ﺗﺜﻨﻴﻪ
آﺘﺎب ﺗﺜﻨﻴﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ آﺘﺎب آﺘﺎﺑﻤﻘﺪس اﺳﺖ .روﻳﺪادهﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ آﺘﺎب از ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد آﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ آﻨﺎر رود اردن رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ .ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد در ﺁﻧﺴﻮی
رود ﻗﺮار دارد.
ء
ﻣﻮﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ و ﺑﻪ هﺰاران اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ آﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ورود ﺑﻪ آﻨﻌﺎن هﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺑﻼغ
ﻣﯽآﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺨﺴﺖ دﻟﻴﻞ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ را ذآﺮ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻔﺎد دﻩ ﻓﺮﻣﺎن و دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮ
اﻟﻬﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎدﺁوری ﻣﯽآﻨﺪ») .ﺗﺜﻨﻴﻪ« از رﻳﺸﻪء »ﺛﺎﻧﯽ« و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﺪد و دوﺑﺎرﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ در آﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ذآﺮ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﻣﺠﺪدًا در اﻳﻦ آﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄآﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد(.
در ﻓﺼﻠﻬﺎی  12اﻟﯽ  16آﺘﺎب ﺗﺜﻨﻴﻪ ،ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽآﻨﺪ؛ و در
ﻓﺼﻠﻬﺎی  21اﻟﯽ  ،26او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ و از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ آﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ آﺘﺎب ،ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد
رهﺒﺮی آﻨﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻮﻩ ﻧﺒﻮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و از ﺁﻧﺠﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽآﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻦ
 120ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ هﻤﭽﻨﺎن »ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﻳﺪ«.

در اﻳﻦ آﺘﺎب ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻮم
 1اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻋﺮﺑﻪ
)واﻗﻊ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮﺁب( در ﺷﺮق رود اردن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮهﺎی اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺳﻮف ،ﻓﺎران ،ﺗﻮﻓﻞ ،ﻻﺑﺎن ،ﺣﻀﻴﺮوت و
دی ذهﺐ) .ﻓﺎﺻﻠﻪء آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﺗﺎ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﻴﻊ از
ﻃﺮﻳﻖ آﻮﻩ ﺳﻌﻴﺮ ﻳﺎزدﻩ روز اﺳﺖ* (.اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
در روز اول ﻣﺎﻩ ﻳﺎزدهﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ اﻳﺮاد ﺷﺪ .در ﺁن زﻣﺎن،
ﺳﻴﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻣﻮریهﺎ آﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﯽآﺮد ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد و ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺎن آﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﯽآﺮد ،در َادَرﻋﯽ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺸﺮح
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد:

دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺣﻮرﻳﺐ

*

وﻟﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ را در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﻴﻊ در ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد
ﻗﺮار داﺷﺖ.

6وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﺑﻮدﻳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ آﺎﻓﯽ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻳﺪ.
7اآﻨﻮن ﺑﺮوﻳﺪ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﻮرﻳﻬﺎ ،ﻧﻮاﺣﯽ
درﻩء اردن ،دﺷﺘﻬﺎ و آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺻﺤﺮای ِﻧﮕِﺐ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن و ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻪء ﻧﻮاﺣﯽ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ رود ﻓﺮات را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
8ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ .داﺧﻞ ﺷﺪﻩ ،ﺁن را
ﺗﺼﺮف آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎآﺎن ﺷﻤﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء اﻳﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩام«.

ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻀﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ
)ﺧﺮوج (27-13 :18

9در ﺁن روزهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ هﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺑﺎر را
ﺑﻪ دوش ﺑﻜﺸﻢ10 ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
زﻳﺎد آﺮدﻩ اﺳﺖ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻧﻴﺎآﺎﻧﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را
هﺰار ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دهﺪ و ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩاش ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮآﺖ دهﺪ12 .وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﻮاهﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻢ؟
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از هﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد داﻧﺎ و ﻣﺠﺮب و
ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻴﺪ و ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاهﻢ آﺮد14 «.اﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
آﺮدﻧﺪ 15و ﻣﻦ اﻓﺮادی را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ از هﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب
آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﻤﺎردم ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻩهﺎی
هﺰار ،ﺻﺪ ،ﭘﻨﺠﺎﻩ و دﻩ ﻧﻔﺮی را ﺑﻌﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻞ
دﻋﻮاهﺎی ﺁﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ16 .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر دادم آﻪ در
ﻼ رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
هﻤﻪ ﺣﺎل ،ﻋﺪاﻟﺖ را آﺎﻣ ً
ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪهﺎ17 .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺰد آﺮدم» :هﻨﮕﺎم داوری
از آﺴﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و
آﻮﭼﮏ ﻳﻜﺴﺎن ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .از ﻣﺮدم ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ،
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ داوری ﻣﯽآﻨﻴﺪ .هﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪای آﻪ ﺣﻞ ﺁن ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺁن را ﻓﻴﺼﻠﻪ دهﻢ18 «.در هﻤﺎن وﻗﺖ
دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮی را هﻢ آﻪ ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم
دهﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادم.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن
)اﻋﺪاد (33-1 :13

19و20و21ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن آﻮﻩ
ﺣﻮرﻳﺐ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ،از ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺮﺳﻨﺎک
ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻣﻮریهﺎ
رﺳﻴﺪﻳﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﻴﻊ رﺳﻴﺪﻳﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮوﻳﺪ و هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺁن را ﺗﺼﺮف
آﻨﻴﺪ .ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ و هﺮاس ﺑﻪ دﻟﺘﺎن راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ«.
22وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ آﻨﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﯽ
از ﺷﻬﺮهﺎی ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪهﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ از ﭼﻪ راهﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺧﻨﻪ آﻨﻴﻢ«.
23اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪم و دوازدﻩ ﻧﻔﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ از هﺮ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب آﺮدم24 .و25ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺎن
آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ وادی اﺷﻜﻮل رﺳﻴﺪﻩ ،ﺁﻧﺠﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ آﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﻳﯽ از ﻣﻴﻮﻩهﺎی ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

2

ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی اﺳﺖ26 «.وﻟﯽ ﻗﻮم از ورود ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻴﺎم آﺮدﻧﺪ.
27ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﻴﻤﻪهﺎﻳﺸﺎن ﻏﺮﻏﺮ و ﺷﻜﺎﻳﺖ آﺮدﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻻﺑﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
اﻳﻨﺠﺎ ﺁوردﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮریهﺎ آﺸﺘﻪ ﺷﻮﻳﻢ28 .آﺎر
ﻣﺎ ﺑﻪ آﺠﺎ ﺧﻮاهﺪ آﺸﻴﺪ؟ ﺑﺮادران ﻣﺎ آﻪ ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
را ﺑﺮرﺳﯽ آﺮدﻩاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮهﺎﻳﺸﺎن ﻣﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﻣﺮدم ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﻗﻮی
هﻴﻜﻞ هﺴﺘﻨﺪ و دﻳﻮار ﺷﻬﺮهﺎﻳﺸﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ
ﻣﯽآﺸﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻮﻟﻬﺎﻳﯽ از ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﺠﺎ
دﻳﺪﻩاﻧﺪ«.
29وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ و هﺮاس ﺑﻪ دﻟﺘﺎن
راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ30 .و31ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ هﺎدی ﺷﻤﺎﺳﺖ و
ﻼ در
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﺼﺮ و در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن اﻳﻦ آﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺮد.
دﻳﺪﻩاﻳﺪ آﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راﻩ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﺮدﻩ
اﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻳﮏ ﭘﺪر از ﺑﭽﻪاش ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ32 «.وﻟﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻜﺮدﻧﺪ،
33هﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﻮل راﻩ ﺁﻧﻬﺎ را هﺪاﻳﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺮآﺖ ﻣﯽآﺮد ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ آﺮدن اردوﻳﺸﺎن ﭘﻴﺪا آﻨﺪ ،و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ
ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺁﺗﺶ و روزهﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﯽ از اﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ را
راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﯽآﻨﺪ
)اﻋﺪاد (45-20 :14

34و35ﺁری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻜﻮﻩهﺎﻳﺸﺎن را ﺷﻨﻴﺪ و ﺑﺴﻴﺎر
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻩ ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﻳﺮ زﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی را آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺑﻮدم ﺑﺒﻴﻨﺪ
36ﻣﮕﺮ آﺎﻟﻴﺐ ﭘﺴﺮ َﻳﻔُﻨﻪ .ﻣﻦ زﻣﻴﻨﯽ را آﻪ او ﺑﺮرﺳﯽ
آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻧﺴﻠﺶ ﺧﻮاهﻢ داد ،زﻳﺮا از ﻣﻦ
اﻃﺎﻋﺖ آﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد«.
37ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد داﺧﻞ ﻧﺨﻮاهﯽ
ﺷﺪ38 .ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ،دﺳﺘﻴﺎرت ﻳﻮﺷﻊ )ﭘﺴﺮ ﻧﻮن( ﻗﻮم را
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هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .او را ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻬﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رهﺒﺮی ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮد«.
ء
39ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﻪ هﻤﺎن اﻃﻔﺎﻟﯽ آﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻴﺪ
دﺷﻤﻨﺎن ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ
ﺧﻮاهﻢ داد40 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اآﻨﻮن ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از راهﯽ آﻪ
ﺑﺴﻮی درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮوﻳﺪ«.
41ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩاﻳﻢ؛ اﻣﺎ اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﯽروﻳﻢ
و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪ «.ﭘﺲ
اﺳﻠﺤﻪهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آﻤﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن آﺮدﻧﺪ آﻪ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁﺳﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
42وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻪ اﻳﻦ
آﺎر را ﻧﻜﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﺨﻮاهﻢ رﻓﺖ و
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد«.
43ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،وﻟﯽ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻐﺮور
ﺷﺪﻩ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻴﺪن
ﺑﻪ آﻮهﺴﺘﺎن ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ44 .وﻟﯽ اﻣﻮرﻳﻬﺎﻳﯽ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ
ﺳﺎآﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ ،ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر
اﻳﺸﺎن را دﻧﺒﺎل آﺮدﻧﺪ و از ﺳﻌﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ را
آﺸﺘﻨﺪ45 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪاد46 .ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪی در ﻗﺎدش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁوارﮔﯽ در ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻴﻢ و از
 2راهﯽ آﻪ ﺑﺴﻮی درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽرود ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﺑﺎن رﻓﺘﻴﻢ .ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻳﺎدی در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪء آﻮﻩ
ﺳﻌﻴﺮ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻳﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»3ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء آﺎﻓﯽ در اﻳﻦ آﻮهﺴﺘﺎن ﺳﺮﮔﺮدان
ﺑﻮدﻩاﻳﺪ .ﺣﺎل ﺑﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮوﻳﺪ4 .ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ آﻪ
اﻳﺸﺎن از ﻣﺮز ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ آﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ادوﻣﯽهﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد) .ادوﻣﯽهﺎ از ﻧﺴﻞ
ﻋﻴﺴﻮ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻌﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ (.ﺁﻧﻬﺎ از
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ5 ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﺠﻨﮕﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻌﻴﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮏ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

داﻳﻤﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩام و ﺣﺘﯽ ﻳﮏ وﺟﺐ از زﻣﻴﻦ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﻢ داد6 .در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ازای ﺁب و
ﻏﺬاﻳﯽ آﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻳﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ
ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻩاﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم از ﺷﻤﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .او در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮآﺖ دادﻩ و ﺷﻤﺎ هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭼﻴﺰی
ﻧﺒﻮدﻩاﻳﺪ«.
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ از آﻨﺎر ﺳﻌﻴﺮ آﻪ ﺑﺮادراﻧﻤﺎن در ﺁﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و ﺟﺎدﻩای را آﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب
ﺑﻪ اِﻳﻠَﺖ و ﻋﺼﻴﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽرود ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻩ ،رو ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل ﺑﻄﺮف ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﻮﺁب آﻮچ آﺮدﻳﻢ.
9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ هﺸﺪار داد» :ﺑﺎ ﻣﻮﺁﺑﻴﻬﺎ آﻪ
از ﻧﺴﻞ ﻟﻮط هﺴﺘﻨﺪ آﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎر را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩام
و هﻴﭻ زﻣﻴﻨﯽ را از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﻢ
داد«.
ﻼ در ﺁن
)10اﻳﻤﯽهﺎ آﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒ ً
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻏﻮﻟﻬﺎی ﻋﻨﺎﻗﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ11 .اﻳﻤﯽهﺎ و ﻋﻨﺎﻗﯽهﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ رﻓﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﺁﺑﻴﻬﺎ اﻳﺸﺎن را اﻳﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
12در روزﮔﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺣﻮرﻳﻬﺎ در ﺳﻌﻴﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ادوﻣﯽهﺎ ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻘﺎب ﻋﻴﺴﻮ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻩ ،ﺟﺎﻳﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺎی ﻣﺮدم آﻨﻌﺎن را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن
را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اآﻨﻮن ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و از رود زارَد
ﺑﮕﺬرﻳﺪ «.ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﺮدﻳﻢ14 .ﺳﯽ و هﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻣﺎ
ﻗﺎدش را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
ﺑﻮد ،در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮد16 .ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮدﻧﺪ
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»18 :اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻬﺮ ﻋﺎر
آﻪ در ﻣﺮز ﻣﻮﺁب اﺳﺖ ﺑﮕﺬرﻳﺪ19 .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻋﻤﻮﻧﻴﻬﺎ آﻪ از ﻧﺴﻞ ﻟﻮط هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
آﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،زﻳﺮا
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هﻴﭻ زﻣﻴﻨﯽ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪﻩام ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﻢ داد«.
)20ﺁن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ رﻓﺎﺋﻴﻬﺎ آﻪ
ﻋﻤﻮﻧﻴﻬﺎ اﻳﺸﺎن را زَﻣﺰُﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻮد21 .ﺁﻧﻬﺎ
ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را هﻨﮕﺎم ورود ﻋﻤﻮﻧﯽهﺎ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﻋﻤﻮﻧﯽهﺎ ﺑﺠﺎی اﻳﺸﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ
آﺮدﻧﺪ22 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ اﻋﻘﺎب ﻋﻴﺴﻮ در
آﻮﻩ ﺳﻌﻴﺮ آﻤﮏ آﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻮریهﺎ را آﻪ ﻗﺒﻞ
از اﻳﺸﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ و ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺠﺎی اﻳﺸﺎن ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻩاﻧﺪ23 .وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ء
دﻳﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد آﻪ ﻣﺮدم آﻔﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻋِﻮﻳﻬﺎ آﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻏﺰﻩ در دهﻜﺪﻩهﺎی ﭘﺮاآﻨﺪﻩای
ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را هﻼک آﺮدﻧﺪ و
ﺑﺠﺎی اﻳﺸﺎن ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻧﺪ(.
24ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :از رود ارﻧﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
ن اﻣﻮری ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﺸﺒﻮن داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻴﺤﻮ ِ
ﻣﻦ او را و ﺳﺮزﻣﻴﻨﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩام .ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ
و ﺳﺮزﻣﻴﻦ او را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﺁورﻳﺪ25 .از
اﻣﺮوز ﺗﺮس ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ دل ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﮔﺬارم .ﺁﻧﻬﺎ ﺁوازﻩء ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ«.

