن فرشته به من گفت     ٧.  همين که به او نگاه آردم، سخت در شگفت شدم         
آن ٨.  آن زن و راز آن حيوان وحشی را آه دارای هفت سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است به تو می گويم                                  

. حيوان آه زمانی زنده بود و ديگر زنده نيست، بزودی از چاه بی انتها بيرون می آيد و به سوی هالآت خواهد رفت                      
 از پيدايش جهان در دفتر حيات نوشته نشده بود، از ديدن اين                از ميان مردمان روی زمين آنانی آه نامهايشان پيش          

 . حيوان تعّجب خواهند آرد، زيرا او زنده بود ولی ديگر زنده نيست اّما باز هم خواهد آمد
 آن هفت سر، هفت تّپه ای است آه زن بر آن می نشيند و همچنين هفت پادشاه است.  اين به حكمت و فهم نياز دارد      ٩
از آنها از سلطنت بر آنار شده اند و يكی هم اآنون فرمانروايی می کند و آن هفتمی هنوز نيامده است و                      آه پنج نفر  ١٠

اّما آن حيوان وحشی آه زمانی زنده بود و ديگر زنده نيست،             ١١.  هر وقت بيايد، فقط مّدت آوتاهی دوام خواهد آورد         
 . ی هالآت می رودهشتمی است و با وجود آن، يكی از آن هفت نفر می باشد و به سو

ده شاخی آه ديدی، ده پادشاه هستند آه هنوز به سلطنت نرسيده اند اّما به آنان اختيار داده می شود آه به مّدت                             ١٢
زيرا هدف همٔه آنها يكی است و قدرت و اختيارات خود را             ١٣.  يک ساعت در سلطنت آن حيوان وحشی سهيم باشند         

ه جنگ خواهند آرد، اّما بّره پيروز خواهد شد، زيرا اوست خداوند                           آنها با برّ    ١٤.  به حيوان وحشی می بخشند       
 » .خوانده شده اند، در پيروزی او شريک خواهند بود' برگزيده و وفادار'خداوندان و شاه شاهان و همراهان او آه 

معّيت ها و  در جايی که فاحشه ساآن است، آن آبهايی آه ديدی نشانٔه قومها و ج                  «:  آنگاه آن فرشته به من گفت       ١٥
آن ده شاخی آه ديدی، با آن حيوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عريان و                           ١٦.  مّلتها و زبانها می باشند    
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زيرا خدا در دلهای آنها      ١٧.  گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانيد                .  ويران خواهند ساخت   
 شدند و سلطنت خود را در اختيار حيوان وحشی قرار دادند تا آنچه               پس هم ر أی  .  نهاده آه مقصود او را اجرا نمايند      

 . را که خدا فرموده است، به آمال رسانند
 » .آن زنی آه ديدی، شهر بزرگ است آه بر پادشاهان جهان تسّلط دارد١٨

١٨  
  سقوط بابل

آمد و زمين از شكوه و جالل او           او با اقتدار و اختيار عظيم     .  سپس فرشته ای را ديدم آه از آسمان به زير می آمد          ١
بابل، مسكن ديوها،   !  بابل بزرگ سقوط آرده است     !  بابل سقوط آرده است   «:  آنگاه با صدايی بلند گفت     ٢.  روشن شد 

زيرا همٔه ملل از شراب آتشين زنای او              ٣،  و مکان ارواح خبيث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگيز شده است                     
 » .کرده اند و بازرگانان جهان از زيادی عّياشی او توانگر شده اند شاهان زمين با او زنا. نوشيده اند

 : آنگاه صدای ديگری از آسمان شنيدم آه می گفت٤
 ، ای قوم من. از او بيرون آييد«

  مبادا در گناهان او سهيم شويد
 ! و در بالهايش شريک گرديد

  زيرا گناهان او تا به فلک انباشته شده٥
 . از ياد نبرده است و خدا تبهكاری هايش را

 . آن چنان با او رفتار آنيد آه او با ديگران آرده است٦
 . برای کارهايش دوچندان به او بازگردانيد

  پياله اش را دو برابر غليظ تر از پياله ای بگردانيد
 . آه او برای شما تهّيه آرده است

 ، او را به همان اندازه آه از جالل و تجّمل خويش فخر می کرد٧
 .  و عذاب دهيدغم

 : چون او در دل خود می گويد
 ! من مثل ملكه بر تخت خود نشسته ام'

