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نبی عاموس کتاب
و بود تقوع شبانان از که عاموس کلمات

اسرائیل پادشاه یوآش، بن یربعام ایام و یهودا پادشاه عزیا، ایام در را آنها ۱
ازصهیون خداوند پسگفت: ۲ دید. اسرائیل درباره اززلزله قبل سال در
ماتم شبانان های مرتع و می کند بلند اورشلیم از را خود آواز و می زند نعره

می گردد. خشک کرمل وقله می گیرند
اسرائیل همسایگان مجازات

را عقوبتش دمشق چهارتقصیر و سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۳

آتش پس ۴ کوفتند. آهنین چومهای به را جلعاد زیراکه برگردانید نخواهم
پشت و ۵ بسوزاند. را بنهدد تاقصرهای فرستاد خواهم حزائیل خاندان در
صاحب و آون همواری از را ساکنان و شکست خواهم را دمشق بندهای
قوم که می گوید خداوند و ساخت خواهم منقطع عدن بیت از را عصا

رفت. خواهند اسیری به قیر به ارام
را عقوبتش غزه چهارتقصیر و سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۶

ادوم به را ایشان تا بردند اسیری به را( )قوم تمامی که زیرا برگردانید نخواهم
قصرهایش تا فرستاد خواهم غزه حصارهای به آتش پس ۷ نمایند. تسلیم
منقطع اشقلون از را عصا صاحب و اشدود از را وساکنان ۸ بسوزاند. را
می گوید یهوه خداوند و آورد فرودخواهم عقرون به را خود دست ساخته،

شد. هلاکخواهند فلسطینیان ماندگان باقی که
را عقوبتش صور چهارتقصیر و سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۹

ادوم به را ایشان برده، اسیری به را( )قوم تمامی که زیرا برگردانید نخواهم
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حصارهای بر آتش پس ۱۰ نیاوردند. یاد به را برادران عهد و نمودند تسلیم
بسوزاند. را تاقصرهایش فرستاد خواهم صور

عقوبتش ادوم تقصیر وچهار سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۱۱

ورحمهای نمود تعاقب شمشیر به را خود برادر که برگردانیدزیرا نخواهم را
نگاه دایم را غضبخود و می درید اوپیوسته خشم و ساخت تباه را خویش
بسوزاند. را بصره قصرهای فرستادتا خواهم تیمان بر آتش پس ۱۲ می داشت.
عقوبتش عمون بنی تقصیر وچهار به سببسه می گوید: چنین خداوند ۱۳

حدود تا کردند پاره شکم را جلعاد حامله زنان که زیرا برگردانید نخواهم را
خواهم مشتعل ربه حصارهای در آتش پس ۱۴ گردانند. وسیع را خویش
در باتندبادی و جنگ روز در عظیمی صدای با را تاقصرهایش ساخت
اسیری به ایشان پادشاه که گوید خداوندمی و ۱۵ بسوزاند. طوفان روز

جمیع. سرورانش و او رفت خواهد
۲

و سه به سبب می گوید: چنین خداوند
استخوانهای که زیرا برگردانید نخواهم را عقوبتش موآب تقصیر چهار ۱

تاقصرهای می فرستم موآب بر آتش پس ۲ پختند. راآهک ادوم پادشاه
مرد. خواهد کرنا صدای و وخروش هنگامه با موآب و بسوزاند را یوت قر
همه و ساخت خواهم منقطع میانش از را داور که گوید خداوندمی و ۳

کشت. خواهم وی با را سرورانش
را عقوبتش یهودا چهارتقصیر و سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۴

رانگاه او فرایض نموده، ترک را خداوند شریعت زیراکه برگردانید نخواهم
گمراه را ایشان نمودند پیروی آنهارا پدرانشان که ایشان دروغهای و نداشتند
رابسوزاند. اورشلیم قصرهای تا فرستاد خواهم یهودا بر آتش پس ۵ کرد.
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اسرائیل داوری
عقوبتش اسرائیل چهارتقصیر و سه به سبب می گوید: چنین خداوند ۶