30وﻟﯽ ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮد ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ او را ﺳﺨﺘﺪل ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻻن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
31ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اآﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ .ﭘﺲ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺼﺮف آﺮدﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ از ﺁن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
32ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد و
ﻧﻴﺮوهﺎﻳﺶ را در ﻳﺎهﺺ ﺑﺴﻴﺞ آﺮد33 .و34وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﻤﺎن او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﭘﺴﺮان و اﻓﺮادش آﺸﺘﻴﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮهﺎﻳﺶ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﺁوردﻩ ،هﻤﻪء ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل
را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻳﻢ35 .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﻠﻪهﺎﻳﺸﺎن ،ﻣﻮﺟﻮد
دﻳﮕﺮی را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﻠﻪهﺎ را هﻢ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﻳﻤﯽ
آﻪ از ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻳﻢ36 .ﻣﺎ از ﻋﺮوﻋﻴﺮ آﻪ در آﻨﺎرﻩء درﻩء ارﻧﻮن اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﻠﻌﺎد ،هﻤﻪء ﺷﻬﺮهﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﺁوردﻳﻢ.
ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ هﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻮد،
زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩ ﺑﻮد.
37وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺑﻪ رود ﻳﺒﻮق و
ﺷﻬﺮهﺎی آﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎهﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن
ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﺪﻳﻢ.

ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ

ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎﻩ

)اﻋﺪاد (30-21 :21

)اﻋﺪاد (35-31 :21

26ﺳﭙﺲ از ﺻﺤﺮای ﻗﺪﻳﻤﻮت ﺳﻔﻴﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ
ﻧﺰد ﺳﻴﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﺸﺒﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدم27 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﻳﻦ
ﺑﻮد» :اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر آﻨﻴﻢ .از
ﺟﺎدﻩء اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ و ﺑﻄﺮف ﻣﺰارع
اﻃﺮاف ﺁن ﻧﺨﻮاهﻴﻢ رﻓﺖ28 .هﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﺮای هﺮ
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺨﻮرﻳﻢ و هﺮ ﺟﺮﻋﻪ ﺁﺑﯽ آﻪ ﺑﻨﻮﺷﻴﻢ ،ﭘﻮل
ﺧﻮاهﻴﻢ داد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی آﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ،اﺟﺎزﻩء ﻋﺒﻮر از
ء
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ29 .ادوﻣﯽهﺎی ﺳﺎآﻦ ﺳﻌﻴﺮ اﺟﺎزﻩ
ﻋﺒﻮر از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ .ﻣﻮﺁﺑﯽهﺎ هﻢ آﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﺸﺎن در ﻋﺎر اﺳﺖ هﻤﻴﻦ آﺎر را آﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ از راﻩ
اردن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩ اﺳﺖ
ﻣﯽروﻳﻢ«.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺎن روی ﺁوردﻳﻢ.
 3ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﻮدﻩ،
در َادَرﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آﺮد .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد
آﻪ از او ﻧﺘﺮﺳﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻋﻮج و ﻣﺮدﻣﺶ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﺸﺎن هﻤﺎن
آﻨﻴﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻣﻮریهﺎ در ﺣﺸﺒﻮن
آﺮدﻳﺪ3 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎﻩ و
هﻤﻪء ﻣﺮدﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را
ء
آﺸﺘﻴﻢ4 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮش ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ارﺟﻮب ﺑﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درﺁوردﻳﻢ5 .اﻳﻦ
ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺎ دﻳﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ و دروازﻩهﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪدار
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
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ﺁﺑﺎدی ﺑﯽﺣﺼﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺎ درﺁﻣﺪﻧﺪ.
6ﻣﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺎن را ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ واﻗﻊ
ﻼ ﻧﺎﺑﻮد آﺮدﻳﻢ و ﺗﻤﺎم اهﺎﻟﯽ ﺁن را ﭼﻪ
در ﺣﺸﺒﻮن ،آﺎﻣ ً
ﻣﺮد ،ﭼﻪ زن و ﭼﻪ آﻮدک ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻳﻢ؛ 7وﻟﯽ ﮔﻠﻪهﺎ
و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪداﺷﺘﻴﻢ.
8ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻣﻮری واﻗﻊ در
ﺷﺮق رود اردن ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮ آﻠﻴﻪ اراﺿﯽ از درﻩ
ارﻧﻮن ﺗﺎ آﻮﻩ ﺣﺮﻣﻮن ،ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻳﻢ)9 .ﺻﻴﺪوﻧﻴﻬﺎ آﻮﻩ
ﺣﺮﻣﻮن را ﺳﺮﻳﻮن و اﻣﻮرﻳﻬﺎ ﺁن را ﺳﻨﻴﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ10 (.ﻣﺎ آﻠﻴﻪء ﺷﻬﺮهﺎی واﻗﻊ در ﺁن ﺟﻠﮕﻪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن را ﺗﺎ ﺷﻬﺮهﺎی ﺳﻠﺨﻪ
و ادرﻋﯽ ﺗﺼﺮف آﺮدﻳﻢ.
ء
11ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻪ ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺎن ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ
رﻓﺎﺋﯽهﺎی ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻮد .ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺁهﻨﯽ او آﻪ در
ﺷﻬﺮ َرﺑَﺖ ،ﻳﻜﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی ﻋﻤﻮﻧﻴﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و دو ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد.

ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی ﺷﺮق رود اردن
)اﻋﺪاد (42-1 :32

12در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ
ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻴﻠﻪء َﻣﻨَﺴﯽ دادم .ﺑﻪ
ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی رﺋﻮﺑﻴﻦ و ﺟﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪء ﺷﻤﺎل ﻋﺮوﻋﻴﺮ را آﻪ
در آﻨﺎر رود ارﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪء ﻧﺼﻒ آﻮهﺴﺘﺎن
ء
ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﺎ ﺷﻬﺮهﺎﻳﺶ دادم13 ،و ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩء ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺎن را آﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮد واﮔﺬار
آﺮدم) .ﻣﻨﻄﻘﻪء ارﺟﻮب درﺑﺎﺷﺎن را ﺳﺮزﻣﻴﻦ رﻓﺎﺋﻴﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ14 (.ﻃﺎﻳﻔﻪء ﻳﺎﺋﻴﺮ از ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪء ارﺟﻮب )ﺑﺎﺷﺎن( را ﺗﺎ ﻣﺮزهﺎی ﺟﺸﻮریهﺎ و
ﻣﻌﻜﻴﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﺎمﮔﺬاری آﺮدﻩ ،ﺁﻧﺠﺎ را هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز هﻢ ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ ﺣَﻮوُت ﻳﺎﺋﻴﺮ )ﻳﻌﻨﯽ »دهﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻳﺎﺋﻴﺮ«(
ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ15 .ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪء ﻣﺎﺧﻴﺮ دادم.
16ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی رﺋﻮﺑﻴﻦ و ﺟﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای را آﻪ از رود
ﻳﺒﻮق در ﺟﻠﻌﺎد )آﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮﻧﻴﻬﺎ ﺑﻮد( ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ وﺳﻂ ﺟﻠﮕﻪء رود ارﻧﻮن اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ،
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ17 .ﻣﺮز ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺸﺎن رود اردن ﺑﻮد آﻪ از

درﻳﺎﭼﻪء ﺟﻠﻴﻞ ﺗﺎ درﻳﺎی ﻣﺮدﻩ و آﻮﻩ ﭘﻴﺴﮕﺎﻩ اداﻣﻪ
ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ.
ء
18ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی رﺋﻮﺑﻴﻦ و ﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﻨﺴﯽ ﻳﺎدﺁوری آﺮدم آﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺣﻖ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﺁﻧﺠﺎ
را ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺤﺸﺎن در
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺁﻧﺴﻮی رود اردن
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ،
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
19ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :وﻟﯽ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻳﻨﺠﺎ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ
ﺳﻜﻮﻧﺖ آﺮدﻩ ،از ﮔﻠﻪهﺎﻳﺘﺎن )آﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﻳﺎد
اﺳﺖ( ﻣﻮاﻇﺒﺖ آﻨﻨﺪ20 .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد آﻤﮏ
آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺪهﺪ .وﻗﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن در ﺁﻧﻄﺮف رود
اردن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف آﺮدﻧﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ«.
21ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﻳﺪی آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﺎ ﺁن دو ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .او
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺁﻧﻄﺮف رود اردن ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ آﺎر را
ﺧﻮاهﺪ آﺮد22 .از ﻣﺮدم ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺟﻨﮕﻴﺪ«.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﺟﺎزﻩء ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻮﻋﻮد را ﻧﻤﯽ دهﺪ
23و24و25ﺁﻧﮕﺎﻩ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽآﻨﻢ اﺟﺎزﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ از اﻳﻦ رود
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺸﻮم ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺁﻧﻄﺮف رود اردن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ آﻮﻩهﺎی ﺁن و
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن .ﺁرزوﻣﻨﺪم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻗﺪرﺗﯽ
را آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩای ﺑﺒﻴﻨﻢ .آﺪام ﺧﺪاﻳﯽ در ﺗﻤﺎم
ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ
آﺮدﻩای ﺑﻜﻨﺪ؟«
26وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزﻩء ﻋﺒﻮر ﻧﺪاد .او ﻓﺮﻣﻮد» :دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻴﺎور27 .ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﭘﻴﺴﮕﺎﻩ
ﺑﺮو .از ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازی و

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را از دور ﺑﺒﻴﻨﯽ؛ وﻟﯽ از رود اردن
ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاهﯽ آﺮد28 .ﻳﻮﺷﻊ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎر
و او را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻦ ،زﻳﺮا او ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺗﻮ از ﻗﻠﻪء آﻮﻩ ﺧﻮاهﯽ دﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻄﺮف
رودﺧﺎﻧﻪ هﺪاﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد«.
29ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ در درﻩء ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻴﺖ ﻓﻐﻮر ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ.

ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﺪ
اآﻨﻮن ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد
 4ﻣﯽدهﻢ ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ زﻧﺪﻩ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادﻩ اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ و ﺁن را ﺗﺼﺎﺣﺐ آﻨﻴﺪ از اﻳﻦ
دﺳﺘﻮرات اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ2 .ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﻧﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ و ﭼﻴﺰی آﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات را
اﺟﺮا آﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ء
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .دﻳﺪﻳﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر هﻤﻪ
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد4 ،وﻟﯽ
هﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن وﻓﺎدار ﺑﻮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩاﻳﺪ.
5ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻩ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد دادﻩام .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد وارد
ﺷﺪﻩ ،ﺁن را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻃﺎﻋﺖ
آﻨﻴﺪ6 .اﮔﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات را اﺟﺮا آﻨﻴﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﺣﻜﻤﺖ و ﺑﺼﻴﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﻗﻮمهﺎی ﻣﺠﺎور ،اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
»اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ از ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺖ و ﺑﺼﻴﺮﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ!« 7هﻴﭻ ﻗﻮﻣﯽ ،هﺮ ﻗﺪر هﻢ آﻪ
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺧﺪاﻳﯽ ﻧﺪارد آﻪ در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻮدﻩ ،هﺮ وﻗﺖ او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻓﻮری ﺟﻮاب دهﺪ.
8هﻴﭻ ﻣﻠﺘﯽ ،هﺮ ﻗﺪر هﻢ آﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪای آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد دادم،
ﻧﺪارد.
9وﻟﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ و دﻗﺖ آﻨﻴﺪ ﻣﺒﺎدا در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن دﻳﺪﻩاﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
آﻨﻴﺪ .هﻤﻪء اﻳﻦ ﭼﻴﺰهﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺘﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ
دهﻴﺪ10 .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻳﺪ ﺁن روزی را آﻪ در آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم
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را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺨﻮان و ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﻢ
داد ﺗﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮا اﺣﺘﺮام آﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ11 «.ﺷﻤﺎ در داﻣﻨﻪء آﻮﻩ
اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ .اﺑﺮهﺎی ﺳﻴﺎﻩ و ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺷﺪﻳﺪ اﻃﺮاف آﻮﻩ
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ از ﺁن ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن
زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽآﺸﻴﺪ12 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺷﻤﺎ آﻼﻣﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ،وﻟﯽ او را
ﻧﻤﯽدﻳﺪﻳﺪ13 .او ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را آﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ
ﻳﻌﻨﯽ »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮح
ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺖ14 .ﺁری ،در هﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻮد آﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺘﻮر داد ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد اﺟﺮا آﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد دهﻢ.

ﻧﻬﯽ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
15ﺷﻤﺎ در ﺁن روز در آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ از او
ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ 16ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪای از
ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﺎزﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ هﺮ
ﺷﻜﻞ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﻳﺎ زن17 ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ18 ،ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺎهﯽ19 .هﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺁﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽآﻨﻴﺪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را آﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮمهﺎی روی زﻣﻴﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ،
ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ،از ﺁن
آﻮرﻩء ﺁﺗﺶ ،ﺑﻴﺮون ﺁورد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او و ﻣﻴﺮاث او
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز هﺴﺘﻴﺪ21 .وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄآﻴﺪ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺁﻧﺴﻮی رود اردن ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث دادﻩ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ رﻓﺖ22 .ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ در
اﻳﻨﺴﻮی رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻢ ﻣﺮد ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد و ﺁن زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ را ﺗﺼﺮف
ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد23 .هﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺒﺎدا ﻋﻬﺪی را آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ! اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺁن ﻋﻬﺪ را ﻣﯽﺷﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻜﻠﯽ ﻣﻨﻊ آﺮدﻩ اﺳﺖ24 .او
ﺁﺗﺸﯽ ﺳﻮزﻧﺪﻩ و ﺧﺪاﻳﯽ ﻏﻴﻮر اﺳﺖ.
25ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺳﺎآﻦ ﺑﻮدﻩ ،در
ﺁﻧﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ
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ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺖ ﺧﻮد را ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدﻩ ﺑﺎ ﮔﻨﺎهﺎﻧﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﺎزﻳﺪ26 ،زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن را ﺷﺎهﺪ ﻣﯽﺁورم
آﻪ در ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از رود اردن ﺁن را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ .ﻋﻤﺮﺗﺎن در
ﺁﻧﺠﺎ آﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺑﻜﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.
27ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و
ﺗﻌﺪادﺗﺎن ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ28 .در ﺁﻧﺠﺎ ،ﺑﺘﻬﺎﻳﯽ را آﻪ
از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد،
ﺑﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
29وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻴﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن آﻨﻴﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ او را ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
دل و ﺟﺎﻧﺘﺎن او را ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ30 .وﻗﺘﯽ در ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ دهﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن روی ﺁوردﻩ ،ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ
او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد31 .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻜﺮدﻩ،
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﻬﺪی را آﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد.
32در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ،از وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را روی
زﻣﻴﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪ ،از ﻳﮏ ﮔﻮﺷﻪء ﺁﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪء دﻳﮕﺮ
ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ آﻪ 33ﻗﻮﻣﯽ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻪ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ
ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ و زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ! 34در آﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ هﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی را ﭘﻴﺪا
ء
آﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻼهﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻢ و ﺟﻨﮓ و وﺣﺸﺖ ،ﻗﻮﻣﯽ را از
ء
ﺑﺮدﮔﯽ رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن هﻤﻪ
اﻳﻦ آﺎرهﺎ را در ﻣﺼﺮ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
داد35 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ آﺎرهﺎ را آﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﻓﻘﻂ
او ﺧﺪاﺳﺖ و آﺴﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ او وﺟﻮد ﻧﺪارد36 .او
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ از ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽداد اﺟﺎزﻩ داد آﻪ
ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﻳﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ؛ او ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻮن
ﺑﺰرگ ﺁﺗﺸﺶ را روی زﻣﻴﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ آﻼﻣﺶ
را از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ.
37ﭼﻮن او ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ارادﻩ ﻧﻤﻮد
آﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺮآﺖ دهﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ را از

ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺁورد.
38او ﻗﻮمهﺎی دﻳﮕﺮ را آﻪ ﻗﻮﻳﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮزﻣﻴﻦﺷﺎن را ﺑﻄﻮری آﻪ
اﻣﺮوز ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ39 .ﭘﺲ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁرﻳﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻢ ﺧﺪای
ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و هﻢ ﺧﺪای زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و هﻴﭻ ﺧﺪاﻳﯽ ﻏﻴﺮ از
او وﺟﻮد ﻧﺪارد! 40ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن
آﺎﻣﻴﺎب ﺑﻮدﻩ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻴﺪ.