  من ديگر بيوه نيستم
 ' .و غم را هرگز نخواهم ديد

  به اين جهت تمام باليا يعنی مرگ و غم و قحطی در يک روز به او روی می آورند٨
 ، و او در آتش خواهد سوخت

 » . را آيفر می دهد، قادر استزيرا خداوند، خدايی آه اين چنين او
هرگاه پادشاهان زمين آه با او زنا کرده اند و از تجّمل زياد او بهره مند شده اند دود سوختن او را ببينند، به حال                           ٩

آه، آه، ای   «:  آنها از ترس عذابی آه او متحّمل می شود، دور ايستاده خواهند گفت              ١٠.  او گريه و زاری خواهند آرد      
 » .بابل، شهر پرقدرت آه در يک ساعت به آيفر خود رسيدی شهر بزرگ، ای

بازرگانان جهان نيز اشک خواهند ريخت و برای او سوگواری خواهند نمود؛ زيرا ديگر آسی آاالهای آنان را                  ١١
ديگر آسی آاالهای طال و نقره، جواهرات و مرواريد، لباسهای ارغوانی و قرمز، يا ابريشم و آتان                         ١٢.  نمی   خرد
دارچين و  ١٣، انواع چوبهای قيمتی و معّطر، انواع ظروف عاجی، چوبی، برنزی، آهنين و يا مرمری،                            ظريف

ادويه، عطرّيات و ُبخور و ُآنُدر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و اّرابه های جنگی و حّتی                                   
آرزوی تصاحبش بودی از دست دادی و          آن ميوه ای را آه سخت در          ١٤.  غالمان و نفوس انسانی آنها را نمی   خرد         

بازرگانان اين آاالها آه ثروت خود       ١٥.  تجّمل و شكوه تو از بين رفته است و ديگر هيچ وقت آنها را نخواهی يافت                   
آه، آه، ای   «١٦:  را از آن شهر به دست آوردند، از ترس عذاب او دور خواهند ايستاد و با گريه و غم خواهند گفت                           

در ١٧!  های آتان ظريف ارغوانی و قرمز ملّبس و با طال و جواهر و مرواريد آراسته بودی                  شهر بزرگ آه به لباس    
 » .يک ساعت همٔه ثروت تو تباه گرديده است

همين که دود  ١٨.  تمام ناخدايان و مّلاحان و مسافران دريا و آنانی آه از راه دريا تجارت می کنند، دور ايستادند                           
آنها بر سرهای خود     ١٩»  آيا هرگز شهری مثل اين شهر بزرگ بوده است؟           «:  تندسوختن او را ديدند، فرياد زده گف        

آه، آه، ای شهر بزرگ، شهری آه تمام آشتی داران دريا از               «:  خاک ريخته و با گريه و زاری فرياد زده می گفتند             



 مکاشفٔه يوحنا
 

 » .ثروت او توانگر شدند، در يک ساعت ويران شده است
ّدسين و رسوالن، و ای انبيا شادی آنيد، چون خداوند انتقام شما را از               ای آسمان از نابودی او شادی آن، ای مق         ٢٠

 . او گرفته است
: آنگاه فرشته ای نيرومند، سنگی را آه به بزرگی سنگ آسياب بود برداشت و به دريا پرت آرد و گفت                                       ٢١

دای ديگر ص  ٢٢.  همين طور بابل، آن شهر بزرگ به سختی پرت خواهد گرديد و ديگر يافت نخواهد شد                                        «
ديگر صنعتگران هيچ حرفه ای در تو            !  چنگ نوازان، مطربان، نی زنان و شيپورزنان در تو شنيده نخواهد شد                    

و ديگر  !  و نور چراغ در تو ديده نخواهد شد          ٢٣!  ديگر صدای آسياب در تو به گوش نخواهد رسيد           !  نخواهند يافت 
رگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با             روزگاری تمام بز   .  صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسيد                

 » .جادوی خود همٔه ملل را فريفته بودی
زيرا بابل به خاطر خون انبيا و خون مقّدسان و خون همٔه مقتوالن روی زمين آه در آن يافت شد، به آيفر خود                        ٢٤
 . رسيد

١٩  
! خدا را شكر   «:  افكند و می گفت     پس از اين وقايع صدايی شنيدم آه مانند فرياد گروهی آثير در آسمان طنين                     ١

