
 

عاموس
 

  اشتغالی و انجيرچينی  چوپان  شغل  به  اورشليم  در جنوب واقع،  در تقوع،   آتاب  اينء نويسنده،  عاموس
. پردازد یمی  و پيشگوي  وعظ  به عاموس. آند ی م  او محول بهی خواند و رسالت یاما خداوند او را م.  داشت

 او  سخنان.   است اسرائيلی  شمال  حكومت پايتختی يعن،   سامرهء او متوجهی ها یها و پيشگوي بيشتر موعطه
 .  مرد خدا است ی اينو معنوی  روحان از قدرتی باشد و حاآ یبسيار گويا م

   يربعام  حكومت  در زمان  اسرائيل قوم. آنندک  فقرا آم  باشند و به خواهد با انصاف ی م  از مردم عاموس
در . آردند ی م  ظلم  ديگران به،   رسيده  دوران  به  ثروتمنِد تازه مردم. برخوردار بودی  زياد  از رفاه دوم
  عاموس. نمودند ی خداوند م تقديمی آردند و قربان ی م شرآتی مذهبی  و جشنها  در مراسم آنان،   حال عين

  اينی بجا. سازد ی م  خداوند را خشمگين آارهايشان   اين گويد آه یآند و م ی م  اشتباهشانء آنها را متوجه
 .آنندی  فقرا رسيدگ  به  آنان بهتر است،  ی ظاهر مذهب بهی آارها
 خداوند   هر انسانی در مقابل شود آه  يادآور می  خواننده گويد و به  می  از روز داوری سخن  عاموس آتاب
 و شما   من  بينء شود رابطه  می  شما باعث زيرا گناهان«،  است 3 :3 يكی   آتاب  اين  مهم از آيات.   است مسئول
 ».  داوری با خدای خود روبرو شوی  شو تا هنگام آماده«، 12 :4، و ديگری » گردد تيره

  دو سال.  بود ، چوپانی از اهالی تقوع اموسع
   عزيا، پادشاه ، در زمان  زلزله  از وقوع قبل

،   اسرائيل پادشاه)  پسر يهوآش(  يهودا و يربعام
   او نشان  به  اسرائيلء  آينده  رؤيا را در باره خداوند اين

   ديد و شنيد چنين  آنچهء  در باره عاموس2. داد
 :گويد می
مانند شير ،   در اورشليم  صهيون اوند از آوهخد«

   آرمل  آوه سبز و خرمی ها آند و چراگاه ی م غرش
 ».گيرند ی م شوند و چوپانها ماتم یمک خش

 
   اسرائيل  همسايگان مجازات
  سوريه

اند و   آرده  بارها گناه اهالی دمشق«: فرمايد خداوند می3
  سر تقصيرشان آرد و از   نخواهم  را فراموش  اين من

های آهنی   با ميله ، زيرا همانطور آه  گذشت نخواهم
   مرا درهم  در جلعاد قوم آوبند، آنها هم  را می خرمن
   آتش  را به  پادشاه  قصر حزائيل  من پس4. آوبيدند
   خواهم هدد را ويران  بن  مستحكمء  آشيد و قلعه خواهم
 را  قهای دمش  دروازه بندهايی را آه پشت5. آرد
   آون  را تا دشت  و مردمانش  شكست بندند خواهم می

   را نابود خواهم عدن  بيت  و پادشاه  ساخت هالک خواهم

 خواهند   اسارت  شهر قير به  به اهالی سوريه. آرد
 ». رفت

 
  فلسطين

   گناه  بارها مرتكب  غزه مردم«: فرمايد خداوند می6
 آرد و از سر  هم نخوا  را فراموش  اين اند و من شده

 مرا تبعيد  ، زيرا آنها قوم  گذشت  نخواهم تقصيرشان
  پس7.  فروختند  در ادوم  برده  را بعنوان ، ايشان نموده
   آشيد و تمام  خواهم  آتش  را به  حصارهای غزه من
اهالی اشدود را 8.  آرد  خواهم  را ويران هايش قلعه
   را از بين  اشقلون  و پادشاه شهر عقرون.  آشم می
اند هالک   باقی مانده هايی آه  فلسطينی تمام.  برم می

 ».خواهند شد
 

 صور
اند و   آرده اهالی صور بارها گناه«: دفرماي خداوند می9

   آرد و از سر تقصيرشان  نخواهم  را فراموش  اين من
   برادری خود را با اسرائيل ، زيرا پيمان  گذشت نخواهم

   اسارت  به  ادوم ، آنها را به  آرده  حمله  ايشان شكستند و به
   آتش  حصارهای شهر صور را به  من پس10. بردند
 ». سوزانم  را می ها و آاخهايش  قلعه  و تمام آشم می
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  ادوم
   گناه  بارها مرتكب  ادوم مردم« :فرمايد یخداوند م11
 آرد و از سر   نخواهم  را فراموش  اين اند و من شده