ﺷﻬﺮهﺎی ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ در ﺷﺮق رود اردن
41ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در ﺷﺮق رود اردن ﺗﻌﻴﻴﻦ
آﺮد 42ﺗﺎ اﮔﺮ آﺴﯽ ﺗﺼﺎدﻓًﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺮای
ﻓﺮار از ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮد43 .اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺑﺎﺻﺮ واﻗﻊ در اراﺿﯽ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮای
ﻗﺒﻴﻠﻪء رﺋﻮﺑﻴﻦ ،راﻣﻮت در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺟﺎد ،و
ﺟﻮﻻن در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻣﻨﺴﯽ.

اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
44و45و46وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و در
ﺷﺮق رود اردن در آﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺖ ﻓﻐﻮر اردو زدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ داد) .اﻳﻦ هﻤﺎن
ﻼ اﻣﻮریهﺎ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻗﺒ ً
ﺳﻴﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﺶ ﺣﺸﺒﻮن ﺑﻮد در ﺁﻧﺠﺎ
ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ وی را
ﺑﺎﻣﺮدﻣﺶ ﻧﺎﺑﻮد آﺮدﻧﺪ47 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ او و ﺑﺮ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺷﺎن آﻪ هﺮ دو از ﭘﺎدﺷﺎهﺎن
اﻣﻮرﻳﻬﺎی ﺷﺮق رود اردن ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ48 .اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ از ﻋﺮوﻋﻴﺮ در آﻨﺎر رود ارﻧﻮن ﺗﺎ آﻮﻩ
ﺳﺮﻳﻮن آﻪ هﻤﺎن ﺣﺮﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ 49و
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺷﺮق رود اردن آﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ
درﻳﺎی ﻣﺮدﻩ و از ﺷﺮق ﺑﻪ داﻣﻨﻪء آﻮﻩ ﭘﻴﺴﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻮد(.

دﻩ ﻓﺮﻣﺎن
)ﺧﺮوج (17-1 :20
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اداﻣﻪ دادﻩ ،ﮔﻔﺖ:
 5ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اآﻨﻮن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ .ﺁﻧﻬﺎ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و
ﺑﺪﻗﺖ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن در آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﻋﻬﺪی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﺖ3 .اﻳﻦ ﻋﻬﺪ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻪ
اﻣﺮوز زﻧﺪﻩ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﺴﺖ4 .او در ﺁن آﻮﻩ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ
رودررو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ5 .ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان واﺳﻄﻪای
ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺴﺘﺎدم ،زﻳﺮا ﺷﻤﺎ از ﺁن ﺁﺗﺶ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﭘﻴﺶ او ﻧﺮﻓﺘﻴﺪ .او ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم .ﺁﻧﭽﻪ
ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ:
»6ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ،هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﺗﻮ را
از اﺳﺎرت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮ ﺁزاد آﺮد.
»7ﺗﻮ را ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
»8هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺎهﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﻜﻦ9 .درﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ زاﻧﻮ ﻧﺰن و
ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻦ ،زﻳﺮا ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﺪای ﻏﻴﻮری هﺴﺘﻢ و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ از ﻣﻦ
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﻢ .اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد10 .اﻣﺎ
ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ و دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا
ﭘﻴﺮوی آﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ هﺰار ﭘﺸﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﯽآﻨﻢ.
»11از ﻧﺎم ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻧﻜﻦ .اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻴﺎوری ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺁن ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺨﻮری ،ﺗﻮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﻢ.
»12روز ﺳَﺒَﺖ را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺁن را ﻣﻘﺪس
ﺑﺪار .ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻣﺮ ﻣﯽآﻨﻢ13 .در هﻔﺘﻪ ﺷﺶ روز آﺎر آﻦ14 ،وﻟﯽ در
روز هﻔﺘﻢ آﻪ »ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ« اﺳﺖ هﻴﭻ آﺎری ﻧﻜﻦ
ﻧﻪ ﺧﻮدت ،ﻧﻪ ﭘﺴﺮت ،ﻧﻪ دﺧﺘﺮت ،ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﻧﻪ
آﻨﻴﺰت ،ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﺖ .ﻏﻼم و
آﻨﻴﺰت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﻨﻨﺪ15 .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁور
آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻮ را از
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون ﺁوردم .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯽآﻨﻢ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﻪ داری.
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»16ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام آﻦ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﯽ ،در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻋﻤﺮی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﯽ داﺷﺖ.
»17ﻗﺘﻞ ﻧﻜﻦ.
»18زﻧﺎ ﻧﻜﻦ.
»19دزدی ﻧﻜﻦ.
»20دروغ ﻧﮕﻮ.
»21ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس دﻳﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ ،ﮔﺎو و اﻻغ ،زﻣﻴﻦ و
اﻣﻮال هﻤﺴﺎﻳﻪات ﻧﺒﺎش«.

ﺗﺮس ﻣﺮدم
)ﺧﺮوج (21-18 :20

22اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد.
او اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ و اﺑﺮ
ﻏﻠﻴﻆ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد و ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن
دﻳﮕﺮی ﻧﺪاد .ﺁﻧﻬﺎ را روی دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻦ داد23 .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ آﻪ ﺁن ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ از درون
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن رﺳﻴﺪ و ﺁﺗﺶ ﻣﻬﻴﺐ ﺳﺮ آﻮﻩ را
دﻳﺪﻳﺪ آﻠﻴﻪء رهﺒﺮان ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎﻳﺘﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻧﺪ 24و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺘﺶ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﺪاﻳﺶ را از درون
ﺁﺗﺶ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ .اآﻨﻮن ﻣﯽداﻧﻴﻢ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن ﺻﺤﺒﺖ آﻨﺪ و او ﻧﻤﻴﺮد25 .وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ اﮔﺮ
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺮد .اﻳﻦ ﺁﺗﺶ
هﻮﻟﻨﺎک ،ﻣﺎ را ﺧﻮاهﺪ ﺳﻮزاﻧﻴﺪ26 .و27ﭼﻪ آﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﻩ را آﻪ از درون ﺁﺗﺶ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﺸﻨﻮد و زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮو و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮔﻮش آﻦ ،ﺑﻌﺪ
ﺁﻣﺪﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ آﻦ و ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ،
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد«.
28ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﺘﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪم و ﻣﯽﭘﺬﻳﺮم.
29ای آﺎش هﻤﻴﺸﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻦ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﺁورﻧﺪ .در ﺁﻧﺼﻮرت
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺗﻤﺎم
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ﻧﺴﻞهﺎ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬﺷﺖ30 .اآﻨﻮن ﺑﺮو
و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ31 .ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﻳﻨﺠﺎ درآﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺴﺖ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮم
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ داد .ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ دهﯽ
ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮا در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﯽدهﻢ
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻨﺪ«.
32و33ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و دﺳﺘﻮرات او را ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ و
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ او ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ
در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﯽﺁورﻳﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮﺑﺮآﺘﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ
 6ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ دهﻢ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ ﺑﺰودی وارد ﺁن ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ2 ،و
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن را ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از آﻠﻴﻪء اﺣﻜﺎﻣﺶ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺑﺪﻗﺖ
ﮔﻮش آﻨﻴﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺮآﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات را
ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ در ﺁن ﺷﻴﺮ و
ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺘﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻗﻮم ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.
4ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ وﺟﻮد
دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﺳﺖ5 .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و
ﺟﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ6 .اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻳﻢ در ﻓﻜﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ7 .ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ و هﻤﻴﺸﻪ درﺑﺎرﻩء ﺁﻧﻬﺎ
ﺻﺤﺒﺖ آﻨﻴﺪ ﺧﻮاﻩ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮاﻩ در ﺑﻴﺮون،
ﺧﻮاﻩ هﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻩ اول ﺻﺒﺢ8 .ﺁﻧﻬﺎ را
روی اﻧﮕﺸﺖ و ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ؛ 9ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ
در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد و ﺑﺮ دروازﻩهﺎﻳﺘﺎن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
10و11و12وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب
وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ و
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زﻳﺒﺎﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻜﺮدﻩاﻳﺪ و ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ ﭘﺮ از
ﭼﻴﺰهﺎی ﺧﻮب آﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻜﺮدﻩاﻳﺪ،
ﭼﺎﻩهﺎﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻜﻨﺪﻩاﻳﺪ ،ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و درﺧﺘﺎن
زﻳﺘﻮﻧﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻜﺎﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﻮردﻳﺪ و
ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ.
13از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،او را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
15
14ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﻮمهﺎی هﻤﺴﺎﻳﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن آﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﺪ
ﺧﺪای ﻏﻴﻮری اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻢ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺷﻤﺎ را از روی زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ16 .او
را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻴﺎورﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در »ﻣﺴﺎ« اﻳﻦ آﺎر را
آﺮدﻳﺪ.
17هﺮ آﺎری را آﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ ﺑﺪﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ.
18ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن
ﭘﺮﺑﺮآﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ ،وارد ﺷﻮﻳﺪ و ﺁن را ﺗﺼﺮف
آﻨﻴﺪ 19و ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ آﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺮون
راﻧﻴﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ.
20در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ،زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺘﺎن از ﺷﻤﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟« 21ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ» :ﻣﺎ
ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻋﻈﻴﻤﺶ 22و ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ و ﺑﻼهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎآﯽ
آﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎم اﻓﺮادش ﻧﺎزل آﺮد ﻣﺎ
را از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد .ﻣﺎ هﻤﻪء اﻳﻦ آﺎرهﺎ
را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﻳﺪﻳﻢ23 .او ﻣﺎ را از زﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮون ﺁورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﻤﺎن
وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪهﺪ24 .او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻩ
اﺳﺖ آﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻩ ،ﺑﻪ او
اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﻢ او ﻣﺎ را ﺑﺮآﺖ
ﻣﯽدهﺪ و زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﺮدﻩ
اﺳﺖ25 .اﮔﺮ هﺮ ﭼﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﻃﺎﻋﺖ آﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ ،او از ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ«.
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ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪا
)ﺧﺮوج (16-11 :34

هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
 7در ﺷﺮف ﺗﺼﺮﻓﺶ هﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺒﺮد ،اﻳﻦ هﻔﺖ
ﻗﻮم را آﻪ هﻤﮕﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﻳﺘﺮﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ :ﺣﻴﺘﻴﻬﺎ ،ﺟﺮﺟﺎﺷﻴﻬﺎ ،اﻣﻮرﻳﻬﺎ،
آﻨﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﻓﺮزﻳﻬﺎ ،ﺣﻮﻳﻬﺎ و ﻳﺒﻮﺳﻴﻬﺎ2 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ
را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻜﺸﻴﺪ .ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎهﺪﻩای ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺸﺎن را
ﺑﻜﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻳﺪ3 .ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ازدواج ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻧﮕﺬارﻳﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﻳﺸﺎن ازدواج آﻨﻨﺪ.
4ﭼﻮن در ﻧﺘﻴﺠﻪء ازدواج ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ آﺸﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
آﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻜﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.
5ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩهﺎی آﺎﻓﺮان را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﯽ را آﻪ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﺮد آﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺷﺮمﺁور را ﺗﻜﻪ
ﺗﻜﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ؛ 6ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﻮم
ﻣﻘﺪﺳﯽ هﺴﺘﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ .او از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن او ﺑﺎﺷﻴﺪ7 .ﺷﻤﺎ
آﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮم روی زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﭘﺲ او ﺷﻤﺎ را
ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮمهﺎ ﺑﻮدﻳﺪ
ﺑﺮﻧﮕﺰﻳﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻜﺮد8 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ آﻪ ﺷﻤﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را آﻪ ﺑﺎ
ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﺁورد .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ او
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﺠﻴﺐ و ﺑﺰرﮔﯽ
از ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﺼﺮ رهﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﺮآﺎت اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
)ﺗﺜﻨﻴﻪ (14-1 :28

9ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ وﺟﻮد دارد ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﺳﺖ و او هﻤﺎن ﺧﺪای اﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺗﺎ
هﺰاران ﻧﺴﻞ وﻋﺪﻩهﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ10 .وﻟﯽ ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ
از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺠﺎزات و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽآﻨﺪ.
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11ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ اﺟﺮا آﻨﻴﺪ.
12اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﺮدﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻋﻬﺪی را آﻪ از روی
رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ادا ﺧﻮاهﺪ
آﺮد13 .او ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮآﺖ
ﺧﻮاهﺪ داد و از ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ
ﺁورد .او ﺷﻤﺎ را ﺑﺎرور ﻧﻤﻮدﻩ ،زﻣﻴﻦ و ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺘﺎن را
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺎدی از ﮔﻨﺪم ،اﻧﮕﻮر،
زﻳﺘﻮن و ﮔﻠﻪهﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ
ﺑﺮآﺎت را در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮد،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ14 .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمهﺎی
روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ و هﻴﭽﻜﺪام از ﺷﻤﺎ و
ﺣﺘﯽ ﮔﻠﻪهﺎﻳﺘﺎن ﻧﺎزا ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد15 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
اﻣﺮاﺿﺘﺎن را از ﺷﻤﺎ دور ﻧﻤﻮدﻩ ،اﺟﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داد
ﺑﻪ هﻴﭽﻜﺪام از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ آﻪ در ﻣﺼﺮ دﻳﺪﻩاﻳﺪ دﭼﺎر
ﺷﻮﻳﺪ .او هﻤﻪء اﻳﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاهﺪ
داد.
16ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمهﺎﻳﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ و
ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ در دام
ﻣﻬﻠﻜﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ17 .ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻜﺮ
آﻨﻴﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮمهﺎﻳﯽ آﻪ از ﻣﺎ
ﻗﻮﻳﺘﺮﻧﺪ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻳﻢ؟« 18وﻟﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ! آﺎﻓﻴﺴﺖ ﺁﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ آﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁورﻳﺪ19 .ﺁﻳﺎ
ﺑﻼهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎآﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺁورد و
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺁن را دﻳﺪﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ
و ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ؟ ﭘﺲ
ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن هﻤﻴﻦ ﻗﺪرت را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
آﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ آﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد20 .از اﻳﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن زﻧﺒﻮرهﺎی ﺳﺮخ و درﺷﺘﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺁن ﻋﺪﻩ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن را ﻧﻴﺰ آﻪ ﺧﻮد
را ﭘﻨﻬﺎن آﺮدﻩاﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.
21ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺁن ﻗﻮمهﺎ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ .او ﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻴﺐ22 .او
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ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﺪ راﻧﺪ .اﻳﻦ آﺎر را ﺑﺴﺮﻋﺖ
اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاهﺪ داد ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ
ﺑﺰودی اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ
آﺮد23 .او اﻳﻦ آﺎر را ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ داد و ﺷﻤﺎ
هﻢ ﺑﻪ ﺁن ﻗﻮمهﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺑﺮد24 .او ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺳﭙﺮد و
ﺷﻤﺎ ﻧﺎم اﻳﺸﺎن را از ﺻﻔﺤﻪء روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﻴﺪ
آﺮد .هﻴﭽﻜﺲ ﻳﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاهﺪ
داﺷﺖ.
25ﺑﺖهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩای آﻪ اﻳﻦ
ﺑﺘﻬﺎ از ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻃﻤﻊ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺁن را ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ
و ﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن از
ﺑﺘﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ26 .ﺑﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد ﻧﺒﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن
هﻤﺎن ﻟﻌﻨﺘﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
از ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻔﺮت و آﺮاهﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻟﻌﻨﺖ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
 8ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪادﺗﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن وﻋﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ،
ﺧﻮاهﻴﺪ رﻓﺖ و ﺁن را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد2 .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺁورﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم هﺪاﻳﺖ آﺮد و ﺷﻤﺎ را در ﺗﻨﮕﯽ ﻗﺮار دادﻩ،
ﺁزﻣﺎﻳﺶ آﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﺁﻳﺎ
واﻗﻌًﺎ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ3 .ﺁری ،او ﺷﻤﺎ را
در ﺳﺨﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻦ« را داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،ﻏﺬاﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪراﻧﺘﺎن
» َﻣ ّ
ﻼ از ﺁن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﻳﺪ .او ﭼﻨﻴﻦ آﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺒ ً
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮراک ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از آﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ4 .در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺘﺎن آﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪ و ﭘﺎهﺎﻳﺘﺎن ﺗﺎول ﻧﺰد5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﯽآﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄدﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
6دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ .از او
ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از وی ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
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ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﻣﯽﺑﺮد ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ در درﻩهﺎ و آﻮﻩهﺎﻳﺶ ﻧﻬﺮهﺎ و رودهﺎ و ﭼﺸﻤﻪهﺎ
ﺟﺎری اﺳﺖ8 .ﺁﻧﺠﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ،اﻧﮕﻮر و
اﻧﺠﻴﺮ ،اﻧﺎر و زﻳﺘﻮن ،و ﻋﺴﻞ اﺳﺖ9 .ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ
آﻪ در ﺁن ﺁهﻦ ﻣﺜﻞ رﻳﮓ ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻣﺲ در
ﺗﭙﻪهﺎﻳﺶ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ آﻪ
ﺧﻮراک در ﺁن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭼﻴﺰی
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد.
10درﺁﻧﺠﺎ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺧﻮرد و ﺳﻴﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادﻩ اﺳﺖ ﺷﻜﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد.
11اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ در هﻨﮕﺎم ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ و از اواﻣﺮ او آﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ12 .و13زﻳﺮا وﻗﺘﯽ آﻪ
ﺷﻜﻤﺘﺎن ﺳﻴﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن ﻓﺮاوان ﺷﻮﻧﺪ و
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و اﻣﻮاﻟﺘﺎن زﻳﺎد ﮔﺮدد14 ،هﻤﺎن وﻗﺖ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن را آﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
ﺁورد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ15 .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﺪاﻳﯽ را آﻪ
ﺷﻤﺎ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺑﺰرگ ،در ﺁن زﻣﻴﻦ
ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺁب و ﻋﻠﻒ آﻪ ﭘﺮ از ﻣﺎرهﺎی ﺳﻤﯽ و
ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺑﻮد ،هﺪاﻳﺖ آﺮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ .او از دل
ﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺻﺨﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁب داد! 16او ﺑﺎ َﻣ ّ
ﺳﻴﺮ آﺮد ،ﻏﺬاﻳﯽ آﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن از ﺁن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ،
و او ﺷﻤﺎ را در ﺗﻨﮕﯽ ﻗﺮار داد و ﺁزﻣﺎﻳﺶ آﺮد ﺗﺎ در
ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﺖ دهﺪ17 .او ﭼﻨﻴﻦ آﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ18 .هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن راﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ .او اﻳﻦ آﺎر را ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ وﻋﺪﻩای را آﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن داد ،ﺑﺠﺎ ﺁورد.
19و20وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻴﺪ و
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻳﮕﺮ را آﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد
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ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ! اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ از
 9رود اردن ﺑﮕﺬرﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁﻧﺴﻮی
رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺼﺮف آﻨﻴﺪ .ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﻳﺘﺮ از ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ و
ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ ﺣﺼﺎردار دارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻮﻟﻬﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ
آﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ آﻨﺪ3 .وﻟﯽ
ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺁﺗﺸﯽ ﺳﻮزاﻧﻨﺪﻩ
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ در ﺣﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را هﻼک
ﺧﻮاهﺪ آﺮد .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺰودی ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻦﺷﺎن
ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻴﺪ راﻧﺪ.
4ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ آﺎر را ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﺮد،
ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ» :ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﯽ هﺴﺘﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁوردﻩ ﺗﺎ ﺁن را ﺗﺼﺎﺣﺐ آﻨﻴﻢ «.زﻳﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮارت اﻗﻮام اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ آﻪ
ﺁﻧﻬﺎ را از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﯽراﻧﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ
ﺑﺴﺒﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮب و درﺳﺘﻜﺎر هﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدهﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮارت اﻳﻦ
اﻗﻮام و ﺑﺮای وﻋﺪﻩهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن اﺑﺮاهﻴﻢ و
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب دادﻩ اﺳﺖ اﻳﻦ آﺎر را ﻣﯽآﻨﺪ6 .ﺑﺎز
هﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﯽآﻨﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدهﺪ آﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮﺑﯽ هﺴﺘﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮآﺶ هﺴﺘﻴﺪ.
7ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ از روزی آﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون
ﺁﻣﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺪام ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ ﺁوردﻳﺪ و در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﻠﻴﻪ او ﻗﻴﺎم آﺮدﻳﺪ.
8او را در آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ ﺑﺤﺪی آﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ9 .ﻣﻦ ﺑﻪ آﻮﻩ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ
ﻋﻬﺪی را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﯽ
هﻤﺎن ﻟﻮحهﺎی ﺳﻨﮕﯽ آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ روی ﺁﻧﻬﺎ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﺑﮕﻴﺮم .ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮدم و در ﺗﻤﺎم
اﻳﻦ ﻣﺪت ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰدم و ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺁب هﻢ
ﻧﻨﻮﺷﻴﺪم10 .و11در ﭘﺎﻳﺎن ﺁن ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﺁن دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ داد .اﻳﻦ هﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﺑﻮد آﻪ او
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺎی آﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از
درون ﺁﺗﺶ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮد12 .او ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد
آﻪ ﻓﻮرًا از آﻮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮوم ،زﻳﺮا ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ
را راهﻨﻤﺎﻳﯽ آﺮدﻩ ،از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ﺑﻮدم ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪﻩ و ﺧﻴﻠﯽ زود از اﺣﻜﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﮔﺮدان ﺷﺪﻩ،
ﺑﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
13و14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا واﮔﺬار ﺗﺎ اﻳﻦ ﻗﻮم
ﺳﺮآﺶ را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺎن را از زﻳﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﻮم دﻳﮕﺮی از ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورم ،ﻗﻮﻣﯽ آﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
15ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو ﻟﻮح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻢ از آﻮﻩ آﻪ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺁﺗﺶ ،ﺁن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪم16 .در ﺁﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺑﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺷﻜﻠﯽ اﻓﺘﺎد
آﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ .ﭼﻪ زود از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﺮدﻩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎﻩ ورزﻳﺪﻳﺪ!
17ﻣﻦ ﻟﻮحهﺎ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ودر ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﺮد آﺮدم18 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
دﻳﮕﺮ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎدم .ﻧﻪ ﻧﺎﻧﯽ
ﺧﻮردم و ﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﻧﻮﺷﻴﺪم؛ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻩ
آﺮدﻩ ،او را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻳﺪ19 .ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪم از
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ .وﻟﯽ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﺶ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ آﺮد20 .هﺎرون ﻧﻴﺰ در
ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﻩ،
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻜﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دﻋﺎ آﺮدم و ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﺑﺨﺸﻴﺪ21 .ﻣﻦ ﺁن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را آﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﻼ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﺁﺗﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺁن را آﻮﺑﻴﺪم و ﺑﺼﻮرت ﻏﺒﺎری ﻧﺮم
درﺁوردﻩ ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻬﺮی آﻪ از دل آﻮﻩ ﺟﺎری ﺑﻮد
رﻳﺨﺘﻢ.
22ﺷﻤﺎ در ﺗﺒﻌﻴﺮﻩ و ﻣﺴﺎ و ﻗﺒﺮوت هﺘﺎوﻩ ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻴﺪ23 .در ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﻴﻊ وﻗﺘﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ
اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎور
ﻧﻜﺮدﻳﺪ آﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ آﺮد24 .ﺁری ،از
اوﻟﻴﻦ روزی آﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

13

ﻳﺎﻏﻴﮕﺮی آﺮدﻩاﻳﺪ25 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را
هﻼک آﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ
ﺧﺎک اﻓﺘﺎدم 26و اﻟﺘﻤﺎس آﺮدﻩ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻜﻦ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮاث ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻤﺖ از ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
27ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﺖ اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﻪ
ﻳﺎدﺁور و از ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻋﺼﻴﺎن و ﮔﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﻗﻮم ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ آﻦ28 .زﻳﺮا اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮی ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد آﺮد ،ﭼﻮن
ازاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺰار ﺑﻮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻜﺸﺪ29 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ و ﻣﻴﺮاث ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ
آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ و دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردی«.

دﻩ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺧﺮوج (10-1 :34

در ﺁن هﻨﮕﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻟﻮح
 10ﺳﻨﮕﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮحهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺘﺮاش و
ﻳﮏ ﺻﻨﺪوق ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎز و ﻟﻮحهﺎ
را هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ آﻮﻩ ﺑﻴﺎور2 .ﻣﻦ روی ﺁن
ﻟﻮﺣﻬﺎ هﻤﺎن ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ را آﻪ روی ﻟﻮحهﺎی اوﻟﯽ ﺑﻮد و
ﺗﻮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﻜﺴﺘﯽ ،دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻮﺷﺖ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ را
در ﺻﻨﺪوق ﺑﮕﺬار«.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺻﻨﺪوق از ﭼﻮب اﻗﺎﻗﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دو
ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺣﻬﺎی اول ﺗﺮاﺷﻴﺪم و ﻟﻮحهﺎ را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از آﻮﻩ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ4 .ﺧﺪا دوﺑﺎرﻩ دﻩ ﻓﺮﻣﺎن را
روی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد) .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﺎن
ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ وﻗﺘﯽ هﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻮﻩ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻳﺪ ،از درون ﺁﺗﺶ روی آﻮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ
ﺑﻮد(.
5ﺁﻧﮕﺎﻩ از آﻮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪم و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻮحهﺎ
را در ﺻﻨﺪوﻗﯽ آﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺁن ﻟﻮحهﺎ ﺗﺎ
اﻣﺮوز هﻢ در ﺁﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
6ﺳﭙﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺑﺌﻴﺮوت ﺑﻨﯽﻳﻌﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﺮﻩ
آﻮچ آﺮدﻧﺪ .در ﺁﻧﺠﺎ هﺎرون درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪ

و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﺎهﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
7ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺟُﺪﺟﻮدﻩ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻳُﻄﺒﺎت آﻪ ﻧﻬﺮهﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺳﻔﺮ آﺮدﻧﺪ8 .در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوﻗﯽ آﻪ در ﺁن دﻩ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر او
ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮآﺖ دهﻨﺪ،
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز هﻢ اﻳﻦ آﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ)9 .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
ﺳﻬﻤﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ،
زﻳﺮا هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد او ﺧﻮد ﻣﻴﺮاث
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ(.
ﻼ هﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ
10ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒ ً
روز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﻣﺎﻧﺪم و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻟﺘﻤﺎسهﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و از
ﻧﺎﺑﻮد آﺮدن ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد11 .او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩام هﺪاﻳﺖ آﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ داﺧﻞ
ﺷﺪﻩ ،ﺁن را ﺗﺼﺎﺣﺐ آﻨﻨﺪ«.

اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪا از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
12و13اآﻨﻮن ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻴﺮ و ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮد ،ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن او را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ.
14زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ 15ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،او ﺁﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺤﺪی
اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ را آﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از هﺮ ﻣﻠﺖ دﻳﮕﺮی
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز ﺁﺷﻜﺎر اﺳﺖ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
دﺳﺖ از ﺳﺮآﺸﯽ ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل ،ﻣﻄﻴﻊ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ،ﺧﺪای ﺧﺪاﻳﺎن و رب اﻻرﺑﺎب
اﺳﺖ .او ﺧﺪاﻳﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻣﻬﻴﺒﯽ آﻪ
از هﻴﭽﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﯽآﻨﺪ و رﺷﻮﻩ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد18 .ﺑﻪ
داد ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ19 .ﻏﺮﻳﺒﺎن را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﻣﯽدهﺪ) .ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﻏﺮﻳﺒﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﻮدﺗﺎن هﻢ در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮدﻳﺪ20 (.ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ و از او ﺟﺪا
ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد آﻨﻴﺪ21 .او ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم داد و ﺧﻮد ﺷﺎهﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩاﻳﺪ22 .وﻗﺘﯽ آﻪ اﺟﺪاد
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اآﻨﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازﻩء ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺁﺳﻤﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ اﺳﺖ!

ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و اواﻣﺮش
 11را هﻤﻴﺸﻪ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ2 .ﮔﻮش آﻨﻴﺪ! ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﻢ آﻪ ﻣﺰﻩء ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻬﻴﺒﺶ را ﻧﺪﻳﺪﻩاﻧﺪ3 .اﻳﺸﺎن
ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را آﻪ او در ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺶ اﻧﺠﺎم داد ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ4 .ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺪﻳﺪﻩاﻧﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺼﺮ و ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و
ﻋﺮاﺑﻪهﺎی اﻳﺸﺎن ﭼﻪ آﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ در
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در درﻳﺎی ﺳﺮخ ﻏﺮق ﻧﻤﻮدﻩ ،هﻼک
آﺮد5 .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻳﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎرهﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ6 .ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
وﻗﺘﯽ آﻪ داﺗﺎن و اﺑﻴﺮام ،ﭘﺴﺮان اﻟﻴﺎب ،از ﻧﺴﻞ
رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﻴﻦ دهﺎن ﺑﺎز آﺮدﻩ،
ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺧﻴﻤﻪ
و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻠﻌﻴﺪ.
7وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻢ را
دﻳﺪﻩاﻳﺪ8 .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ را آﻪ ﺑﺰودی وارد ﺁن ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ
ﺗﺼﺮف آﻨﻴﺪ.
9اﮔﺮ از اﻳﻦ اواﻣﺮ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن
هﺴﺘﻴﺪ وﻋﺪﻩ داد ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ
داﺷﺖ ،در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ در ﺁن ﺟﺎری
اﺳﺖ10 .ﭼﻮن ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﺰودی وارد ﺁن ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ
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و ﺁن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ آﻪ از
ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩاﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺁﺑﻴﺎری ﻧﺪارد.
11ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻮﻩهﺎ و درﻩهﺎی ﭘﺮ ﺁب اﺳﺖ.
12ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺧﻮد از ﺁن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽآﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن او داﻳﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﺑﺮ
ﺁن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
13اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻣﻴﻦ او را آﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ 14ﺁﻧﻮﻗﺖ او ﺑﺎز هﻢ ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ15 .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺮای
ﭼﺮﻳﺪن ﮔﻠﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺧﻮاهﺪ داد و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻏﺬای آﺎﻓﯽ
ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ آﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
16وﻟﯽ هﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻧﮕﺮدد
ﺗﺎ ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ17 ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاهﺪ ﺑﺴﺖ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎران ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺎرﻳﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ ،و ﺑﺰودی در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ18 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ را در دل و ﺟﺎن
ﺧﻮد ﺟﺎی دهﻴﺪ .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽﺗﺎن ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺗﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ19 .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ و هﻤﻴﺸﻪ درﺑﺎرﻩء ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ آﻨﻴﺪ،
ﺧﻮاﻩ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮاﻩ در ﺑﻴﺮون ،ﺧﻮاﻩ هﻨﮕﺎم
ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻩ اول ﺻﺒﺢ20 .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ در
ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد و ﺑﺮ دروازﻩهﺎﻳﺘﺎن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ21 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﺎ
زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن وﻋﺪﻩ داد زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد.
22اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ هﻤﻪء دﺳﺘﻮراﺗﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ
اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻩ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ او ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎم دادﻩ ،از او ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻳﺪ
23ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻪء ﻗﻮمهﺎﻳﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،هﺮ ﻗﺪر هﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺷﻤﺎ زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺗﺴﺨﻴﺮ
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ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد24 .هﺮ ﺟﺎ آﻪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﮕﺐ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﻣﺮزهﺎﻳﺘﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن ِﻧ ِ
ﻟﺒﻨﺎن در ﺷﻤﺎل ،و از رود ﻓﺮات در ﻣﺸﺮق ﺗﺎ درﻳﺎی
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻣﻐﺮب ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد25 .هﻴﭽﻜﺲ ﻳﺎرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻗﻮل دادﻩ اﺳﺖ هﺮ ﺟﺎ آﻪ ﺑﺮوﻳﺪ
ﺗﺮس ﺷﻤﺎ را در دل ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ،ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
26ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮآﺖ
و ﻟﻌﻨﺖ ﻳﻜﯽ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻴﺪ27 .اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ 28و اﮔﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﺮدﻩ،
ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﻮمهﺎی دﻳﮕﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ ،ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ
ﻗﺮار ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ29 .وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ
را وارد ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را ﺗﺼﺮف
ﺟﺮِزﻳﻢ ﺑﺮآﺖ و از آﻮﻩ ﻋﻴﺒﺎل ،ﻟﻌﻨﺖ
آﻨﻴﺪ ،از آﻮﻩ َ
ﺟﺮِزﻳﻢ و ﻋﻴﺒﺎل آﻮﻩهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ
اﻋﻼم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪَ )30 .
در ﻏﺮب رود اردن ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻳﯽ
آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ در اراﺿﯽ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺟﻠﺠﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻮرﻩ هﻢ در ﺁﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد(.
31ﺷﻤﺎ ﺑﺰودی از رود اردن ﻋﺒﻮر آﺮدﻩ ،در
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺷﺪ32 .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻪء ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را
آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ.

ﻣﻜﺎﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﯽرﺳﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
 12ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺁن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ اواﻣﺮ را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ در ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
2در هﺮ ﺟﺎ آﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪای ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ در ﺑﺎﻻی آﻮﻩهﺎ
و ﺗﭙﻪهﺎ ،و ﭼﻪ در زﻳﺮ درﺧﺘﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را ﻧﺎﺑﻮد
آﻨﻴﺪ3 .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩهﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﯽ
را آﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﺮد آﻨﻴﺪ ،ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺷﺮمﺁورﺷﺎن
را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ آﻨﻴﺪ و
ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻳﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﺪازد.

ﺗﺜﻨﻴﻪ

4و5ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن در هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ ﺧﻮدش در ﻣﻴﺎن
ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽآﻨﺪ ،او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ6 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ ،ﻋﺸﺮ داراﻳﯽﺗﺎن ،هﺪاﻳﺎی ﻣﺨﺼﻮص،
هﺪاﻳﺎی ﻧﺬری ،هﺪاﻳﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،و ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی
ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎورﻳﺪ7 .در ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﻳﺘﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺧﻮرد و از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺮد ،زﻳﺮا او
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآﺖ دادﻩ اﺳﺖ.
8و9وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ رﺳﻴﺪﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز هﺮ ﺟﺎ آﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ او را ﻋﺒﺎدت آﻨﻴﺪ10 .زﻣﺎﻧﯽ
آﻪ از رود اردن ﺑﮕﺬرﻳﺪ و در ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻗﺎﻣﺖ آﻨﻴﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺣﻔﻆ آﻨﺪ11 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺳﺎﻳﺮ هﺪاﻳﺎی ﺧﻮد را آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ آﺮدﻩام
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ او در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﺑﻴﺎورﻳﺪ12 .در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،ﻏﻼﻣﺎن و
آﻨﻴﺰان ﺧﻮد ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ ﻻویهﺎی ﺷﻬﺮﺗﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﺧﻮد دﻋﻮت آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﺸﺎن زﻣﻴﻨﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
13ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﻳﺪ در هﺮ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ
رﺳﻴﺪﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ14 .ﺁﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ در ﺟﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .او در
زﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاهﺪ آﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ آﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ و هﺪاﻳﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ.
15وﻟﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ را آﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در هﺮ ﺟﺎ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻏﺰال و
ﺁهﻮ را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ .از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ هﺮ ﻗﺪر ﻣﻴﻞ
دارﻳﺪ و هﺮ وﻗﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪهﺪ ،ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﺮﻋًﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁن را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ16 .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی آﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﺧﻮن ﺁن اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن را ﻣﺜﻞ ﺁب ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

ﺗﺜﻨﻴﻪ

17وﻟﯽ هﻴﭽﻜﺪام از هﺪاﻳﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،ﻧﻪ
ﻋﺸﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮنﺗﺎن و ﻧﻪ
ﻧﺨﺴﺖزادﻩء ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن و ﻧﻪ ﭼﻴﺰی آﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر آﺮدﻩاﻳﺪ و ﻧﻪ هﺪاﻳﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻪ
هﺪاﻳﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﺘﺎن18 .هﻤﻪء اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ و هﻤﺮاﻩ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﻻوﻳﻬﺎﻳﯽ آﻪ در
ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺁﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺁن ﺧﻮراآﯽهﺎ را ﺑﺨﻮرﻳﺪ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ
ﮔﻔﺖ آﻪ اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ در آﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در هﺮ
آﺎری آﻪ ﻣﯽآﻨﻴﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﺎدی
آﻨﻴﺪ)19 .ﺿﻤﻨًﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻻوﻳﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻜﻨﻴﺪ(.
ء
23-20هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩ ﺧﻮد
ﻣﺮزهﺎﻳﺘﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﺪ اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ از ﺷﻤﺎ دور
ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،در هﺮ وﻗﺖ و در هﺮ ﺟﺎ آﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻏﺰال و
ﺁهﻮﻳﺘﺎن را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ و ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ .ﺣﺘﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ
آﻪ ﺷﺮﻋًﺎ ﻧﺠﺲ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ آﻪ ﺑﺪان ﺣﻴﺎت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﺨﻮرﻳﺪ24 ،و25ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮن را ﻣﺜﻞ ﺁب ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد26 .و27ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،و
هﺪاﻳﺎﻳﯽ را آﻪ ﻧﺬر آﺮدﻩاﻳﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺒﺮﻳﺪ .اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ .ﺧﻮن را ﺑﺎﻳﺪ روی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ رﻳﺨﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺁن را ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
28ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽآﻨﻢ،
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺁﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ ،هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد29 .وﻗﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮمهﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ راآﻪ درﺁن زﻧﺪﮔﯽﺧﻮاهﻴﺪ
آﺮد ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ30 ،در ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن از اﻳﺸﺎن
ﭘﻴﺮوی ﻧﻜﻨﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ در دام ﻣﻬﻠﻜﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺷﺪ .ﺳﺆال ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ31 .هﺮﮔﺰ
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ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ اهﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻜﻨﻴﺪ .اﻳﻦ
ﻗﻮمهﺎ آﺎرهﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت
دارد ،ﺑﺮای ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
32ﺗﻤﺎم اواﻣﺮی را آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ.
ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ و ﭼﻴﺰی هﻢ از ﺁﻧﻬﺎ آﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

ﻧﻬﯽ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
ء

اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮ ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮآﻨﻨﺪﻩ
 13ﺧﻮاب وﺟﻮد دارد آﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ
ﻣﯽآﻨﺪ 2و ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽهﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ از ﺁب در
ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﻗﻮمهﺎی
دﻳﮕﺮ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ3 «.ﺑﻪ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ؛ ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﺁﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘًﺎ او راﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎﻧﺘﺎن دوﺳﺖ
دارﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ4 .ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ،
از او اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و اواﻣﺮش را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ،او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ و از او ﺟﺪا ﻣﺸﻮﻳﺪ5 .ﺁن ﭘﻴﺸﮕﻮ ﻳﺎ ﺗﻌﺒﺒﺮ
آﻨﻨﺪﻩء ﺧﻮاب را آﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽآﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاﻩ ﺳﺎزد،
ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن آﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد،
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد .ﺑﺎ آﺸﺘﻦ او ﺷﺮارت را از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد.
6و7اﮔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﺻﻤﻴﻤﯽﺗﺮﻳﻦ دوﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ و ﻳﺎ هﻤﺴﺮﺗﺎن در
ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻧﺠﻮا آﻨﺪ آﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺮوﻳﻢ و اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ؛ 8راﺿﯽ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻧﺪهﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪش را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزﻳﺪ و ﺑﺮ او رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
9او را ﺑﻜﺸﻴﺪ .دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ
او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽآﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ10 .او را ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد ،ﭼﻮن ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن آﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻴﺮون ﺁورد دور آﻨﺪ.
11ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ از آﺮدار ﺷﺮوراﻧﻪاش ﺁﮔﺎﻩ
ﺷﺪﻩ ،از ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮارﺗﯽ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺗﺮﺳﻴﺪ.

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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12و13و14هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ در ﻳﻜﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﮔﺮوهﯽ اوﺑﺎش ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن
ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ هﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاﻩ آﺮدﻩاﻧﺪ،
اول ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﺮرﺳﯽ آﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﺁن ﺷﺎﻳﻌﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ دﻳﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد و ﭼﻨﻴﻦ
ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ واﻗﻌًﺎ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ در ﻳﻜﯽ از ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ15 ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻼ ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ و
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺷﻬﺮ و آﻠﻴﻪء ﺳﺎآﻨﺎﻧﺶ را آﺎﻣ ً
ﮔﻠﻪهﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ16 .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم
ﻏﻨﺎﻳﻢ را در ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ .ﭘﺲ از
ﺁن ،ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮرا ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﻜﺸﻴﺪ .ﺁن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎﻳﺪ وﻳﺮاﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ هﺮﮔﺰ دوﺑﺎرﻩ ﺁﺑﺎد ﮔﺮدد.
17ذرﻩای از اﻳﻦ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺣﺮام را ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺪارﻳﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد
ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار دادﻩ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪراﻧﺘﺎن وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ را زﻳﺎد ﺧﻮاهﺪ
آﺮد18 ،ﺑﺸﺮﻃﯽ آﻪ ﻓﻘﻂ از او و ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی او آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺘﺮ ،ﺧﺮﮔﻮش و ﮔﻮرآﻦ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻤﻬﺎی ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
8ﺧﻮک را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻢ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ
دارد ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽآﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻻﺷﻪء ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ
ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
9از ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ آﻪ در ﺁب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ
را آﻪ ﺑﺎﻟﻪ و ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ10 .ﺗﻤﺎم
ﺟﺎﻧﻮران ﺁﺑﺰی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮاﻣﻨﺪ.
18-11هﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﺑﺠﺰ اﻳﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را:
ﻋﻘﺎب ،ﺟﻐﺪ ،ﺑﺎز ،ﺷﺎهﻴﻦ ،ﻻﺷﺨﻮر ،آﺮآﺲ ،آﻼغ،
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﻣﺮغ درﻳﺎﻳﯽ ،ﻟﮏ ﻟﮏ ،ﻣﺮغ ﻣﺎهﻴﺨﻮار،
ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ ،ﻗﺮﻩ ﻗﺎز ،هﺪهﺪ و ﺧﻔﺎش.
19و20ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ،ﺑﺠﺰﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﺁﻧﻬﺎ*،
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮردﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
21ﺣﻴﻮاﻧﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺮدﻩ اﺳﺖ ﻧﺨﻮرﻳﺪ .ﺁن
را ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﯽ آﻪ درﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد و ﻳﺎ
ﺁن را ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺁن را ﻧﺨﻮرﻳﺪ،
ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺪس هﺴﺘﻴﺪ.
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرش ﻧﭙﺰﻳﺪ.

ﻧﻬﯽ از ﻋﺰاداری ﺑﻪ روش ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺸﺮﻳﻪ

ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ هﻨﮕﺎم
 14ﻋﺰاداری ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﻮد را زﺧﻤﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻣﻮی ﺟﻠﻮ ﺳﺮﺗﺎن
را ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪ2 .ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ
دارﻳﺪ و او ﺷﻤﺎ را از ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎی روی زﻣﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ
)ﻻوﻳﺎن (47-1 :11

3و4و5ﮔﻮﺷﺖ هﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﯽ را آﻪ ﻣﻦ ﺁن راﺣﺮام اﻋﻼم
آﺮدﻩام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ آﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ ،ﺁهﻮ ،ﻏﺰال ،ﮔﻮزن و اﻧﻮاع ﺑﺰ آﻮهﯽ.
6هﺮ ﺣﻴﻮاﻧﯽ را آﻪ ﺳﻢ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ دارد و ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽآﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ7 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻴﻮاﻧﯽ اﻳﻦ دو
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁن را ﺑﺨﻮرﻳﺪ.