نعلین زوج به را مسکین و نقره به را عادل مرد که برگردانیدزیرا نخواهم را
و دارند حرص است سرمسکینان بر که زمین غبار به و ۷ فروختند.
اسم دختردرآمده، یک به پدر و پسر و می سازند رامنحرف حلیمان راه
هر نزد می گیرند، گرو که رختی وبر ۸ می کنند. بی حرمت مرا قدوس
می نوشند. خود خدای خانه در را شدگان جریمه شراب و می خوابند مذبح
بود آزاد سرو قد مانند ایشان قامت که را یان امور من آنکه حال و ۹

میوه و ساختم هلاک ایشان روی پیش تنومندبودند، بلوط مثل ایشان و
را شما من و ۱۰ نمودم. تلف پایین از را ایشان های ریشه و بالا از را ایشان
یان امور زمین تا دادم گردش بیابان در سال چهل برآورده، مصر زمین از
شما جوانان از بعضی انبیاو را شما پسران از بعضی و ۱۱ آورید. تصرف رابه
نیست؟ چنین آیا بنی اسرائیل ای می گوید: خداوند دادم. قرار نذیره را
نبوت که گفتید نموده، نهی را وانبیا نوشانیدید شراب را نذیره ها شما اما ۱۲

مکنید.
بافه ها از که ارابه ای چنانکه گذارد خواهم تنگ را شما من اینک ۱۳

خواهد فوت تندرو برای مفر و ۱۴ می شود. گذارده تنگ باشد، پر
را خود جان جبار و آمد نخواهد غالب خویش توانایی به تنومند و شد
رهانید نخواهد را خود تیزپا و نخواهدایستاد تیرانداز و ۱۵ رهانید. نخواهد
که گوید خداوندمی و ۱۶ داد. نخواهد خلاصی را خود اسب سوارجان و

گریخت. خواهند عریان روز آن در جباران ترین شجاع
۳

اسرائیل ضد به شهادت
ضد به و بنی اسرائیل ضدشما ای به را آن خداوند که بشنوید را کلام این ۱
است: گفته و نموده تنطق آوردم، بیرون مصر زمین از که خاندانی تمامی
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شما گناهان تمام عقوبت پس شناختم زمین قبایل تمامی از فقط را شما من ۲

شده متفق آنکه جز می روند راه هم با نفر دو آیا ۳ رسانید. خواهم شما بر را
آیا باشد؟ نداشته شکار که حینی می کند غرش جنگل در شیر آیا باشند؟
باشد؟ نگرفته چیزی که حینی می دهد بیشه اش از را خود آواز یان ژ شیر
زمین از دام آیا نباشد؟ او برای تله که جایی می افتد، زمین دام به مرغ آیا ۴

نواخته شهر کرنادر آیا ۵ باشد؟ نگرفته چیزی که حینی می شود، برداشته
نفرموده را آن خداوند و بیاید وارد شهر بلابر آیا ۶ نترسند؟ خلق و می شود
بندگان به را سرخویش اینکه جز کند نمی کاری یهوه خداوند زیرا ۷ باشد؟
نترسد؟ کیستکه است، غرشکرده شیر ۸ مکشوفمی سازد. انبیا خود

ننماید؟ نبوت که کیست است: نموده تکلم یهوه خداوند
بر بگویید و کنید مصرندا زمین قصرهای بر و اشدود قصرهای بر ۹

عظیم های هنگامه چه که نمایید ملاحظه و شوید جمع سامره کوههای
خداوند زیرا ۱۰ است. شده واقع میانش در ظلمها چه و آن دروسط
می کنندراست ذخیره خود قصرهای در را غارت و ظلم که آنانی می گوید:
هر به دشمن می گوید: چنین خداوندیهوه بنابراین ۱۱ دانند. نمی را کرداری
قصرهایت آوردو خواهد زیر به تو از را تو قوت و بود خواهد زمین طرف

شد. خواهد تاراج
از را گوش نرمه یا دوساق شبان چنانکه می گوید: چنین خداوند ۱۲

گوشه ای در سامره در که بنی اسرائیل همچنان می کند، رها شیر دهان
خداوند ۱۳ یافت. خواهند رهایی ساکنند فراشی در دمشق در و بستری
دهید. شهادت یعقوب خاندان به و بشنوید گوید: لشکرهامی خدای یهوه
مذبح بر رسانم وی به را اسرائیل تقصیرهای عقوبت که روزی در زیرا ۱۴
به شده، قطع مذبح شاخهای و رسانید خواهم نیزعقوبت ئیل بیت های

افتاد. خواهد زمین
خراب تابستانی باخانه را زمستانی خانه که می گوید خداوند و ۱۵
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منهدم عظیم های خانه و شد خواهد تلف عاج های خانه و کرد خواهم
خواهدگردید.»