ی رحم ی آنها با ب چون،   گذشت  نخواهم تقصيرشان
  خود افتادند و با خشمی  اسرائيل  برادران  جان  به تمام

   من پس12.  شمشير گذراندند  آنها را از دم و غضب
ی ها  آشيد و قلعه  خواهم  آتش  را به  شهر تيمان هم

 ». سوزاند  را خواهم بصره
 

  عمون
   گناه ارها مرتكب ب اهالی عمون«: فرمايد خداوند می13
 آرد و از سر   نخواهم  را فراموش  اين اند و من شده

 جلعاد برای  ، زيرا در جنگ  گذشت  نخواهم تقصيرشان
 آشتار هولناآی زدند و   به  مرزهای خود دستء توسعه

 . آردند  را پاره  حامله  زنان با شمشير، شكم
   خواهم  آتش  را به شهر ربهی  حصارها من،  پس«14

در .  سوزاند  را خواهم ها و آاخهايش آشيد و قلعه
 بلند خواهد   طوفان  غرش همچون،  آنجا غريو جنگ

   به  با هم  همه  عمون  و شاهزادگان پادشاه15. شد
 ».  خواهند رفت اسارت

 
  موآب

  مرتكب  بارها اهالی موآب«: فرمايد خداوند می
 آرد  واهم نخ  را فراموش  اين اند و من  شده گناه

، زيرا آنها   گذشت  نخواهم و از سر تقصيرشان
 آنها  شرمی سوزانده  را با بی  ادوم استخوانهای پادشاه

  موآب ،  در عوض  هم من2.  خاآستر آردند  به را تبديل
.  سوزانم  را می  و آاخهای قريوت آشم  می  آتش را به
 و صدای   و هياهوی جنگجويان  آشوب  در ميان موآب

   و رهبران  پادشاه من3. شيپورها از پای درخواهد آمد
 ».  آشت او را خواهم

 
 يهودا

اند و   آرده اهالی يهودا بارها گناه«: فرمايد خداوند می4
   آرد و از سر تقصيرشان  نخواهم  را فراموش  اين من

اعتنايی   بی  من  شريعت  به آنها نسبت.   گذشت نخواهم
آنها با پيروی از بتهايی .  نياوردند مرا بجا ، احكام آرده

 يهودا   من پس5.  شدند پرستيدند، گمراه  می  پدرانشان آه
ها و آاخهای   قلعه  و تمام آنم  نابود می را با آتش
 ». سوزانم  را می اورشليم

 
   اسرائيل مجازات

   گناه  بارها مرتكب  اسرائيل مردم«: فرمايد خداوند می6
 آرد و از سر   نخواهم را فراموش   اين اند و من شده

 از  ، مانع  رشوه آنها با قبول.   گذشت  نخواهم تقصيرشان
توانند   نمی فقرايی را آه. شوند  می اجرای عدالت

فروشند و آنها را   غالمی می  بدهند، به  را پس قرضشان
 خاک  آنها فقرا را به7. آنند  می  مبادله  آفش با يک جفت

 را با لگد از سر  آنند و افتادگان  می مالاندازند و پاي می
پدر و پسر با يک دختر . سازند  خود دور می راه

. سازند  می حرمت  مرا بی  مقدس شوند و نام همبستر می
انصافی از   با بی هايی آه در جشنهای مذهبی با لباس8

دهند و در   می اند بر پشتيها لم  خود گرفته* بدهكاران
اند   خريده  حرام  با مال ی را آهمعبد خدای خود شراب

 .آشند سر می
  ها را آه  بخاطر شما اموری ، من ولی ای اسرائيل«9

 قوی   بلوط  سرو، بلند قد و مانند درختان  درختان همچون
  شما را از مصر بيرون10.   بردم بودند، بكلی از ميان

   تا زمين  رهبری آردم  در بيابان  سال  چهل  و مدت آوردم
 شما را  پسران11 . خود درآوريد  تصرف ها را به موریا

» . باشند  و انبيای من  من **های  تا نذيره  آردم انتخاب
   حقايق توانيد اين ، آيا می ای اسرائيل«: فرمايد خداوند می

   شراب های من  نذيره اما شما به12را انكار آنيد؟ 
  ا ساآت آنند و انبيای مر  شديد گناه ، باعث نوشانيده
 شما را   من بنابراين13!  بزنند ، نگذاشتيد حرف گردانيده

   ناله افتند، به  صدا می ها به  زير بار بافه  گاريهايی آه مثل
 فرار بر   هنگام  جنگجويانتان سريعترين14.  اندازم می