از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ دهﻢ را
آﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ23 .اﻳﻦ ﻋﺸﺮﻳﻪ را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻠﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاهﺪ آﺮد در ﺣﻀﻮرش ﺑﺨﻮرﻳﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﺸﺮﻳﻪهﺎی ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩ ،روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و
ﻧﺨﺴﺖ زادﻩء ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪ هﺎﻳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻦ آﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام آﻨﻴﺪ24 .اﮔﺮ ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽآﻨﺪ ﺑﻘﺪری دور ﺑﺎﺷﺪ
آﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺸﺮﻳﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻤﻞ
آﻨﻴﺪ25 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺸﺮﻳﻪء ﻣﺤﺼﻮﻻت و
رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ و ﭘﻮﻟﺶ راﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺒﺮﻳﺪ26 .وﻗﺘﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺁن ﭘﻮل هﺮ ﭼﻪ

*

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻻوﻳﺎن .23-20 :11

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺨﺮﻳﺪ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺮاب ﻳﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت
دﻳﮕﺮ ﺗﺎ در ﺁﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﭙﺮدازﻳﺪ27 .در
ﺿﻤﻦ ﻻویهﺎی ﺷﻬﺮﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
28در ﺁﺧﺮ هﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺸﺮﻳﻪء ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد رادر ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ 29ﺗﺎ ﺁن را ﺑﻪ ﻻویهﺎ
آﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻜﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎن،
ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﺪهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را در
آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.

ﺳﺎل ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻗﺮﺿﻬﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن هﺮهﻔﺖ ﺳﺎل ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺿﻬﺎی
 15ﺑﺪهﻜﺎران ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ2 .هﺮ آﻪ از
ﺑﺮادر ﻳﻬﻮدی ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁن ﻃﻠﺐ را
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .او ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺻﺪد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻠﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
زﻳﺮا ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻃﻠﺐ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ3 .وﻟﯽ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﺪهﻜﺎران ﻏﻴﺮﻳﻬﻮدی ﻧﻤﯽﺷﻮد.
4و5اﮔﺮ ﺑﺪﻗﺖ ،ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و اواﻣﺮی را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ
ﺑﺮآﺖ زﻳﺎدی ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮی در
ﻣﻴﺎﻧﺘﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد6 .او ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ
ﺑﺮآﺘﺘﺎن ﺧﻮاهﺪ داد ،ﺑﻄﻮری آﻪ ﺑﻪ ﻗﻮمهﺎی زﻳﺎدی
ﭘﻮل ﻗﺮض ﺧﻮاهﻴﺪ داد ،وﻟﯽ هﺮﮔﺰ اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮ ﻗﻮمهﺎی ﺑﺴﻴﺎری
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،وﻟﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
7وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ وارد
ﺷﺪﻳﺪ ،اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ اﺷﺨﺎص ﻓﻘﻴﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺁﻧﺎن دﺳﺖ و دل ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻴﺪ8 ،و هﺮ ﻗﺪر اﺣﺘﻴﺎج
دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻗﺮض ﺑﺪهﻴﺪ9 .اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﭘﻠﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد
راﻩ ﻧﺪهﻴﺪ آﻪ ﺳﺎل اﻟﻐﺎی ﻗﺮض ﺑﺰودی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از دادن ﻗﺮض ﺧﻮدداری آﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ از
دادن ﻗﺮض ﺧﻮدداری آﻨﻴﺪ و ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺎج ﭘﻴﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ آﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮب
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ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ10 .ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز دارد ،از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ
او ﺑﺪهﻴﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ هﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺷﻤﺎ را در هﺮ
آﺎری ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد11 .در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻓﻘﻴﺮ
وﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ اﺟﺮای
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮض ﺑﺪهﻴﺪ.

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن
)ﺧﺮوج (11-1 :21

12هﺮﮔﺎﻩ ﻏﻼﻣﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺮﻳﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
زن ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،در ﺳﺎل هﻔﺘﻢ او
را ﺁزاد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ13 .او را دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ رواﻧﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ،
14ﺑﻠﻜﻪ هﺪﻳﻪای از ﮔﻠﻪ و ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآﺘﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ وی
ﺑﺪهﻴﺪ15 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑَﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت داد .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ.
16وﻟﯽ اﮔﺮ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮود و ﺑﮕﻮﻳﺪ
ء
ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﻩﺗﺎن را دوﺳﺖ دارد و از ﺑﻮدن درﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد17 ،ﺁﻧﻮﻗﺖ او را ﺑﻪ دم در ﺑﺮدﻩ ﺑﺎ
درﻓﺸﯽ ﮔﻮﺷﺶ را ﺳﻮراخ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺁن ﭘﺲ ،هﻤﻴﺸﻪ
ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﻴﻦ آﺎر را ﺑﺎ آﻨﻴﺰان ﺧﻮد ﺑﻜﻨﻴﺪ.
18اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ ﺑﺮدﻩای را ﺁزاد ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن او در ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻤﺘﺮ از
ﻧﺼﻒ دﺳﺘﻤﺰد ﻳﮏ آﺎرﮔﺮ ﻋﺎدی ﺧﺮج ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ او را ﺁزاد
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ ﺷﻤﺎ را در هﺮ آﺎری ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.

ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
19ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﻧﺮﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن را
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ آﻨﻴﺪ .از ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی
رﻣﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺟﻬﺖ آﺎر آﺮدن در ﻣﺰارع ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﭘﺸﻢ ﻧﺨﺴﺖزادﻩهﺎی ﮔﻠﻪهﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺗﺎن را
ﻗﻴﭽﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ20 .ﺑﺠﺎی ﺁن ،ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﻩﺗﺎن هﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را درﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ او ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺑﺨﻮرﻳﺪ21 .وﻟﯽ

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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ﻼ ﭼﻼق ﻳﺎ
اﮔﺮ ﺣﻴﻮان ﻧﺨﺴﺖزادﻩ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜ ً
آﻮر ﺑﻮدﻩ ،ﻳﺎ ﻋﻴﺐ دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁن را
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ22 .درﻋﻮض از
ﺁن ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎدﻩ
آﻨﻴﺪ .هﺮ آﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺁن را ﺑﺨﻮرد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺮﻋًﺎ
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻏﺰال ﻳﺎ ﺁهﻮ را
ﻣﯽﺧﻮرد؛ 23وﻟﯽ ﺧﻮن ﺁن را ﻧﺨﻮرﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁن را
ﻣﺜﻞ ﺁب ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ
)ﺧﺮوج (20-1 :12

)ﺧﺮوج 22 :34؛ ﻻوﻳﺎن (21-15 :23

9هﻔﺖ هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ درو10 ،ﻋﻴﺪ دﻳﮕﺮی در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ آﻪ ﻋﻴﺪ هﻔﺘﻪهﺎ
ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻋﻴﺪ هﺪﻳﻪء داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺮآﺘﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
11در اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،ﻏﻼﻣﺎن و آﻨﻴﺰان
ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ
ﻻویهﺎ ،ﻏﺮﻳﺒﺎن ،ﺑﻴﻮﻩزﻧﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮﺗﺎن را هﻢ
دﻋﻮت آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ،در ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪ12 .اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر را ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ هﻢ در ﻣﺼﺮ
ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻩاﻳﺪ.

هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ در ﻣﺎﻩ اﺑﻴﺐ،
 16ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻮد آﻪ او ﺷﻤﺎ را
ﺷﺒﺎﻧﻪ ،از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد2 .ﺑﺮای ﻋﻴﺪ
ﭘﺴﺢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺑﺮﻩ ﻳﺎ ﻳﮏ ﮔﺎو در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ،
ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﺪ3 .ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎن
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪدار ﻧﺨﻮرﻳﺪ .هﻔﺖ روز ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎن ،ﻳﺎدﮔﺎر ﺳﺨﺘﻴﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ و
ﻧﻴﺰ ﻳﺎدﮔﺎر روزی اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج
ﺷﺪﻳﺪ .اﻳﻦ روز را در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ء
ﺑﺎﺷﻴﺪ4 .ﻣﺪت هﻔﺖ روز اﺛﺮی از ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺴﺢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ
ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
5و6ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ِﭘﺴَﺢ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ،ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و
ﻧﻪ در ﺟﺎی دﻳﮕﺮی از ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺴﺢ را هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺳﺮﺑﺒﺮﻳﺪ،
زﻳﺮا هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻳﺪ ،ﻏﺮوب ﺑﻮد.
7ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﭙﺰﻳﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ و
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،راهﯽ ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺘﺎن ﺑﺸﻮﻳﺪ8 .ﺗﻤﺎم ﺷﺶ
روز ﺑﻌﺪ را هﻢ ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ .در روز هﻔﺘﻢ،
ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
و هﻴﭻ آﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﻗﻀﺎت

ﻋﻴﺪ هﻔﺘﻪهﺎ

18ﺑﺮای هﺮ ﻳﮏ از ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ ﻗﻀﺎت و رهﺒﺮاﻧﯽ

ﻋﻴﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎ
)ﻻوﻳﺎن (43-33 :23

13ﺟﺸﻦ دﻳﮕﺮ ،ﻋﻴﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت هﻔﺖ
روز در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ درو ،ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد
را آﻮﺑﻴﺪﻳﺪ و ﺁب اﻧﮕﻮرﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻴﺪ.
14دراﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،ﻏﻼﻣﺎن و
آﻨﻴﺰان ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﻻوﻳﻬﺎ،
ﻏﺮﻳﺒﺎن ،ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ دﻋﻮت
آﻨﻴﺪ.
15اﻳﻦ ﻋﻴﺪ را در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﺑﻪ ﻣﺪت هﻔﺖ روز ﺑﺮای او ﺑﺮﮔﺰار آﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻴﺪ
ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮآﺖ دادﻩ اﺳﺖ.
16ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺳﺎل در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺸﺎن در ﻣﺤﻠﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ :ﻋﻴﺪ ﭘﺴﺢ ،ﻋﻴﺪ
هﻔﺘﻪهﺎ و ﻋﻴﺪ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎ .در هﺮ آﺪام از اﻳﻦ اﻋﻴﺎد،
هﺪاﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ17 .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ از
دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآﺘﯽ آﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ هﺪﻳﻪ ﺑﺪهﻴﺪ.

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﺮدم را ﻋﺎدﻻﻧﻪ داوری آﻨﻨﺪ.
19هﻨﮕﺎم داوری از آﺴﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را
زﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻳﺪ و رﺷﻮﻩ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن رﺷﻮﻩ ﺣﺘﯽ
ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺎدﻻن را آﻮر ﻣﯽآﻨﺪ و راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن را ﺑﻪ
دروﻏﮕﻮﻳﯽ وا ﻣﯽدارد20 .ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را هﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ را آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

20

از ﺣﻜﻢ و دﺳﺘﻮرات اﻳﺸﺎن ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ12 .اﮔﺮ
ﻣﺤﻜﻮم از ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻳﺎ آﺎهﻦ آﻪ ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری آﻨﺪ ﻣﺠﺎزات او ﻣﺮگ اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺎﻳﺪ از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎهﻜﺎراﻧﯽ ﭘﺎک
ﻧﻤﻮد13 .ﺁﻧﮕﺎﻩ هﻤﻪء ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ و ﺟﺮأت ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد ﺑﺎ رأی دادﮔﺎﻩ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻨﻨﺪ.

ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ

ﭘﺎدﺷﺎﻩ

21هﺮﮔﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺷﺮمﺁور ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را در آﻨﺎر
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻧﺴﺎزﻳﺪ 22و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ.

14هﺮﮔﺎﻩ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﺪ داد ،ﺳﺎآﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ آﻪ »ﻣﺎ هﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮمهﺎی دﻳﮕﺮی آﻪ اﻃﺮاف ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻳﮏ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ«15 ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽآﻨﺪ .او ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ16 .او ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺟﻤﻊ
آﺮدن اﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮادش را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻳﺶ اﺳﺐ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :هﺮﮔﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدﻳﺪ17 «.او
ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻧﺎن زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺒﺎدا دﻟﺶ از
ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺷﻮد؛ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺮوت
ﺑﻴﻨﺪوزد.
18وﻗﺘﯽ او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺨﻪای از
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪا را آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء آﺎهﻨﺎن ﻻوی ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻬﻴﻪ آﻨﺪ19 .او ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ روﻧﻮﺷﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را
ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارد و در ﺗﻤﺎم روزهﺎی ﻋﻤﺮش ﺁن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺶ را اﺣﺘﺮام
آﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ20 .اﻳﻦ
آﺎر او ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺧﻮد را از دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﺪاﻧﺪ و از هﻴﭻ ﻳﮏ از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از
او ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﻧﺴﻞهﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.

هﺮﮔﺰ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﻌﻴﻮب،
 17ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
از اﻳﻦ آﺎر ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ.
2و3اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻣﺮد ﻳﺎ زﻧﯽ در ﻳﻜﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی
ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن از ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﺖ ﻳﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را آﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻧﻬﺎ را اآﻴﺪًا
ﻗﺪﻏﻦ آﺮدﻩام ﻋﺒﺎدت ﻣﯽآﻨﺪ4 ،اول ﺧﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻨﻴﺪ
و ﺑﻌﺪ آﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎهﯽ در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ5 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁن ﻣﺮد ﻳﺎ زن را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ
ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺳﻨﮕﺴﺎرش آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد6 .وﻟﯽ هﺮﮔﺰ
ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﮏ ﮔﻮاﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ؛
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺷﺎهﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ7 .اول،
ﺷﺎهﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﭘﺮﺗﺎب آﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ،اﻳﻦ ﺷﺮارت راازﻣﻴﺎن ﺧﻮدﭘﺎک ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.