او فاحشٔه بزرگ را     !  زيرا داوری  های او راست و عادالنه است        ٢.  رستگاری و جالل و قدرت از آن خدای ماست           
آنها بار  ٣»  .آه با زنای خود زمين را آلوده ساخت، محكوم آرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است                               

 » .آن در تمام اعصار و قرون بلند خواهد بود دود! خدا را شكر«: ديگر گفتند

  جشن عروسی بّره
آن بيست و چهار پير و چهار حيوان زنده در برابر خدايی آه بر تخت نشسته بود، به خاک افتادند و او را                                       ٤

 » !خدا را شكر! آمين«: عبادت نموده گفتند
سانی که از او می ترسيد، از آوچک و بزرگ        ای تمام بندگان او، و ای ک      «:  آنگاه از تخت صدايی آمد آه می گفت      ٥

آنگاه صدايی شنيدم آه مانند صدای گروهی عظيم و صدای آبهای بسيار و غّرش شديد                ٦»  .خدای ما را سپاس گوييد    
شادی و وجد آنيم و       ٧!  خداوند، خدای ما آه قادر مطلق است سلطنت می کند            !  خدا را شكر   «:  رعد بود و می گفت    

و به لباسی   ٨يرا زمان جشن عروسی بّره رسيده است، عروس او خود را آماده ساخته است                   جالل او را بستاييم، ز     
 .) مقصود از آتان ظريف، کارهای نيک مقّدسين است(» .از آتان ظريف پاک و درخشان ملّبس شده است

او »  .ونداين را بنويس، خوشا به حال کسانی که به ضيافت عروسی بّره خوانده می ش              «:  سپس فرشته به من گفت    ٩
 » .اينها آالم حقيقی خداست«: همچنين به من گفت

من خادمی هستم مانند    !  نه، چنين نكن  «:  در پيش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت آنم، اّما او به من گفت                    ١٠
 » !تو و ايمانداران ديگر آه به عيسی مسيح شهادت می دهند، خدا را پرستش آن

 .  داده شده، الهام بخش تمام نبّوتهاستزيرا شهادتی آه دربارٔه عيسی

  ظهور پادشاه پادشاهان
او با عدالت داوری و     .  اسب سفيدی در آنجا بود آه نام سوارش امين و راست بود             .  آنگاه آسمان را گشوده ديدم    ١١

ه هيچ کس  چشمانش مانند شعلٔه آتش بود، نيم تاجهای بسيار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود، آ                  ١٢.  جنگ می کند 
لشکريان ١٤.  او ردايی آغشته به خون بر تن داشت و به آلمٔه خدا مسّمی بود              ١٣.  جز خودش نمی توانست آن را بفهمد     

از دهانش  ١٥.  آسمان آه سوار بر اسبهای سفيد و ملّبس به لباسهای آتان پاک و درخشان بودند، به دنبال او می رفتند                    
او با عصای آهنين بر آنها حکومت خواهد آرد و شراب خشم و                    .  ا بزند شمشير تيزی بيرون آمد تا با آن مّلتها ر            

» شاه شاهان و خداوند خداوندان    «بر ردا و ران او عنوان       ١٦.  غضب خدای قادر مطلق را در چرخشت خواهد فشرد        
 . مرقوم شده بود

ميان آسمان به حال پرواز        آنگاه فرشته ای را در آفتاب ايستاده ديدم آه با صدای بلند به همٔه پرندگانی آه در                      ١٧
و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگ آوران،           ١٨  بياييد و برای ضيافت بزرگ خدا جمع شويد            «:  بودند می گفت 

آنگاه آن  ١٩»  .گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همٔه آدميان از برده تا آزاد، و از بزرگ تا آوچک را بخوريد                          
٢٠.  ن آنها را ديدم آه جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکريانش جنگ آنند              حيوان وحشی و پادشاهان زمين و لشکريا      

نبی دروغين با    .  حيوان وحشی و نبی دروغين آه در حضور او معجزات بسيار آرده بود، هر دو گرفتار شدند                           
. ته بود معجزات خود آسانی را آه عالمت حيوان وحشی را بر خود داشتند و پيكرٔه او را عبادت آرده بودند، فريف                       
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لشکريان آنها با شمشيری آه از         ٢١.  هردوی آنها زنده به داخل درياچٔه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب شدند                    
 . دهان اسب سوار بيرون آمد، به  قتل رسيدند و همٔه پرندگان از گوشت آنان سير شدند