 خواهند شد و   ضعيف دليران.  خواهند افتاد زمين

                                                 
ود مطابق شريعت موسی نگه داشتن لباس گروی جايز نب     *

 ).26: 22خروج (

شد که به خدا نذر شده بود و  به کسی گفته می» نذيره«  **
, کرد  نذر از هر نوع مشروب پرهيز میءبعنوان نشانه

شد  تراشيد و به جنازه نزديک نمی موی سر خود را نمی
 .)8-1: 6نگاه کنيد به اعداد (
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. هند بود خود عاجز خوا  از رهانيدن دالوران
  ، سريعترين  خطا خواهد رفت  به  تيرشان تيراندازان15

   سوارآاران بهترين.  از فرار باز خواهند ماند دوندگان
 روز،  در آن16.  بدر برند  سالم  جان  نخواهند توانست هم

   زمين  افراد شما سالحهای خود را به شجاعترين
» .  خود خواهند گريخت  جان ، برای نجات انداخته

 .  است  را فرموده خداوند اين
 

   اسرائيل  مجازات دليل
  اين.  دهيد  خداوند گوش  پيام به،  اسرائيلی ا

   او از سرزمين  آه  قومی است  برای تمام پيام
 : آورد مصر بيرون

 تنها شما را  من،  زمينی  رو  اقوام  تمام از ميان«2
، آنيد ی م گناهی وقت،   دليل  همين به.  ام  آرده انتخاب

   شما باعث زيرا گناهان3؛  آنم ی م شما را تنبيه
 . گردد  و شما تيره  من  بين شود رابطه یم
؟ شير  آنم  می  شير غرش ، آيا مثل  باشم تا دليلی نداشته«4

 خود را برای  دهد آه  می آند نشان  می  وقتی غرش ژيان
  ذارند بسته نگ ، تا پا رويش تله5. آند  می  آماده طعمه
. ايد  گذاشته  شما نيز پا روی تله شود؛ همچنين نمی

  پس!   است  صدا درآمده  در شهر به شيپور جنگ6
 شما را   سرزمين  خداوند هستم  آه بترسيد؛ زيرا من

 ء  بوسيله  از آن ولی پيش7؛  گردانم  و بال می دچار مصيبت
 ». داد  شما هشدار خواهم انبياء به

، خداوند.  بلرزيد از ترس!   است رده آ شير غرش8
   و من  است  شما را صادر آرده  محكوميت خود حكم
 .  نكنم  را اعالم  آن  ندارم جرأت

   آنيد و به اشدود و مصر را جمعی  قصرها ساآنان9
  بنشينيد تا شاهد سامرهی ها آوهی رو«: آنها بگوييد

 ». باشيد  اسرائيل ننگينی ها جنايت
 درستكاری را از ياد   من قوم«: فرمايد یخداوند م10

   از راه  آه آاخهای آنها پر از غنايمی است. اند برده
  ، دشمن بنابراين11.   است  آمده  بدست دزدی و غارت

   را ويران هايشان ، قلعه  نموده آيد و آنها را محاصره می
 ».نمايد  می  را غارت  آاخهای مجلل آند و آن می

   چوپانی بخواهد گوسفندش هرگاه«: رمايدف خداوند می12
 يا يک  تواند دو ساق  می  شير برهاند، فقط را از چنگ

  در سامره.  بكشد  شير بيرون  گوسفند را از دهان گوش
 آمی از ء  عده  همينطور خواهد بود و فقط نيز وضعيت

   سالم اند جان  نشسته  بر تختهای مجلل  آه اسرائيل بنی
 ».دبدر خواهند بر

   اين به«: فرمايد ی م قادر متعالی خدا، خداوند13
   به  را در سراسر اسرائيل  آنيد و آن  گوش اعالميه
 را   اسرائيل آهی  روز همان14.  برسانيد  همه گوش
بتها را نيز ی ها قربانگاه،   آنم  تنبيه  گناهانش بسبب
   بريده قربانگاهی شاخها.  آرد  نابود خواهم ئيل در بيت

 را  ثروتمندانی آاخها15. افتد ی م  زمين شود و به یم
و ی ييالقی زيبای ها  آرد و خانه  خواهم خراب
 را با   ايشان  از عاج  شده ساختهی و قصرهای قشالق
 ».  ساخت  خواهم يكسانک خا
 

  اسرائيلی ياغيگر
  مانند گاوهای  آه  سامره  آنيد، ای زنان گوش

   ظلم ايد و بر فقيران ده ش ، چاق  باشان سرزمين
   شوهران نماييد و به  می  را پايمال آنيد، نيازمندان می

  خداوند به2» .  بياوريد تا بنوشيم شراب«: گوييد خود می
زمانی «:   است  و فرموده  خورده  پاک خود قسم ذات
   شما را مثلء  همه  انداخته  دهانتان  به  قالب رسد آه می