۴
کند نمی بازگشت خدا بسوی اسرائیل

ظلم مسکینان بر و باشید می سامره کوههای بر که باشان گاوان ای ۱

بنوشیم، تا می گوییدبیاورید ایشان آقایان به و می کنید ستم را فقیران نموده،
که است خورده قسم خود قدوسیت به خداوندیهوه ۲ بشنوید! را کلام این
شما ماندگان باقی و خواهندکشید غلها با را شما که می آید شما بر ایامی اینک
شکافهای از شما از یک هر که می گوید وخداوند ۳ ماهی. قلابهای با را

شد. خواهید افکنده هرمون به شما و رفت خواهد بیرون خود روبروی
یاد ز را عصیان آمده، جلجال به و بوزرید عصیان و بیایید ئیل بیت به ۴
خود روزعشرهای سه هر و بیاورید را خود های بامدادقربانی هر و کنید
کرده، ندا را تبرعی هدایای و بگذرانید باخمیرمایه تشکر های قربانی و ۵ یهوهرا. خداوند قول است! شما پسندیده همین بنی اسرائیل زیرا ای نمایید اعلان
نان احتیاج و شما شهرهای جمیع در را دندان نیزنظافت من و ۶ است. این
من بسوی می گوید معهذاخداوند دادم. شما به شما مکانهای جمیع در را

ننمودید. بازگشت
نمودم منع شما از را باران بود، مانده درو تا ماه سه که حینی نیز من و ۷

وقطعه آمد باران یکقطعه بر و نبارانیدم دیگر شهر وبر بارانیدم یکشهر بر و
یکشهر بسوی شهر سه یا دو اهل پس ۸ نیافتخشکشد. باران که دیگر
که گوید خداوندمی و نگشتند سیراب اما شدند، آواره آب نوشیدن برای
و ساختم مبتلا یرقان و سموم باد به شمارا و ۹ ننمودید. بازگشت من بسوی
معهذا خورد. را شما زیتونهای و انجـیرها و تاکستانها و باغها از بسیاری ملخ
بر مصر رسم به را وبا و ۱۰ ننمودید. بازگشت من بسوی می گوید خداوند
عفونت و بردند را شما واسبان کشتم شمشیر به را شما جوانان و شمافرستادم
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بازگشت من بسوی می گوید خداوند معهذا برآمد. شما بینی به شما اردوهای
واژگون را عموره و سدوم خدا که نهجی به را شما از بعضی و ۱۱ ننمودید.
بودید. شود گرفته آتش میان از که مشعلی مانند و نمودم سرنگون ساخت

ننمودید. بازگشت من بسوی می گوید خداوند معهذا
اینطور به چونکه و نمود خواهم عمل تو با اینطور به اسرائیل بنابراین ای ۱۲

خود خدای با تا مهیاساز را خویشتن اسرائیل پس ای نمود، خواهم عمل تو با
آفریده را باد و ساخته را کوهها که آن اینک زیرا ۱۳ نمایی. ملاقات
مبدل یکی تار به فجررا و می دهد اطلاع خودش فکرهای از را وانسان است
می باشد. او اسم لشکرها خدای یهوه می خرامد، زمین بلندیهای بر و می سازد

۵
توبه به دعوت و مرثیه

بشنوید. می خوانم شما بر مرثیه برای که را کلام این اسرائیل خاندان ای ۱
خود زمین بر نخواهدبرخاست. دیگر و است افتاده اسرائیل باکره دختر ۲
یهوه خداوند زیرا ۳ برخیزاند. را او که نیست احدی و شده، انداخته
خاندان برای را نفر صد رفت، بیرون نفر هزار با که شهری می گوید: چنین
نفر ده رفت، بیرون نفر صد با که شهری و خواهدداشت باقی اسرائیل
می گوید: چنین اسرائیل خاندان به خداوند زیرا ۴ داشت. خواهد راباقی
داخل جلجال به و مطلبید را ئیل بیت اما ۵ بمانید. زنده و بطلبید مرا
بیت و رفت خواهد اسیری به البته جلجال زیرا مروید، بئرشبع به مشویدو
مثل او مبادا مانید، زنده و بطلبید را خداوند ۶ شد. خواهد نیست ئیل
نباشد ئیل بیت در وکسی بسوزاند شده، افروخته یوسف خاندان در آتش