٢٠  
  سلطنت هزار ساله

او ٢.  و آليد چاه بی انتها و زنجير بزرگی در دست داشت                سپس فرشته ای را ديدم آه از آسمان به زير می آمد              ١
به ٣،  اژدها و آن مار قديمی را آه همان ابليس و يا شيطان است گرفت و او را برای مّدت هزار سال در بند نهاده                              

زار سال  چاه بی انتها انداخت و دِر آن را به رويش بسته، ُمهر و موم آرد تا او ديگر نتواند مّلتها را تا پايان آن ه                                 
 . بعد از آن برای زمانی آوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. گمراه سازد

همچنين .  آنگاه تختهايی را ديدم آه بر روی آنها آسانی نشسته بودند آه امر داوری به آنها واگذار گرديده بود                          ٤
ه آن حيوان وحشی و       کسانی ک-آسانی را ديدم آه به خاطر شهادت عيسی و آالم خدا سرهايشان از تن جدا شده بود                     

 آنها دوباره زنده شده و هزار سال با            -پيكره اش را پرستش نكرده و نشان آن را بر پيشانی و دستهای خود نداشتند                  
متبارک و  ٦.  اين اولين رستاخيز است    .  اّما بقّئه مردگان تا پايان آن هزار سال زنده نشدند             ٥.  مسيح حكمرانی آردند   

مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلكه آنها آاهنان خدا و مسيح                  .  اول سهمی دارد   مقّدس است کسی که در رستاخيز         
 . خواهند بود و تا يک هزار سال با او حكومت خواهند آرد

  شكست خوردن شيطان
و برای فريب دادن مللی آه در         ٨  همين که اين هزار سال به پايان برسد، شيطان از زندان خود آزاد خواهد شد                     ٧

او، جوج و ماجوج را آه مانند شنهای دريا بی شمارند، برای جنگ جمع                 .  ند، بيرون خواهد رفت    چهار گوشٔه زمين  
اّما از آسمان آتش    .  آنها در پهنٔه زمين پخش شدند و اردوی مقّدسين و شهر محبوب او را محاصره آردند                   ٩.  می کند

خل درياچٔه آتش و گوگرد، جايی که حيوان       ابليس آه آنان را فريب می داد، خود به دا         ١٠.  باريد و آنان را نابود ساخت     
 . آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شكنجه خواهند ديد. و نبی دروغين بودند، افكنده شد

  داوری آخر
آسمان و زمين از حضور او گريخت و ديگر            .  آنگاه تخت سفيد بزرگی را ديدم آه شخصی بر آن نشسته بود                ١١

يدم آه همه از بزرگ و آوچک در مقابل تخت ايستاده بودند و آتابها باز                          و مردگان را د     ١٢.  اثری از آنها نبود     
مردگان بر طبق آنچه در آتابها نوشته شده         .  در اين وقت آتاب ديگری آه همان دفتر حيات است گشوده شد             .  می شد

 نيز   دريا، مردگان خود را تحويل داد و مرگ و دنيای مردگان                    ١٣.  بود يعنی مطابق کارهای خود داوری شدند            
آنگاه مرگ و دنيای     ١٤.  آنها از روی کارهايشان داوری شدند      .  مردگانی را آه در خود نگاه داشته بودند، پس دادند            

و هرکس آه نامش در دفتر حيات نوشته         ١٥.)  اين درياچٔه آتش، مرگ دوم است      .  (مردگان به درياچٔه آتش افكنده شد      
 . نشده بود، به درون آن افكنده شد

٢١  
 ين جديد آسمان و زم

. زيرا آن آسمان و زمين نخستين ناپديد شدند و ديگر دريايی وجود نداشت             .  آنگاه آسمانی تازه و زمينی تازه ديدم       ١
شهر مقّدس يعنی اورشليم تازه را ديدم آه از آسمان از جانب خدا، مانند عروسی آه برای شوهرش آراسته و آماده                      ٢

اآنون خانٔه خدا در ميان آدميان است و او در           «:  ندی شنيدم آه می گفت   از تخت صدای بل   ٣.  شده باشد، به زير می آمد    
او هر اشكی را از چشمان آنها پاک خواهد             ٤.  بين آنان ساآن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود                     