شما را از 3! و با خود خواهند بردماهی خواهند آشيد 
  آشند و از نزديكترين  می  بيرون های زيبايتان خانه

 .اندازند  می  حصار بيرون شكاف
   و جلجال ئيل  در بيت باز هم، خواهيد یاگر م،  حال«4

نماييد و ی توانيد سرپيچ یتا م! آنيدی بتها قربانی برا
آنيد و ی ان قرب هر روز صبح!  را زياد آنيد گناهانتان

   مراسم به5!  را بياوريد هايتان کي دوبار دهی ا هفته
 آنيد و  خود را تقديمی هدايا،   داده خود ادامهی ظاهر
 ! بگوييد ايد سخن  داده آهی  هداياي  جا از اين همه

ی ا فايدهی ول،  فرستادمی شما قحطی  شهرها  به من«6
   به  ماه سه7.  نكرديد  بازگشت منی  و باز بسو نداشت
 و   را گرفتم  جلو باران  بود آه  درو مانده فصل

  شهر بارانک در ي.   بردم  شما را از بين محصول
  مزرعهک بر ي!   و در شهر ديگر نفرستادم فرستادم
  آب یو بک  ديگر خشء مزرعهی ول، باريد ی م باران
  تن،  آبی ا  جرعه نوشيدنی  چند شهر برا مردم8. بود
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   باران آهی  شهر دادند و به ی م  آننده سته سفر خ به
پيدا ی  آاف  آب در آنجا همی ول، رفتند ی بود م باريده

 . نكرديد  بازگشت منی بسو،  با اينحال. آردند ینم
ها و تاآستانهای انگور شما   بر مزرعه آفت«9

.  شما را خورد  انجير و زيتون ، درختان ملخ.  فرستادم
 بالهايی  همان10.  نكرديد  بازگشت ، بسوی من با اينحال
.   بر سر شما نيز آوردم  بر مصر فرستادم را آه
 و اسبهای شما را   آشتم  شما را در جنگ جوانان

 اجساد  بينی شما از بوی تعفن.  تارومار آردم
   بازگشت  بسوی من  حال با اين.  پر شد اردوگاهتان

 و  م سدو بعضی از شهرهای شما را مثل11. نكرديد
 باقی ماندند  ، و آنهايی نيز آه  بردم  بكلی از بين عموره

   آتش  آنها را از ميان ای بودند آه  سوخته  نيم مانند هيزم
،  با اينحال«: فرمايد خداوند می» . باشند  آشيده بيرون

 . نكرديد  بازگشت بسوی من
   آنها سخنء  درباره را آهی  بالهاي تمام،  بنابراين«12

،  اسرائيلی  ا پس.  آورد  بر سر شما خواهم ام گفته
خود روبرو ی با خدای  داور  شو تا هنگام آماده
ها را   آوه آهی سروآار داری زيرا تو با آس13؛  یشو

 را   افكار انسان  و بادها را آفريد و تمام ساخت
گرداند و  یمک  را تاري  روشن او صبح. داند یم

 او  نام. آند ی م خرد ها را در زير پاهايش آوه
 ».  است قادر متعالی خدا، خداوند

 
   توبه  به دعوت
تو ی  برا آهی ا  مرثيه به،  اسرائيلی ا
 :  بده گوش  خوانم یم

تواند  ی و نم  است افتادهی  زيبا از پا اسرائيل2
   حال او را به.  او را برخيزاند نيستی آس. برخيزد

 .اند تا بميرد خود گذاشته
 هزار نفر  شهر اسرائيلک از ي«: فرمايد یمخداوند 3
؛ گردند ی باز م  صد نفر زنده روند و فقط ی م  جنگ به

   نفر زنده  ده روند و فقط یاز شهر ديگر صد نفر م
 ».گردند یبرم

مرا بطلبيد و «: فرمايد ی م  اسرائيل  قوم خداوند به4
 و   و جلجال ئيل بيتی  بتها در طلب5.  بمانيد زنده
   برده  اسارت  به  جلجال زيرا مردم؛  نباشيد بعبئرش

 ». نابود خواهند گرديد ئيل  بيت خواهند شد و مردم
 او  در غيراينصورت،  بمانيد خدا را بطلبيد و زنده6

  شود و آن ی م  افروخته  در سراسر اسرائيل  آتش مثل
توانند  ی نم ئيل بيتی  از بتها سوزاند و هيچكدام یرا م
 . آنند موش را خا آن

   تلخ  مردم  آام  را به شما انصاف،  شرور مردمی ا7
 .ايد  نموده  را پايمال ايد و عدالت آرده

ثريا و جبار ی  فلك  صورت باشيد آهی  آس در طلب8
و ،   روشن  صبح  را به شبی  تاريك او آه، را آفريد

 دريا را فرا   آب او آه، آند ی م  تبديل  شب روز را به
  در طلب،  یبل. باراند ی م  را بر زمين د و آنخوان یم