کند. خاموش را آن که
زمین به را عدالت و می سازید مبدل افسنتین به را انصاف که شما ۷ ای
مبدل موت سایه به را فجر و آفرید را جبار و یا ثر که آن ۸ می اندازید،
آنها خوانده، را یا در وآبهای گردانید تاریک شب مثل را روز و ساخت
برزورآوران را خرابی آنکه ۹ می باشد؛ او اسم یهوه ریخت، زمین روی بر را
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محکمه در که آنانی از ایشان ۱۰ می آید؛ وارد ها قلعه بر خرابی چنانکه می رساند
بنابراین ۱۱ می دارند. رامکروه یان راستگو و دارند نفرت می کنند، حکم
خانه ها گرفتید، ایشان از گندم هدایای و کردید راپایمال مسکینان چونکه
و شد نخواهید ساکن آنها در نموداما خواهید بنا تراشیده سنگهای از را
نوشید. رانخواهید شرابآنها لیکن و نمود غرسخواهید دلپسند تاکستانهای
عظیم که را شما گناهان و است بسیار که دانم رامی شما تقصیرهای زیرا ۱۲
در را فقیران و می گیرید رشوه و تنگمی آورید به را عادلان زیرا می باشد،

می سازید. منحرف ایشان حق از محکمه
زمان که زیرا ماند خاموشخواهد زمان آن در باشد عاقل هر که لهذا ۱۳

منوال وبدین بمانید زنده تا را بدی نه و بطلبید را نیکویی ۱۴ بود. خواهد بد
نفرت بدی از ۱۵ می گویید. چنانکه خواهدبود، شما با لشکرها خدای یهوه
شاید نمایید، ثابت محکمه در را انصاف و دارید دوست را ونیکویی کنید

نماید. رحمت یوسف بقیه بر لشکرها خدای یهوه که
خداوند روز

چهارسوها همه در می گوید: لشکرهاچنین خدای یهوه خداوند بنابراین، ۱۶

فلاحان و خواهندگفت وای وای کوچه ها همه در و بود خواهد گری نوحه
گری نوحه برای شده اند، آموخته خوانی مرثیه که را آنانی و ماتم برای را
خداوند زیرا بود، خواهد گری نوحه تاکستانها همه در و ۱۷ خواند. خواهند
مشتاق که شما بر وای ۱۸ کرد. خواهم عبور تو میان در من که می گوید
نه و یکی تار بود؟ خواهد شماچه برای خداوند روز می باشید. خداوند روز
یا برخورد، بدو خرسی و کند فرار شیری از کسی که مثل ۱۹ روشنایی!
را او ماری و بنهد بردیوار را خود دست شده، داخل خانه به کسی که
غلیظی ظلمت و روشنایی نه و بود نخواهد یکی خداوندتار روز آیا ۲۰ بگزد.

نباشد؟ درخشندگی هیچ آن در که
مقدس های محفل و)عطر( دارم کراهت نفرتو شما عیدهای از من ۲۱

وهدایای سوختنی های قربانی اگر چه و ۲۲ کرد. نخواهم استشمام را شما
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سلامتی ذبایح و کرد نخواهم راقبول آن بگذرانید، من برای را خود آردی
از را خود سرودهای آهنگ ۲۳ داشت. نخواهم منظور را شما پرواریهای
انصاف و ۲۴ کرد. نخواهم گوش را تو بربطهای نغمه زیرا کن دور من
آیا اسرائیل خاندان ۲۵ ای بشود. جاری دایمی نهر مانند عدالت و آب مثل
نی ۲۶ گذرانیدید؟ بیابان در سال چهل مدت من هدایابرای و قربانی ها شما
را خود خدایان کوکب و خویش اصنام تمثال و خود ملـکوم خیمه بلـکه
خدای او نام که پسیهوه ۲۷ برداشتید. بودید ساخته جهتخویشتن به که
وطن جلای دمشق طرف آن به را شما من که می فرماید می باشد، لشکرها