 » .ديگر از مرگ و غم و گريه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زيرا چيزهای آهنه درگذشته است. آرد
اين را بنويس زيرا اين        «:  و به من گفت     »  .اآنون من همه چيز را از نو می سازم          «:  سپس آن تخت نشين گفت     ٥

اين . تمام شد، من الف و يا، اول و آخر هستم«: او به من گفت  ٦»  .سخنان، راست است و می توان به آنها اعتماد آرد        
من خدای او خواهم     ٧.  يات، رايگان خواهم بخشيد    است امتياز کسی که پيروز شود؛ من به تشنگان از آب چشمٔه ح                 

اّما سزای ترسويان، بی ايمانان، فاسدان، آدم ُآشان، زناآاران، جادوگران، بت پرستان و انواع              ٨.  بود و او فرزند من     
 » .اين است مرگ دوم. دروغگويان، درياچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود



 مکاشفٔه يوحنا
 

  اورشليم جديد
بيا، من  «:   هفت فرشته آه هفت پياله پر از هفت بالی آخر را به دست داشت آمد و به من گفت                       آنگاه يكی از آن   ٩

او مرا در روح به آوه بسيار بلندی برد و شهر مقّدس                      ١٠»  .عروس يعنی همسر بّره را به تو نشان خواهم داد                 
 با شكوه خدايی و مانند جواهری        اين شهر، ١١.  اورشليم را به من نشان داد آه از آسمان، از نزد خدا به زير می آمد                  

ديوار بسيار بلندی با دوازده دروازه داشت آه بر آنها             ١٢.  گرانبها می درخشيد، آن مانند يشم بود و به روشنی بلور             
سه دروازه به جانب مشرق      ١٣.  دوازده فرشته بود و بر دروازه ها، نامهای دوازده طايفٔه بنی اسرائيل نقش بسته بود                

ديوار شهر بر دوازده    ١٤.  به جانب شمال، سه دروازه به جانب جنوب و سه دروازه به جانب غرب              بود، سه دروازه    
فرشته ای آه با من سخن می گفت متری       ١٥.  سنگ بنا شده بود و بر آن سنگها، نامهای دوازده رسول بّره منقوش بود               

شهر به شكل مرّبع و پهنا و           ١٦  .زّرين در دست داشت تا شهر و ديوارش و دروازه هايش را با آن اندازه بگيرد                         
درازا و پهنا و      .  درازايش يكسان بود، اندازٔه آن با متری آه در دست داشت، دو هزار و چهارصد آيلومتر بود                            

ديوارش به بلندی يكصد و شصت و پنج متر بود، يعنی با مقياس های انسانی آه آن فرشته به                        ١٧.  بلنديش برابر بود  
سنگهايی ١٩.  خود شهر از زِر ناب و مانند شيشه، پاک و شفاف بود             .  م ساخته شده بود   ديوارش از يش  ١٨.  آار می برد 

نخستين سنگ بنا از يشم بود و دّومی از          .  آه ديوارهای شهر بر آنها بنا شده بود، به انواع گوهرها آراسته شده بود                
عقيق جگری، هفتمی   پنجمی عقيق سرخ، ششمی      ٢٠سنگ الجورد سومی از سنگ عقيق سفيد، چهارمی از زمّرد،              

زبرجد سبز، هشتمی ياقوت آبود، نهمی ياقوت زرد، دهمی عقيق سبز، يازدهمی فيروزه و دوازدهمی لعل بنفش                         
. دوازده دروازٔه آن شهر عبارت از دوازده مرواريد بود و هر دروازه از يک مرواريد ساخته شده بود                                 ٢١.  بود

 . اف بودخيابانهای شهر از زِر ناب و مانند شيشه، پاک شّف
شهر نيازی به خورشيد و ماه      ٢٣.  در شهر معبدی نديدم، زيرا معبدش، خود خداوند، خدای قادر مطلق و بّره بود             ٢٢

در نور او مّلتها راه خواهند رفت        ٢٤.  نداشت آه بر آن بتابد؛ زيرا شكوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن بّره است                   
دروازه های شهر، در روز بسته نمی شوند و شب نيز           ٢٥.  ا خواهند آورد  و پادشاهان زمين همٔه جالل خود را به آنج          

اّما هيچ ناپاآی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که             ٢٧ثروت و جالل ملل به آنجا خواهد آمد،            ٢٦.  در آنجا نخواهد بود    
وشته شده است   گفتارش ناراست و آارهايش زشت و پليد است، بلكه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حيات بّره ن                       