 را بر   قدرتمندان مستحكمی ها او قلعه9. خداوند باشيد
 .آند ی م سر آنها خراب

   داريد و از آسانی آه  درستكار نفرت شما از قضات10
   را پايمال  فقيران حق11. گويند بيزاريد  می راست
،  بنابراين. گيريد  زور می  را به آنيد و گندمشان می

سازيد،   می  از سنگ های زيبايی آه هرگز در خانه
   تاآستانهای دلپسندی را آه  نخواهيد شد و شراب ساآن
   چه دانم زيرا می12آنيد، نخواهيد چشيد،   می غرس
شماری   بی  جنايات ايد و چه  شده  بزرگی مرتكب گناهان

. تيد خوبيها هس  تمام شما دشمن.   است از شما سر زده
 را بجا   فقرا، عدالت گيريد و در حق  می رشوه
 خواهد   باشد سكوت  عاقل  هر آه پس13. آوريد نمی

 . بدی خواهد بود آرد، زيرا زمان
.  بمانيد نيكوآار باشيد و از بدی دوری آنيد تا زنده14

  ايد، خداوند، خدای قادر متعال  ادعا آرده  چنانكه آنگاه
 آنيد و نيكی  از بدی نفرت15. مددآار شما خواهد بود

   جايگاه های خود را به دادگاه.  بداريد را دوست
 آنيد تا شايد خداوند، خدای قادر   تبديل واقعی عدالت

 . آند  خود رحم  قوم  بازماندگان  به متعال
در «: فرمايد ی م  چنين قادر متعالی خدا، خداوند16

ی حت. د خواهد بو  و شيون شهر نالهی ها  آوچه تمام
   تا همراه  نيز خواهند خواست از آشاورزان

ی در هر تاآستان17. نمايندی گر  نوحه خوانان مرثيه
  مجازاتتانی  برا زيرا من، خواهد بودی  و زار ماتم

 ». آرد  شما عبور خواهم از ميان
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 روز خداوند  آاشی ا«: گوييد ی م بر شما آهی وا18
   آن چون، طلبيد ی م دانيد چه یشما نم» .رسيد یفرا م
  بلكه، نخواهد بودی و آاميابی روز روشناي، روز

ی  شخص  روز شما مثل در آن19! و فنای روز تاريك
ی فرار آند و با خرسی  از شير خواهيد بود آه

 وارد  اش  خانه  به آهی  آس و يا مثل؛ روبرو شود
او را ی  دهد و مار  ديوار تكيه  را به دستش،  شده
ک تاريی شما روزی روز خداوند برا،  یآر20. بگزد

  در آنی از روشنايی  خواهد بود و اثر و نااميد آننده
 . نخواهد شد ديده

 از ظاهرسازی و رياآاری  من«: فرمايد خداوند می21
 مذهبی خود،   با عيدها و مجالس  آه  دارم شما نفرت
  من22. گذاريد  می  احترام  من  به آنيد آه وانمود می

  پذيرم های سوختنی و شكرگزاری شما را نمی یقربان
.  آنم  نمی های سالمتی شما توجه  قربانی و به

   دور آنيد، زيرا من سرودهای حمد خود را از من23
 مانند   بگذاريد عدالت بجای آن24.  دهم  نمی  آنها گوش به

 ! نهر دايمی جاری شود  همچون  و انصاف رودخانه
،  بوديد  در بيابان آهی  سال هل چ مدت،  اسرائيلی ا«25
 ء عالقهی ول26، آورديد ی م و هديهی  قربان منی برا
ی خدا،   سكوت بهی  بود يعن  خدايانتان شما بهی واقع
ی  تمام  و به ستارگانتانی خدا،   آيوان  شما و به پادشاه
، خداوند27 ». بوديد خود ساختهی  برا آهی تمثالهاي
 آنها را  من،  بنابراين«: ايدفرم ی م قادر متعالی خدا

   به  دمشق  در شرق  واقع  ديار دوردست با شما به
 ». فرستم ی م اسارت

 
  اسرائيلی ويران

   قوم  و بزرگان رهبرانی بر شما ای وا
 خود   وقت  و سامره  در اورشليم آه  اسرائيل

  شما آهی ا. گذرانيد یمی و عياشی  خوشگذران را به
   برويد و ببينيد چه  آلنه به2، آنيد ی م  امنيت احساس

 برويد و   بزرگ  حمات به.   است  شهر آمده بر سر آن
  آنها از مملكت.   فلسطين  در سرزمين  َجت از آنجا به

 بر سر آنها  ببينيد چهی ول، شما بهتر و بزرگتر بودند
   در انتظارتان را آهی شما فكر مجازات3!   است آمده
 خود روز  اما با اعمال، آنيد یور م از خود د است