ساخت. خواهم
۶

ایمنان بر وای
هستند مطمئن سامره درکوهستان و ایمن صهیون در که آنانی بر وای ۱

باشند. آمدندمی آنها نزد اسرائیل خاندان که اولی های امت نقبای که
و بروید بزرگ حمات به آنجا واز نمایید ملاحظه و کنید عبور کلنه به ۲
حدود یا است نیکوتر ممالـک این از آنها آیا آیید؛ فرود فلسطینیان جت به
را ظلم مسند و می کنید دور را بلا روز که شما ۳ شمابزرگتر؟ حدود از ایشان
می شوید دراز بسترها بر و می خوابید عاج تختهای بر که ۴ نزدیکمی آورید.
نغمه با که ۵ می خورید. حظیره ها میان از را گوساله ها و ازگله را بره ها و
می کنید. اختراع خود برای داود رامثل موسیقی آلات و می سرایید بربط
تدهین یات عطر بهترین به را خویشتن و می نوشید کاسه ها رااز شراب و ۶
ایشان بنابراین ۷ شوید. نمی غمگین یوسف مصیبت جهت به اما می نمایید
دور کنندگان عیش صدای و رفت خواهند اسیری به اول بااسیران الان

شد. خواهد
فرموده لشکرها خدای ویهوه خورده قسم خود ذات به یهوه خداوند ۸

مکروه من نزد قصرهایش و دارم نفرت یعقوب ازحشمت من که است
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نفر ده اگر و ۹ نمود. خواهم تسلیم است آن در هر چه با را شهر پس است.
خویشاوندان چون و ۱۰ مرد. خواهند ایشان باشند شهرباقی مانده یک در
به آنگاه برند بیرون خانه از را تااستخوانها بردارند را کسی کنندگان دفن و
هست؟ تو نزد دیگری آیا گفت: خواهند باشد خانه اندرون در کسی که
زیرا باش ساکت گفت: خواهند پس نیست. که داد خواهد جواب او
بزرگ وخانه می فرماید امر خداوند اینک زیرا ۱۱ شود. نبایدذکر یهوه نام
صخره بر اسبان آیا ۱۲ می شود. شکافهاتلف به کوچک خانه و خرابیها به
حنظل به را انصاف شما که زیرا می کنند؟ شیار گاوان با را یاآن می دوند
می کنید شادی ناچیز به و ۱۳ ساخته اید. مبدل افسنتین به را عدالت ثمره و
یهوه زیرا ۱۴ نکردیم؟ خودپیدا برای شاخها خویش قوت با آیا گویید ومی
برمی امتی ضدشما به من اسرائیل خاندان اینک ای گوید: لشکرهامی خدای

خواهند آورد. تنگ به عربه نهر تا حمات مدخل از را شما که انگیزانم
۷

شاقول و آتش و ملخ
روییدن ابتدای در اینک که ساخت نمودار چنین من به یهوه خداوند ۱

پادشاه چیدن از بعد دوم رش حاصل هان و آفرید ملخها دوم رش حاصل
یهوه خداوند »ای گفتم: بودند، خورده را زمین گیاه تمامی چون و ۲ بود.
کوچکاست؟« چونکه برخیزد بعقوب چگونه فرمایی! عفو آنکه مستدعی
خداوند ۴ شد.» »نخواهد گفت: وخداوند شد پشیمان این از خداوند و ۳

که خواند را آتش یهوه خداوند اینک و ساخت نمودار چنین من به یهوه
گفتم: پس ۵ سوزانید. را زمین و رابلعید عظیم لجه پس بکند. محاکمه
کوچک برخیزدچونکه چگونه یعقوب ایست! باز این از خداوندیهوه »ای
نیز »این گفت: یهوه خداوند و شد پشیمان این از خداوند و ۶ است؟«
دیوارقایمی بر خداوند که ساخت نمودار چنین من به و ۷ شد.» نخواهد

بود. دستش در شاقولی و بود ایستاده



عاموس ۸:۲ x عاموس ۷:۸

«. »شاقول گفتم: می بینی؟« چه عاموس »ای گفت: مرا خداوند و ۸

می گذارم اسرائیل خود قوم میان در شاقولی من »اینک فرمود: خداوند
و ویران اسحاق بلند مکانهای و ۹ گذشت. درنخواهم ایشان از دیگر بار و
شمشیر با یربعام خاندان ضد به و شد خواهد خراب اسرائیل های مقدس