 . به آن وارد می شوند

٢٢  
آن رودخانه از تخت خدا و بّره       .  آنگاه آن فرشته، رودخانٔه آب حيات را آه مثل بلور برق می زد به من نشان داد                ١

در هر طرف رودخانه يک درخت حيات بود آه سالی دوازده             .  و از وسط خيابان شهر می گذشت      ٢  سرچشمه گرفته 
ديگر چيزی آه ملعون ٣. ماه يک بار از برگ اين درختان برای درمان درد ملل استفاده می شد      بار ميوه می آورد، هر   

همه او ٤. تخت خدا و بّره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود     .  شده باشد در آن يافت نخواهد شد      
ديگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ          ٥.  را روبه رو خواهند ديد و نام او را بر پيشانی های خود خواهند داشت              

 . و خورشيد نياز نخواهند داشت، زيرا خداوند خدا، نور ايشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمانروايی خواهند آرد

  ظهور عيسی مسيح
ا خداوند، خدا آه به انبيا روح نبّوت ر            .  اين سخنان راست و قابل اعتماد است          «:  سپس آن فرشته به من گفت        ٦

 » .می بخشد، فرشتٔه خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را آه بزودی اّتفاق خواهد افتاد نشان دهد
 » .بدانيد، من بزودی می آيم، خوشا به حال کسی که به پيشگويی های اين آتاب توّجه آند«: عيسی می گويد٧
يدم در مقابل آن فرشته ای آه اين چيزها را به من يوحنا اين چيزها را ديدم و شنيدم، و همين که اينها را ديدم و شن              ٨

من خادمی هستم مانند تو و         !  نه، چنين نكن   «:  اّما او به من گفت      ٩.  من نشان داده بود به خاک افتاده، سجده آردم             
: سپس به من گفت    ١٠»  .فقط خدا را پرستش آن      .  برادرانت يعنی انبيا و کسانی که به سخنان اين آتاب توّجه دارند                

بگذار آن خطاآار به       ١١.   های اين آتاب را پنهان مكن، زيرا ساعت وقوع اين چيزها نزديک است                           پيشگويی«
خطاهای خود و آن مرد فاسد به کارهای شرير خود ادامه دهد و آن مرد نيكو نيز، کارهای نيكوی خود و آن مرد                               

 » .پاک، زندگی پاک خود را ادامه دهد
من ١٣.   و برای هرکس طبق کارهايش پاداشی با خود خواهم آورد                آری، من بزودی می آيم     «:  عيسی می گويد ١٢

 » .الف و يا، اولين و آخرين، آغاز و انجام هستم
آنان حّق خوردن از درخت حيات را خواهند داشت و به                    .  خوشا به حال کسانی که رداهايشان را پاک بشويند             ١٤

اآاران و آدمكشان و بت پرستان و همٔه کسانی که          اّما سگان و جادوگران و زن      ١٥،  دروازه های شهر وارد خواهند شد     



 مکاشفٔه يوحنا
 

 . در قول و فعل دروغگو هستند، در خارج از شهر هستند
من ريشه  .  من عيسی فرشتٔه خود را پيش شما آه در آليساها هستيد، فرستادم تا اين امور را به شما اعالم آند                     «١٦

 » .و نهال داوود و ستارٔه درخشان صبحگاهان هستم
 » !بيا«:  می گويندروح و عروس١٧

 » !بيا«هر شنونده ای بايد بگويد 
 . ای تشنگان بياييد، آب حيات را بپذيريد اين بخششی است رايگان برای هرکس آه طالب آن است

  خاتمه
اگر آسی چيزی بر آنها بيافزايد،       :  من به تمام کسانی که پيشگويی های اين آتاب را می شنوند، اعالم می کنم آه              ١٨

و اگر آسی از اين پيشگويی ها چيزی آم آند،           ١٩.  يی را آه در اين آتاب آمده است، نصيب او خواهد آرد              خدا باليا 
 . خدا او را از درخت حيات و شهر مقّدس آه در اين آتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت

 » !آری من بزودی می آيم«: کسی که همٔه اين چيزها را تصديق می آند می گويد٢٠
 ! فيض عيسی خداوند با همٔه شما باد، آمين٢١. ای عيسی، ای خداوند ،آمين، بيا
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