 دراز  عاجی بر تختها4. سازيد یمک را نزديی داور
پر ی  خوشگذران  را از وسايل اطرافتان، آشيد یم
  ها و مرغوبترين  بره  لذيذترين آنيد و گوشت یم

سازيد  یمانند داود سرود م5. خوريد یها را م گوساله
 .خوانيد ی م بربطی  با نوا و همراه

، خوشبوی نوشيد و با عطرها ی م  شراب آاسه اسهآ6
   محتاج  فكر برادران سازيد و به یخود را معطر م

ی  آسان شما جزو اولين،  بنابراين7. خود نيستيد
  دوران. شوند ی م  برده  اسارت  به خواهيد بود آه

 . خواهد رسيد  پايان شما بهی عياش
   خورده قسم خود   ذات  به قادر متعالی خدا، خداوند8

 و   دارم  نفرت  از تكبر اسرائيل من«:   است و فرموده
 را با   آن  پايتخت پس،   بيزارم مجللشی از آاخها
 ». آرد  واگذار خواهم  دشمنانش  به  است  در آن هرچه

  آنها هم،  باشند  شده  پنهان خانهک  نفر در ي اگر ده9
ی ا ده مر خويشاوند شخصی وقت10. نابود خواهند شد

   در خانه آهی از تنها آس،  جسد او بيايد دفنی برا
ی  ديگر آيا آس«:  خواهد پرسيد  است  مانده زنده

  بعد آن» . نه«:  خواهد داد او جواب» ؟  است باقيمانده
 خداوند را   و نام  باش ساآت«:  خويشاوند خواهد گفت

 ». نياور بر زبان
  و بزرگی ها  خانه  آه  است خداوند دستور داده11

   اسب  است آيا ممكن12.  شوند يكسانک با خاک آوچ
 بزند؟   بدود؟ و يا گاو دريا را شخم صخرهی رو

 شما  آهی آاری ول،   است احمقانهی  عمل تصور چنين
   باطل  را به شما حق!   است تر از آن آنيد احمقانه یم

   تلخ  مردم  آام  را به آنيد و انصاف ی م تبديل
فخر ی ول، آنيد ی خود فخر م  قدرت به13. اييدنم یم

قادر ی خدا، خداوند14.   است اساس ی و ب شما پوچ
را بضد تو ی قوم،  اسرائيلی ا«: فرمايد ی م متعال

ی مرز جنوبی تا انتهای  تا از مرز شمال فرستم یم
 ». آورد  تنگ تو را به،   تا نهر عربه از حماتی يعن
  ل و شاقو  و آتش ملخی رؤيا

   داد ديدم  نشان  من  خداوند به آهی در رؤياي
   پادشاه  سهم  آه  غله  اول  محصول برداشت

.  بود  سبز شده تازه،   دوم  و محصول  شده بود تمام
ملخها هر 2.  فرستاد ملخی  خداوند انبوه  ديدم سپس

6
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ی ا«:   گفتم  من آنگاه. خوردند،  بود  سر راهشان چه
   آفت  و اين  خود را ببخش  قوم آنم یم  التماس، خداوند

  و ضعيفک  آوچ زيرا اسرائيل،  را از آنها دور آن
  خداوند نيز ترحم3» . بياورد تواند طاقت ی و نم است

 ». فرستم ی بال را نم اين«:  فرمود و گفت
 آنها  مجازاتی  برا را آهی  بزرگ آتش،  خداوند آنگاه4

ی  آبها  آتش اين.  داد  نشان  من به،  بود ديدهک تدار
 . آشتزارها را سوزانيد تمام،   را بلعيده  زمين عميق

،   آار را نكن  اين آنم ی م التماس، خداوندی ا«:  گفتم5
تواند  ی و نم  است و ضعيفک  آوچ زيرا اسرائيل

 ». بياورد طاقت
:  شد و فرمود  منصرف  هم  نقشه  خداوند از اين پس6
 ». آرد اهم آار را نيز نخو اين«
خداوند در آنار :  داد  نشان  من  رؤيا را به اين،  سپس7

با ،   بود ايستاده  تراز شده  با شاقول آهی ديوار راست
.   يا نه آرد تا ببيند تراز است ی م  را امتحان  آن شاقول

  چه،  عاموس«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه8
 »؟ یبين یم

 ». شاقولک ي«:   دادم جواب
   را امتحان قومم،   شاقولء  بوسيله من«: اوند فرمودخد
  آنها  آردن ديگر از مجازات،  بار  و اين آنم یم

بتها و ی ها قربانگاه9.  شد  نخواهم منصرف
   دودمان  نابود خواهند شد و من اسرائيلی ها بتخانه
 ». برد  خواهم  را با شمشير از بين  پادشاه يربعام