برخاست.» خواهم
گفت: فرستاده، اسرائیل پادشاه یربعام نزد بیتئیل امصیایکاهن و ۱۰

او سخنان زمین و می انگیزد فتنه تو بر اسرائیل خاندان میان در »عاموس
شمشیر به یربعام می گوید: چنین عاموس زیرا ۱۱ شد. نتواند رامتحمل

رفت.» خواهد اسیری به البته خود زمین از اسرائیل و مرد خواهد
و کن فرار یهودا زمین به و برو رایی »ای عاموسگفت: به امصیا و ۱۲

نبوت دیگر بار ئیل بیت در اما ۱۳ کن. نبوت آنجا در و بخور نان آنجا در
می باشد.» سلطنت خانه و پادشاه مقدس آن منماچونکه

بلـکه نبی پسر نه و هستم نبی نه »من گفت: امصیا جواب عاموسدر ۱۴

عقب از مرا خداوند و ۱۵ می چیدم. را بری انجـیرهای و بودم بان رمه
نما. نبوت اسرائیل من قوم بر و برو گفت: مرا خداوند و گرفت گوسفندان
مکن نبوت اسرائیل ضد به می گویی تو بشنو: خداوندرا کلام حال پس ۱۶
تو زن می گوید: چنین لهذاخداوند ۱۷ منما. تکلم اسحاق خاندان ضد وبه
افتاد شمشیرخواهند به دخترانت و پسران و شد زناخواهد مرتکب شهر در
و مرد خواهی نجس زمین در تو و خواهدشد تقسیم ریسمان به زمینت و

رفت.» خواهد اسیری به البته خود اززمین اسرائیل
۸

میوه سبد
میوه ها. از پر سبدی واینک ساخت نمودار چنین من به یهوه خداوند ۱

از »سبدی که دادم جواب من می بینی؟« چه عاموس »ای گفت: و ۲
است رسیده اسرائیل من قوم بر »انتها گفت: من به خداوند و میوه.»
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آن در که می گوید یهوه خداوند ۳ گذشت.» درنخواهم دیگر ایشان از و
بود خواهد بسیار ولاشهای شد خواهد مبدل ولوله به هیکل روزسرودهای

انداخت. خواهند بیرون خاموشی به جا هر در را آنها و
هلاک را زمین ومسکینان ببلعید را فقیران می خواهید که شما ۴ ای
غله تا گذشت خواهد کی ماه غره که گویید ومی ۵ بشنوید. را این کنید
و کوچک را ایفا و بگشاییم را گندم انبارهای تا سبت روز و رابفروشیم
نقره به را مسکینان و ۶ نماییم. معوج قلبو میزانهارا بزرگساخته، را مثقال
جلال به خداوند ۷ رابفروشیم. گندم پسمانده و بخریم نعلین به را فقیران و
هرگزفراموش را ایشان اعمال از هیچکدام که است خورده قسم یعقوب
ساکنانش همه و شد نخواهد متزلزل زمین سبب این به آیا ۸ کرد. نخواهم
سیلان مصر نیل مثل آمدو برنخواهد نهر مثل تمامش و گرفت نخواهند ماتم

نخواهدنشست. فرو و کرد نخواهد
فرو ظهر وقت در را روزآفتاب آن در »که می گوید: یهوه خداوند و ۹

عیدهای و ۱۰ نمود. خواهم تاریک روشن روز رادر زمین و برد خواهم
و ساخت. خواهم هامبدل مرثیه به را شما سرودهای همه و ماتم به را شما
پسریگانه ماتم مثل را آن و آورد برخواهم گری هرسر بر و پلاس کمر هر بر

گردانید.» خواهم تلخی روز مانند را آخرش و
زمین بر گرسنگی که می آید »ایام می گوید: یهوه خداوند اینک ۱۱