 
  و امصيا عاموس

   را آه آنچه،  ئيل  بيت آاهن، امصيای ما وقتا10
ی  را برا  پيغام  اين با عجله،  شنيد گفت ی م عاموس
   ما خيانت  قوم  به عاموس«:  فرستاد  پادشاه يربعام

او ی ها موعظه. چيند ی م  تو توطئه آند و عليه یم
  عاموس11. خواهد آشاندی  نابود  ما را به مملكت

   به  اسرائيل و قومی شو ی م گويد تو آشته یم
   برده  تبعيد و اسارت  به دور دستی سرزمينها

 ».شوند یم
از ،  ینبی ا«:   گفت  عاموس  امصيا به آنگاه12

 يهودا بازگرد و   سرزمين به!  شو  ما خارج سرزمين
  ئيل ديگر در بيت13.  بخور  و نان  آن در آنجا موعظه

 و مقر   پادشاه ه عبادتگا چون،   نكن ما نبوتی برا
 ».او در اينجا قرار داردی سلطنت

 از  نه،  هستمی  نب  نه من«:  داد  جواب عاموسی ول14
ی صحرايی ها  ميوه و چيدنی  چوپان آارم.  انبياء نسل
:   و گفت گرفتی اما خداوند مرا از آار چوپان15، بود

تو ی ول16» .  آن  نبوت  اسرائيل  من قومی برو و برا«
،  نكنمی  پيشگوي  برضد اسرائيل آهی گوي ی م  من به
:   آن تو دارد گوشی  خداوند برا آهی  پيام  به پس

 در  زنت،  ی آرد  در آار خداوند دخالت چون«17
   و دخترانت پسران،  خواهد شد  شهر فاحشه همين
.  خواهد گرديد  تقسيم  خواهند شد و امالآت آشته
  مرد و قومی واه خ  بيگانه  نيز در سرزمين خودت
 خواهند   اسارت به،   خود تبعيد شده  از وطن اسرائيل
 ». رفت

 
  سبد پر از ميوهی رؤيا

 سبد پر ازک در رؤيا ي،  خداوند آنگاه
 . داد  نشان  من  به رسيدهی ها ميوه

 »؟ یبين ی م چه،  عاموس«: او پرسيد2
 ». رسيدهی ها سبد پر از ميوهک ي«:   دادم جواب
   من ای از قوم ها نمونه  ميوه اين«:  فرمودخداوند
 ديگر. اند  شده  آماده  برای مجازات  آه  است اسرائيل
  در آن3.   انداخت  نخواهم  تعويق  را به  ايشان مجازات

  خوانند به  خدا میء  در خانه  مردم روز سرودهايی آه
   در همه اجساد مردم.  خواهد شد  و زاری تبديل گريه
  سر و صدا جمع  خواهد شد و آنها را بی آندهجا پرا
 ». شهر خواهند برد  خارج ، به آرده

آنيد و  ی م  بر فقرا ظلم آهی آسانی ا!  آنيد گوش4
 آرزو  آهی آسانی ا5. نماييد ی م  را پايمال نيازمندان

 زودتر  هر چهی  مذهب  و تعطيالت داريد روز َسَبت
د بپردازيد و با  خو  آسب  به  شوند تا دوباره تمام

، سبكتری  و سنگها شدهی دستكاری ترازوها
  از ايشانی  بيشتر پول،   داده  خود را فريب مشتريان
  سكهک  ي  فقرا را در مقابل آهی آسانی ا6. بگيريد
  گيريد و گندم یمی  بردگ  به  آفش جفتک  و يا ي نقره
 .فروشيد ی آنها م  خود را بهء  مانده پس
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   خورده ، قسم  است  سربلندی اسرائيلء ايه م خداوند آه7
   نخواهم  آارهای شما را فراموش  اين من«: فرمايد می
 خواهد افتاد و   لرزه  به  اسرائيل  سرزمين پس8. آرد
 مانند   اسرائيل سرزمين.   خواهند گرفت  ماتم  قوم تمام

 باال خواهد آمد   شده ، متالطم  سيالب  در وقت رود نيل
، آاری   زمان در آن9.   فرو خواهد نشست رهو دوبا
   آند و زمين  ظهر، غروب  هنگام  آفتاب  آرد آه خواهم

  جشنهای شما را به10. ، تاريک شود در روز روشن
   مبدل  مرثيه های شاد شما را به  عزا و ترانه مجالس
   را به  سرهايتان  عزا پوشيده  لباس آنوقت.  آرد خواهم
   گويی يگانه ی خواهيد تراشيد، چنانكه سوگوار عالمت
 روز، روز بسيار تلخی خواهد  آن.   است  مرده پسرتان

 ».بود
   من خواهد رسيد آهی روز«: فرمايد یخداوند م11

  اين.  آورد  پديد خواهم  سرزمين در اينی شديدی قحط
ی  قحط بلكه،  نخواهد بود  و آب نانی قحط،  یقحط
 تا   و از شمال  تا غرب شرق از  مردم12.  خدا آالم

 پيدا   به موفقی  خدا خواهند دويد ول  آالم  دنبال جنوب
 و  دخترانی  روز حت در آن13.  نخواهند شد  آن آردن
و 14  خواهند آرد ضعفی  نيز از تشنگ  جوان پسران
   را پرستش  و بئرشبع  و دان سامرهی  بتها آهی آنان
گز بلند نخواهند آنند خواهند افتاد و ديگر هر یم
 ».شد
 

  خداوندء  بوسيله  اسرائيل مجازات
  بود و  ايستاده  آنار قربانگاه  آه خداوند را ديدم

 تا   خدا را بشكنء سر ستونهای خانه«:  گفت می
   خراب  بر سر مردم  خانه ، سقف ستونها فرو ريخته

  حتی آسانی هم.  بدر نخواهد برد  سالم آسی جان. شود
.  خواهند شد  آشته  فرار شوند، در راه  به ق موف آه

 آنها را   خود را دراز آرده  بروند، دست  دوزخ اگر به2
 آسمانها فرار   آشيد و اگر به  خواهم از آنجا بيرون
  اگر در آوه3.  آورد  زير خواهم  را به آنند، ايشان

 آرد، و اگر در   شوند، آنها را پيدا خواهم  پنهان آرمل
 فرستاد تا  ا خود را مخفی آنند، مار را خواهمقعر دري

 آنها   بروند، من  هم  اسارت حتی اگر به4. آنها را بگزد

   اين  آه  است  اين قصد من.   آشت را در آنجا خواهم
 ». شوند  مجازات قوم

آند و  ی م  را لمس  زمين قادر متعالی خدا، خداوند5
. گيرند ی م ماتم   ساآنانشء شود و همه ی م  گداخته زمين
 فرو  آيد و دوباره ی باال م  رود نيل  مثل  زمين تمام
 و   خود را در آسمانها ساختهء خانه  آنكه6. نشيند یم
 دريا را فرا  و آب،   است  نهاده  را بر زمين  آنء هپاي
 خداوند  نامش، باراند ی م  را بر زمين خواند و آن یم

 ! است
  ، آيا برای من  اسرائيل ای قوم«: فرمايد خداوند می7

 شما را از   آه ها بهتر هستيد؟ آيا من شما از حبشی
 آار  ها نيز همين ، برای ساير قوم  آوردم مصر بيرون

ها را  و سوری» آفتور«ها را از  ؟ فلسطينی را نكردم
   مملكت  من چشمان8.   آوردم بيرون» قير«از 

 از روی  را  آن بيند و من  را می گناهكار اسرائيل
 را   اسرائيل ؛ ولی خاندان  ساخت  محو خواهم زمين

   آه دارم  مقرر می بلكه9 برد،   نخواهم بكلی از بين
 در  ای آه  غله ها مثل  ساير قومء  بوسيله اسرائيل
 پاک   الک گردد و آامًال از بدآاران  است غربال
خدا «: گويند  می  گناهكارانی آه تمام10. شود
  ، با شمشير آشته» ما برسد اليی بهگذارد ب نمی

 . خواهند شد
 

  اسرائيلی احيا
   اآنون  داود را آه سلطنت،   زمان  در آن آنگاه«11

   را به  و آن  ساخت  برپا خواهم  دوباره  است ويران
 از   را آه و آنچه12،  گرداند  بازخواهم  سابقش عظمت
ی باق، ارند د  تعلق  من  به آهی هاي  قوم  و تمام ادوم
  آهی خداوند» . خواهد آرد  تصاحب اسرائيل، بماند
 .  است  فرموده آورد چنين ی اينها را بجا م تمام

  زمانی فرا خواهد رسيد آه«: فرمايد خداوند می13
 رشد   سريع  چنان  خواهد بود و غله فراوانی محصول
 نخواهند   درويدن  فرصت  دروگران خواهد آرد آه

های   آوهء فراوانی انگور، از دامنه، و از  داشت
   قوم من14.  فرو خواهد چكيد  شيرين شراب  اسرائيل

آنها .  گردانم  باز می  را از اسارت خود اسرائيل
 در  ، دوباره  خود را بازسازی نموده شهرهای ويران

9



 8   عاموس
 

 

 باغها و .  خواهند شد آنها ساآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنها را خواهند نوشيد و   شراب نموده  تاآستانها غرس
 را در سرزمينی  ايشان15. خواهند خورد  آنها راء ميوه
 بار   و ايشان  ساخت ، مستقر خواهم ام  آنها داده  به آه

خداوند، خدای شما » . نخواهند شد  آن ديگر ريشه
 .فرمايد  را می اين