کلام شنیدن از بلـکه آب از تشنگی نه و نان از گرسنگی نه فرستاد خواهم
شد خواهند پراکنده مشرق تا ازشمال و یا در تا یا در از ایشان و ۱۲ خداوند.
یافت. رانخواهند آن اما بطلبند را خداوند کلام تا کرد خواهند گردش و
کرد. خواهند ضعف تشنگی از وجوانان جمیل دوشیزگان روز آن در ۱۳
حیات به دان »ای که می گویند خورده، قسم سامره گناه به که آنانی ۱۴
دیگر بار و افتاد خواهند می خوریم«، قسم بئرشبع یقت طر به و تو خدای
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نخواهندبرخاست.
۹

او از تفقد و اسرائیل بر داوری
را ستونها »تاجهای وگفت: بود ایستاده مذبح نزد که دیدم را خداوند ۱

را ایشان ماندگان وباقی بینداز مردم همه سر بر را آنها و بلرزد ها آستانه تا بزن
وباقی مانده ای گریخت نخواهد ایشان از وفراری ای کشت خواهم شمشیر به
از را ایشان من دست روند، فرو یه هاو به اگر ۲ رست. نخواهد ایشان از
خواهم فرود آنجا از را ایشان نمایند، صعود آسمان به اگر و گرفت آنجاخواهد
آنجاخواهم از تفتیشکرده، را ایشان شوند پنهان کرمل قله به اگر و ۳ آورد.
را مار آنجا در نمایند، مخفی را یاخویشتن در قعر در من نظر از اگر و گرفت
اسیری به خود دشمنان پیش اگر و ۴ بگزد. را ایشان که فرمود امرخواهم
رابر خود نظر و بکشد را ایشان تا فرمود خواهم آنجاامر در را شمشیر روند

نیکویی. برای نه و داشت خواهم بدی برای ایشان
می گردد گداخته آن و لمسمی کند را زمین صبایوتکه یهوه خداوند ۵

مصر مانندنیل و آید برمی نهر مثل تمامش و می گیرند ماتم ساکنانش همه و
طاقهای و می کند بنا آسمان رادر خود های غرفه که آن ۶ می نشیند؛ فرو
روی به را آنها در داده، ندا را یا در آبهای و می نهد بنیاد زمین بر را خود
بنی اسرائیل »ای گوید: خداوندمی ۷ می باشد. یهوه او نام می ریزد زمین
و مصر زمین از را اسرائیل آیا نیستید؟ حبشیان پسران مثل من برای شما آیا

برنیاوردم؟« قیر از را ارامیان و کفتور از را فلسطینیان
را آن من و می باشد گناهکار مملـکت بر یهوه خداوند چشمان اینک ۸

»خاندان که می گوید خداوند لیکن ساخت هلاکخواهم زمین روی از
فرموده، امر من اینک زیرا ۹ ساخت. نخواهم هلاک بالکل را یعقوب
غربال در غله چنانکه بیخت، خواهم امت ها همه درمیان را اسرائیل خاندان
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که من قوم گناهکاران جمیع ۱۰ نخواهدافتاد. زمین بر دانه ای و می شود بیخته
خواهند شمشیر به گرفت، درنخواهد را ما و رسید نخواهد ما بلابه می گویند
و نمود خواهم برپا است افتاده راکه داود خیمه روز آن در ۱۱ مرد.
ایام مثل را آن نموده، پا بر را خرابیهایش و کرد خواهم رامرمت شکافهایش
من اسم که را امت ها همه و ادوم بقیه ایشان تا ۱۲ کرد. خواهم بنا سلف
می آورد رابجا این که خداوند آورند.» تصرف به است، شده نهاده ایشان بر

است. نموده تکلم
دروکننده به شیارکننده که می آید »ایام می گوید: خداوند اینک ۱۳

عصیرانگور کوهها و تخم. به کارنده انگور کننده وپایمال رسید خواهد
قوم اسیری و ۱۴ آمد. خواهد سیلان به تلها تمامی و چکانید خواهد را
آنها در بنانموده، را مخروب شهرهای و برگردانید راخواهم اسرائیل خود
نوشید خواهند را آنها شراب کرده، تاکستانهاغرس و شد خواهند ساکن

خورد.» خواهند را آنها میوه باغهاساخته، و
غرسخواهم ایشان درزمین را ایشان »من می گوید: خدایت یهوه و ۱۵

شد.» نخواهند کنده داده ام ایشان به که اززمینی دیگر بار و نمود
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