دادﮔﺎﻩ
8اﮔﺮ واﻗﻌﻪای در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ آﻪ ﻗﻀﺎوت
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﺿﺮب و ﺟﺮح ،و ﭼﻪ دﻋﻮا ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺁن
ﻣﺮاﻓﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ
9ﻧﺰد آﺎهﻨﺎن ﻧﺴﻞ ﻻوی و ﻗﺎﺿﯽ وﻗﺖ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت آﻨﻨﺪ10 .و11هﺮ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﺟﺮا ﮔﺮدد .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ

ﺳﻬﻢ آﺎهﻨﺎن و ﻻوﻳﺎن
آﺎهﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی ﻧﺒﺎﻳﺪ در
 18اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠﻜﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁوردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ و هﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺸﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻨﻴﺪ2 .آﺎهﻨﺎن و ﻻوﻳﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻣﻠﻜﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪﻩ
دادﻩ ،ﺧﻮد او ﻣﻴﺮاث اﻳﺸﺎن اﺳﺖ3 .ﺷﺎﻧﻪ ،دو ﺑﻨﺎﮔﻮش
و ﺷﻜﻤﺒﻪء هﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را آﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺁورﻳﺪ ﺑﻪ آﺎهﻨﺎن ﺑﺪهﻴﺪ4 .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ،ﻧﻮﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻼت ،ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩ ،روﻏﻦ
زﻳﺘﻮن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺪهﻴﺪ؛ 5زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی را از ﺑﻴﻦ
ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻞاﻧﺪرﻧﺴﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ.
6و7هﺮ ﻓﺮد ﻻوی ،در هﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را دارد آﻪ هﺮ وﻗﺖ
ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ آﻨﺪ ،درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮادران ﻻوی ﺧﻮد آﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در
ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ8 .از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ و هﺪاﻳﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﻻوﻳﺎن دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد،
ﭼﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﮔﻮش دهﻴﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ
آﻨﻴﺪ.
ء
16روزی آﻪ در داﻣﻨﻪ آﻮﻩ ﺣﻮرﻳﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻳﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ آﻪ ﺻﺪای ﻣﻬﻴﺐ او را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﻧﺸﻨﻮﻳﺪ و ﺁن ﺁﺗﺶ هﻮﻟﻨﺎک را در ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ،
ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ17 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»درﺧﻮاﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎﺳﺖ18 .ﻣﻦ از ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ او ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ
آﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ و او ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
19ﻓﺮدی آﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻧﺪهﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺶ آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،او را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد20 .هﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی آﻪ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ آﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺧﻮاهﺪ ﻣﺮد و هﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی آﻪ ادﻋﺎ آﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺶ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
21اﮔﺮ دودل هﺴﺘﻴﺪ آﻪ ﭘﻴﺎﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻧﻪ22 ،راﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻴﺰی آﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ ،ﭘﻴﺎم او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮدﻩ
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪء ﺧﻮدش اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ،از او
ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ.

9وﻗﺘﯽ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪﻳﺪ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ
از ﺁداب و رﺳﻮم ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ ﻗﻮمهﺎﻳﯽ آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﭘﻴﺮوی ﻧﻜﻨﻴﺪ10 .و11ﻣﺜﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪهﺎی
ﺧﻮد را روی ﺁﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ .هﻴﭻ ﻳﮏ
از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ ﻏﻴﺒﮕﻮﻳﯽ و
رﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻟﮕﻴﺮی آﻨﺪ و ﻳﺎ ارواح ﻣﺮدﮔﺎن را اﺣﻀﺎر
ﻧﻤﺎﻳﺪ12 .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم آﺴﺎﻧﯽ آﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
آﺎرهﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم هﻤﻴﻦ
آﺎرهﺎﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻮمهﺎ را رﻳﺸﻪآﻦ
ﻣﯽآﻨﺪ13 .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﭘﺎک
و ﺑﯽﻋﻴﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﻬﺮهﺎی ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ

ﺁداب و رﺳﻮم ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن

وﻋﺪﻩء ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
14ﻗﻮمهﺎﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را ﺗﺼﺮف ﻣﯽآﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺒﮕﻮﻳﺎن و ﻓﺎﻟﮕﻴﺮان ﮔﻮش ﻣﯽدهﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽدهﺪ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ15 .او از
ﻣﻴﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ

)اﻋﺪاد 28-9 :35؛ ﻳﻮﺷﻊ (9-1 :20
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هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﻮمهﺎﻳﯽ را
آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

و ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮهﺎ و ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺳﺎآﻦ ﺷﻮﻳﺪ2 ،و3ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ آﺴﯽ
ﺗﺼﺎدﻓًﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻜﺸﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮار آﺮدﻩ،
در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﺸﻮرﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻨﻴﺪ
ﺑﻄﻮری آﻪ هﺮ آﺪام از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در ﻳﻜﯽ از ﺁن ﺳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ﺟﺎدﻩهﺎﻳﯽ را آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ ﺧﻮب ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
4اﮔﺮ آﺴﯽ ﺗﺼﺎدﻓًﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ
ﻼ
از اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ﻓﺮار آﺮدﻩ ،در ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﻴﺮد5 .ﻣﺜ ً
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻳﻪء ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن هﻴﺰم ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮود و ﺳﺮ ﺗﺒﺮ از دﺳﺘﻪاش ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻗﺘﻞ هﻤﺴﺎﻳﻪاش ﮔﺮدد ،ﺁن ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از اﻳﻦ
ﺷﻬﺮهﺎ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ،دراﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ6 .و7ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪﻋﯽ
ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻜﺸﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ
ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ را ﺑﻜﺸﺪ.
8اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩای آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادﻩ اﺳﺖ
ﻣﺮزهﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن را وﺳﻴﻌﺘﺮ آﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
را آﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ )9اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ
آﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آﻠﻴﻪء ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و داﺋﻤًﺎ در راﻩ او ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﺪ( در
اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
10ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﺪ اﺷﺨﺎص ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ آﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺧﻮن آﺴﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
11وﻟﯽ اﮔﺮ آﺴﯽ از هﻤﺴﺎﻳﻪء ﺧﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ او را ﺑﻜﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی
ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ12 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ
دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ،او را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻋﯽ
ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺪهﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻜﺸﺪ13 .ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ!
ء
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﭘﺎک آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در هﻤﻪ
آﺎرهﺎﻳﺘﺎن آﺎﻣﻴﺎب ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺮزهﺎی ﻣﻠﮏ هﻤﺴﺎﻳﻪ
14هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺷﺪﻳﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺮزهﺎی ﻣﻠﮏ
هﻤﺴﺎﻳﻪﺗﺎن را آﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪهﻴﺪ.

ﺷﻬﺎدت در دادﮔﺎﻩ
15هﺮﮔﺰ آﺴﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺎدت ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻜﻮم
ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
16اﮔﺮ آﺴﯽ ﺷﻬﺎدت دروغ ﺑﺪهﺪ و ادﻋﺎ آﻨﺪ آﻪ
ﺷﺨﺼﯽ را هﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻣﯽ دﻳﺪﻩ اﺳﺖ17 ،هﺮ
دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﺎهﻨﺎن و ﻗﻀﺎﺗﯽ آﻪ در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺘﻨﺪ ،ﺁوردﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
18ﻗﻀﺎت ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺪﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻪ ﺷﺎهﺪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ19 ،ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ
هﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻪ او ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﺮد ﻣﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁن
ﻣﺤﻜﻮم ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮارت را از ﻣﻴﺎن
ﺧﻮد ﭘﺎک ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد20 .ﺑﻌﺪ از ﺁن ،آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ از دروغ ﮔﻔﺘﻦ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻬﻮد
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ21 .ﺑﻪ ﺷﺎهﺪ دروﻏﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﺣﻢ آﻨﻴﺪ.
ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺟﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ،ﭼﺸﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان درﺑﺮاﺑﺮ
دﻧﺪان ،دﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻨﮓ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻳﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
 20ﺧﻮد ﻟﺸﻜﺮی ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ازﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎ و
ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﺟﻨﮕﯽ زﻳﺎد ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،وﺣﺸﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،هﻤﺎن ﺧﺪاﻳﯽ آﻪ ﺷﻤﺎ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد2 .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ،آﺎهﻨﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ»3 :ای
ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش آﻨﻴﺪ! اﻣﺮوز آﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻳﺪ از دﺷﻤﻦ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺟﺮأت ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻧﺪهﻴﺪ؛ 4ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن هﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
او ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﻴﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
5ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺑﺎزان را ﺧﻄﺎب آﺮدﻩ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻳﺎ در اﻳﻨﺠﺎ آﺴﯽ هﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ،وﻟﯽ هﻨﻮز از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﺴﯽ هﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی از ﺁن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ6 .ﺁﻳﺎ آﺴﯽ هﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻏﺮس آﺮدﻩ ،وﻟﯽ هﻨﻮز ﻣﻴﻮﻩای از ﺁن ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﺴﯽ هﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
ء
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻣﻴﻮﻩ
ﺁن را ﺑﺨﻮرد7 .ﺁﻳﺎ آﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دﺧﺘﺮی را ﻧﺎﻣﺰد
آﺮدﻩ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﺴﯽ هﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدش ازدواج آﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻤﻴﺮد و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻧﺎﻣﺰد او را ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮد8 «.ﺳﭙﺲ ﺳﺮداران ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻳﺎ در اﻳﻨﺠﺎ
آﺴﯽ هﺴﺖ آﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﺴﯽ هﺴﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ روﺣﻴﻪء دﻳﮕﺮان را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻜﻨﺪ«.
9ﭘﺲ از ﻧﻄﻖ ﺳﺮداران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ.
10هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁن
ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ دهﻴﺪ ﺧﻮد را
ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻨﻨﺪ11 .اﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ دروازﻩهﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ روی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎز آﺮدﻧﺪ ،وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻮﻳﺪ و ﻣﺮدم ﺁﻧﺠﺎ را
اﺳﻴﺮ آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؛ 12وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﻨﻴﺪ13 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ن ﺁن را از
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺁن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ،هﻤﻪء ﻣﺮدا ِ
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ؛ 14وﻟﯽ زﻧﻬﺎ و ﺑﭽﻪهﺎ ،ﮔﺎوهﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎ،
و هﺮ ﭼﻪ را آﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﮕﻪدارﻳﺪ .ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﻳﻤﯽ را آﻪ از دﺷﻤﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽﺁورﻳﺪ ﻣﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩ
اﺳﺖ15 .اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮهﺎی دور دﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ آﻪ در ﺧﻮد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد
هﺴﺘﻨﺪ.
16در ﺷﻬﺮهﺎی داﺧﻞ ﻣﺮزهﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد،
هﻴﭽﻜﺲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻧﺪﻩ ﺑﮕﺬارﻳﺪ .هﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﻩای را
از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ17 .ﺣﻴﺘﻴﻬﺎ ،اﻣﻮرﻳﻬﺎ ،آﻨﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﻓﺮزﻳﻬﺎ،
ﺣﻮﻳﻬﺎ و ﻳﺒﻮﺳﻴﻬﺎ را ﺑﻜﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺣﻜﻤﯽ اﺳﺖ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن دادﻩ اﺳﺖ18 .ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻧﮕﺬارد ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﺷﻤﺎ
را ﻓﺮﻳﺐ دادﻩ ،در دام ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺁداب و رﺳﻮم

ﻗﺒﻴﺢ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را وادارﻧﺪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻳﺪ.
19زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﻬﺮی را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ
ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮﻩ را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮﻳﺪ .از ﻣﻴﻮﻩء ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،وﻟﯽ درﺧﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻜﻨﻴﺪ .درﺧﺘﺎن،
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ! 20اﻣﺎ درﺧﺘﺎن دﻳﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻗﻄﻊ آﻨﻴﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮﻩء ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻴﺪ.

ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮزش ﺑﺮای ﻗﺘﻠﯽ آﻪ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ
در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،هﺮﮔﺎﻩ ﺟﺴﺪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ
 21آﻪ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ در ﺻﺤﺮا ﭘﻴﺪا ﺷﻮد،
ء
2و3ﺁﻧﮕﺎﻩ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان و ﻗﻀﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﺴﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮهﺎی اﻃﺮاف ،ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ
آﻨﻨﺪ .رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺁن ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را آﻪ ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل ﺑﺮ ﺁن ﻳﻮغ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 4و ﺁن را ﺑﻪ
درﻩای ﺑﺒﺮﻧﺪ آﻪ در ﺁن ﺁب ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ زﻣﻴﻨﺶ
هﺮﮔﺰ ﺷﺨﻢ ﻧﺨﻮردﻩ و آﺸﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺁﻧﺠﺎ
ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ5 .ﺁﻧﮕﺎﻩ آﺎهﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب
آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر او ﺧﺪﻣﺖ آﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﺖ دهﻨﺪ و در ﻣﺮاﻓﻌﻪهﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ6 .ﺳﭙﺲ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺁن ﺷﻬﺮ،
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را روی ﺁن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ 7و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:
»دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﻮن را ﻧﺮﻳﺨﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ هﻢ ﺁن
را ﻧﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ را آﻪ
ﻧﺠﺎت دادﻩای ﺑﺒﺨﺶ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ
ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻜﻦ .ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮن اﻳﻦ ﻣﺮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﻴﺮ9 «.ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻳﻦ
ﮔﻨﺎﻩ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد دور ﺧﻮاهﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ اﺳﻴﺮ
10زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮد در ﻣﯽﺁورﻳﺪ11 ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻴﺎن
اﺳﻴﺮان ،دﺧﺘﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺸﻮﻳﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ12 .او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد
ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﻮهﺎی ﺳﺮش را آﻮﺗﺎﻩ آﻨﺪ،

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮد 13و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﺶ را آﻪ هﻨﮕﺎم اﺳﻴﺮ
ﺷﺪن ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﻋﻮض آﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎم در
ﺧﺎﻧﻪء ﺷﻤﺎ در ﻋﺰای ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺁن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ او را ﺑﻪ زﻧﯽ اﺧﺘﻴﺎر آﻨﻴﺪ14 .ﺑﻌﺪ اﮔﺮ از
او راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ او را ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮدﻩ
ﺑﺎاو رﻓﺘﺎر آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ؛ ﭘﺲ،
ﺑﮕﺬارﻳﺪ هﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺮود.

ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ
15اﮔﺮ ﻣﺮدی دو هﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از هﺮ دو
ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﻮد و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮش ﻓﺮزﻧﺪ هﻤﺴﺮ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻧﺒﺎﺷﺪ16 ،ﺣﻖ ﻧﺪارد ارث ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ آﻮﭼﻜﺘﺮش ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ زﻧﯽ آﻪ وی او را دوﺳﺖ
دارد ﺑﺪهﺪ17 .او ﺑﺎﻳﺪ دو ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮش آﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪء ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻮدﻩ و ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺪهﺪ ،وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ وی ﭘﺴﺮ هﻤﺴﺮ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪاش ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺴﺮ ﺳﺮآﺶ
18اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭘﺴﺮ ﻟﺠﻮج و ﺳﺮآﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﻜﺮر واﻟﺪﻳﻦ ،از اﻳﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ،
19در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﻧﺰد رﻳﺶ
ﺳﻔﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ 20و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :اﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻟﺠﻮج و
ﺳﺮآﺶ اﺳﺖ ،ﺣﺮف ﻣﺎ را ﮔﻮش ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ
وﻟﺨﺮﺟﯽ و ﻣﻴﮕﺴﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد21 «.ﺁﻧﮕﺎﻩ اهﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ،
ء
ﺷﺮارت را از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد دور ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد و هﻤﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ را ﺷﻨﻴﺪﻩ ،ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
22اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺟﺰای ﺁن
ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻋﺪام ،ﺟﺴﺪ او را ﺑﻪ درﺧﺘﯽ
ﺑﻴﺎوﻳﺰﻧﺪ23 ،ﺟﺴﺪ او ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﺷﺐ روی درﺧﺖ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺎن روز او را دﻓﻦ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا آﺴﯽ آﻪ
ﺑﺮ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪن او
را دﻓﻦ آﻨﻴﺪ ﺗﺎﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادﻩ اﺳﺖ ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﺸﻮد.
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اﮔﺮ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﺴﯽ را ﺳﺮﮔﺮدان
 22دﻳﺪﻳﺪ ،واﻧﻤﻮد ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻪ ﺁن را ﻧﺪﻳﺪﻩاﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺁن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ2 .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﻳﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ،
ﺁن را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪء ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺪهﻴﺪ3 .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﻻغ ،ﻟﺒﺎس ﻳﺎ هﺮ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی آﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
4اﮔﺮ آﺴﯽ را دﻳﺪﻳﺪ آﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽآﻨﺪ ﮔﺎو ﻳﺎ اﻻﻏﯽ را
آﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ اﺳﺖ روی ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ آﻨﺪ،
روﻳﺘﺎن را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آﻤﻜﺶ ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ.
5زن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻣﺮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻦ آﻨﺪ .اﻳﻦ آﺎر در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.
6اﮔﺮ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪء ﭘﺮﻧﺪﻩای را روی زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﻳﺎ
ﺁﺷﻴﺎﻧﻪای را روی درﺧﺘﯽ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪهﺎ
ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ در داﺧﻞ ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎدر و
ﺟﻮﺟﻪهﺎﻳﺶ را ﺑﺎ هﻢ ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ؛ 7ﻣﺎدر را رهﺎ آﻨﻴﺪ
ﺑﺮود و ﻓﻘﻂ ﺟﻮﺟﻪهﺎﻳﺶ را ﺑﺮدارﻳﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﭘﺮﺑﺮآﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
8وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪء ﺗﺎزﻩای ﻣﯽﺳﺎزﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮار آﻮﺗﺎهﯽ
دورﺗﺎدور ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن اﺷﺨﺎص
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی آﺮدﻩ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ آﺴﯽ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
9در ﺗﺎآﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺬر دﻳﮕﺮی ﻧﻜﺎرﻳﺪ .اﮔﺮ آﺎﺷﺘﻴﺪ،
هﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺬر آﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و هﻢ اﻧﮕﻮرهﺎ ﺗﻠﻒ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
10ﺑﺎ ﮔﺎو و اﻻﻏﯽ آﻪ ﺑﻬﻢ ﻳﺮاق ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺷﺨﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻼ ﭘﺸﻢ و آﺘﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ
11ﻟﺒﺎﺳﯽ را آﻪ از دو ﻧﻮع ﻧﺦ ،ﻣﺜ ً
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ.
12در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪء ردای ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﺑﺪوزﻳﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج
13و14اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ازدواج آﻨﺪ و
هﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ او ،وی را ﻣﺘﻬﻢ آﻨﺪ آﻪ
ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮد دﻳﮕﺮی رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او ازدواج آﺮدم ﺑﺎآﺮﻩ

ﭘﺲ از
ﻗﺒﻞ از
اﺳﺖ و
ﻧﺒﻮد«.
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15ﺁﻧﻮﻗﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪرک ﺑﻜﺎرت او را
ﻧﺰد رﻳﺶﺳﻔﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
16ﭘﺪرش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد
دادم ﺗﺎ هﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺮد او را ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ
17و18و ﺑﻪ او ﺗﻬﻤﺖ زدﻩ ،ادﻋﺎ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ دﺧﺘﺮم هﻨﮕﺎم
ازدواج ﺑﺎآﺮﻩ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺪرک ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽآﻨﺪ
آﻪ او ﺑﺎآﺮﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺟﻠﻮ
رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﭘﻬﻦ آﻨﻨﺪ .رﻳﺶﺳﻔﻴﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺁن ﻣﺮد را
ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 19ﺟﺮﻳﻤﻪای ﻣﻌﺎدل
ء
ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ دروغ ،ﻳﮏ ﺑﺎآﺮﻩ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر
دﺧﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺁن زن ،هﻤﺴﺮ وی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮد هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ او را ﻃﻼق ﺑﺪهﺪ20 .وﻟﯽ اﮔﺮ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮد ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﺁن زن هﻨﮕﺎم ازدواج
ء
ﺑﺎآﺮﻩ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ21 ،رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ،دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ درﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪرش ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻤﻴﺮد ،ﭼﻮن او در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻴﺤﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ
اﺳﺖ و در زﻣﺎﻧﯽ آﻪ در ﺧﺎﻧﻪء ﭘﺪرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮد،
زﻧﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺎک
ﮔﺮدد.
22اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ ﺑﺎ زن ﺷﻮهﺮداری
دﻳﺪﻩ ﺷﻮد ،هﻢ ﺁن ﻣﺮد و هﻢ ﺁن زن ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﺮارت از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺎک ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
23و24اﮔﺮدﺧﺘﺮیآﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻩاﺳﺖ درداﺧﻞ دﻳﻮارهﺎی
ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی اﻏﻮا ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻳﺪ هﻢ دﺧﺘﺮ و هﻢ
ﻣﺮد را از دروازﻩء ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮدﻩ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ .دﺧﺘﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻧﺰدﻩ وآﻤﮏ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮد را ﺑﺠﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮد
دﻳﮕﺮی را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ
از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد25 .و26و27وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮد،
ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﮔﻨﺎهﯽ آﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺁن اﺳﺖ آﻪ آﺴﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻩ او را ﺑﻜﺸﺪ ،زﻳﺮا دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻳﺎد زدﻩ و
ﭼﻮن در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻩ ،آﺴﯽ ﺑﻪ آﻤﻜﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻧﺠﺎت دهﺪ28 .و29اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ دﺧﺘﺮی
آﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز آﻨﺪ و در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ

ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮﻩ
ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ ﺁن دﺧﺘﺮ ازدواج آﻨﺪ و هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را ﻃﻼق ﺑﺪهﺪ.
30هﻴﭽﻜﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ازدواج آﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁن
زن ﺑﻪ ﭘﺪر وی ﺗﻌﻠﻖ دارد.

اﺧﺮاج از ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺮدی آﻪ ﺑﻴﻀﻪهﺎﻳﺶ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺁﻟﺖ
 23ﺗﻨﺎﺳﻠﯽاش ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ داﺧﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد2 .ﺷﺨﺺ ﺣﺮاﻣﺰادﻩ و ﻓﺮزﻧﺪان او
ﺗﺎ دﻩ ﻧﺴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ وارد ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
3از ﻗﻮم ﻋﻤﻮﻧﯽ ﻳﺎ ﻣﻮﺁﺑﯽ هﻴﭽﻜﺲ وارد ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ دهﻢ4 .اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪان
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ آﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎن و ﺁب از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻠﻌﺎم،
ﭘﺴﺮ ﺑﻌﻮر ،اهﻞ ﻓﺘﻮر را از ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﺟﻴﺮ آﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻟﻌﻨﺖ آﻨﺪ5 .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻮش ﻧﻜﺮد
و در ﻋﻮض ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺁن ﻟﻌﻨﺖ را
ﺑﻪ ﺑﺮآﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد6 .ﭘﺲ هﺮﮔﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ زﻧﺪﻩ
هﺴﺘﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯽهﺎو ﻣﻮﺁﺑﯽهﺎ ﺻﻠﺢ آﻨﻴﺪ و ﺑﺎ
ﺁﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪء دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ7 .وﻟﯽ ادوﻣﯽهﺎ را
دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻤﺎرﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ
را ﻧﻴﺰ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻤﺎرﻳﺪ ،زﻳﺮا زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻳﺪ8 .ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ادوﻣﻴﻬﺎ و ﻣﺼﺮﻳﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﭘﺎآﯽ در اردوﮔﺎﻩ
9و10در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻣﺮداﻧﯽ آﻪ در اردوﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از هﺮ ﻧﻮع ﻧﺎﭘﺎآﯽ دوری آﻨﻨﺪ .آﺴﯽ آﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻧﺰال ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﻋ ًﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از اردوﮔﺎﻩ
ﺧﺎرج ﮔﺮدد 11و ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﻴﺮون ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد
را ﺷﺴﺘﻪ ،هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﺎزﮔﺮدد12 .ﻣﺴﺘﺮاﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺮون اردوﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .هﺮآﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ اﺑﺰار
ﺧﻮد وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای آﻨﺪن زﻣﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
هﺮ ﺑﺎر ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ،ﺑﺎ ﺁن ﮔﻮداﻟﯽ ﺣﻔﺮ آﻨﺪ و
ﻣﺪﻓﻮﻋﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ14 .اردوﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﺳﺎزد .اﮔﺮ او
ﭼﻴﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روی ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
15اﮔﺮ ﺑﺮدﻩای از ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺶ ﻓﺮار آﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ او را
ﻣﺠﺒﻮر آﻨﻴﺪ آﻪ ﺑﺮﮔﺮدد16 .ﺑﮕﺬارﻳﺪ در هﺮ ﺷﻬﺮی آﻪ
ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﺪ و ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
17از دﺧﺘﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ آﺴﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻮد و از
ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ آﺴﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻟﻮاط ﺷﻮد18 .هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
هﺪﻳﻪای را آﻪ از درﺁﻣﺪ ﻳﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻟﻮاط ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﭼﻮن هﺮ دو در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ.
19وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﻮل ،ﻏﺬا ﻳﺎ هﺮ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮی ﻗﺮض ﻣﯽدهﻴﺪ ،ازاو ﺑﻬﺮﻩ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ20 .از ﻳﮏ
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ از ﻳﮏ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ آﻪ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
21هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در
وﻓﺎی ﺁن ﺗﺄﺧﻴﺮ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻧﺬرهﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻤﻮﻗﻊ ادا آﻨﻴﺪ .ادا ﻧﻜﺮدن ﻧﺬر ،ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد)22 .وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻧﺬر آﺮدن ﺧﻮدداری آﻨﻴﺪ،
ﮔﻨﺎهﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩاﻳﺪ23 (.ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺬر آﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
دﻗﺖ آﻨﻴﺪ هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻳﺪ ادا آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﻣﻴﻞ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻧﺬر آﺮدﻩاﻳﺪ.
24از اﻧﮕﻮرهﺎی ﺗﺎآﺴﺘﺎن دﻳﮕﺮان ،هﺮ ﻗﺪر آﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﮕﻮر در ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ء
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ25 .هﻤﻴﻨﻄﻮر وﻗﺘﯽ داﺧﻞ آﺸﺘﺰار هﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻪهﺎ را
ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،وﻟﯽ ﺣﻖ داس زدن ﻧﺪارﻳﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ
 24از او راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ دﺳﺘﺶ دهﺪ و او را رهﺎ ﺳﺎزد 2و ﺁن زن دوﺑﺎرﻩ
ازدواج آﻨﺪ 3و ﺷﻮهﺮ دوﻣﯽ ﻧﻴﺰ از او راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
او را ﻃﻼق دهﺪ ﻳﺎ ﺑﻤﻴﺮد4 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺷﻮهﺮ اوﻟﺶ
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ او ازدواج آﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁن زن ﻧﺠﺲ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﻮد.
5ﻣﺮدی را آﻪ ﺗﺎزﻩ ازدواج آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزی اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺨﺼﻮص
دﻳﮕﺮی ﺑﻪ وی ﻣﺤﻮل آﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎل در
ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد ﺁزاد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺶ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ.
6ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎب ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،ﭼﻮن
وﺳﻴﻠﻪء اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ7 .اﮔﺮ آﺴﯽ ﻳﻜﯽ
از ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪزدد و ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﺑﺮدﻩ
رﻓﺘﺎر آﻨﺪ و ﻳﺎ او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺁدم دزد ﺑﺎﻳﺪ آﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮارت از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد.
8هﺮﮔﺎﻩ آﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ
ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ آﺎهﻨﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ؛ او ﺑﺎﻳﺪ از
دﺳﺘﻮراﺗﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﺎهﻨﺎن دادﻩام ﭘﻴﺮوی آﻨﺪ9 .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻣﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ آﺮد*.
10اﮔﺮ ﺑﻪ آﺴﯽ ﭼﻴﺰی ﻗﺮض ﻣﯽدهﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﻮﻳﺪ11 .ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺁن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورد.
12و13اﮔﺮ ﺁن ﻣﺮد ،ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدﻩ ،رداﻳﺶ را آﻪ در ﺁن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪهﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ،
ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺁﻓﺘﺎب ﺁن را
ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺐ در ﺁن ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ او
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎی ﺧﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
14و15هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ آﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺘﺎج
ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﺮﻳﺒﯽ آﻪ در
ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﺪ .ﻣﺰدش را هﺮ روز ﻗﺒﻞ از
ﻏﺮوب ﺁﻓﺘﺎب ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن او ﻓﻘﻴﺮ
اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪش ﺑﻪ ﺁن ﻣﺰد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻟﻪ آﻨﺪ
و اﻳﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

*

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﺪاد .15-10 :12

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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16ﭘﺪران ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎن ﭘﺪراﻧﺸﺎن .هﺮ آﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮدش آﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
17ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر آﻨﻴﺪ و هﺮﮔﺰ
ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻮﻩزﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺿﯽ آﻪ ﺑﻪ او دادﻩاﻳﺪ
ﮔﺮو ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ18 .هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
داد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ.
19اﮔﺮ هﻨﮕﺎم درو آﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻳﺪ
ﻳﻜﯽ از ﺑﺎﻓﻪهﺎ را از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺁن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻳﺪ .ﺁن را ﺑﺮای ﻏﺮﻳﺒﺎن،
ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآﺖ دهﺪ20 .وﻗﺘﯽ آﻪ ﻣﺤﺼﻮل
زﻳﺘﻮن ﺧﻮد را از درﺧﺖ ﻣﯽﺗﻜﺎﻧﻴﺪ ﺷﺎﺧﻪهﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺎر دوم ﺗﻜﺎن ﻧﺪهﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را ﺑﺮای ﻏﺮﻳﺒﺎن،
ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ21 .درﻣﻮرد اﻧﮕﻮر
ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ آﻨﻴﺪ .دوﺑﺎرﻩ ﺳﺮاغ ﺗﺎآﯽ
آﻪ اﻧﮕﻮرهﺎﻳﺶ را ﭼﻴﺪﻩاﻳﺪ ﻧﺮوﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ از
اﻧﮕﻮرهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
22ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ.
هﺮﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰاﻋﯽ درﮔﻴﺮد و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
 25دادﮔﺎﻩ ﺑﺮوﻧﺪ ،دادﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺮم را ﻣﺤﻜﻮم
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ را ﺗﺒﺮﺋﻪ آﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺠﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺷﻼق ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر دهﺪ آﻪ
دراز ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﻣﯽ آﻪ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺨﻮرد؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮادرﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮار ﮔﺮدد.
4دهﺎن ﮔﺎو را هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺮد ﻣﯽآﻨﺪ ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ.
5هﺮﮔﺎﻩ دو ﺑﺮادر ﺑﺎ هﻢ در ﻳﮏ ﺟﺎ ﺳﺎآﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﯽ
ازﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮی ﺑﻤﻴﺮد ،ﺑﻴﻮﻩاش ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮدی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ازدواج آﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮادر
ﺷﻮهﺮش ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮد و ﺣﻖ ﺑﺮادر
ﺷﻮهﺮی را ﺑﺠﺎ ﺁورد6 .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺴﺮی آﻪ از اﻳﻦ

ازدواج ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻓﻮت ﺷﺪﻩ
ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺳﻢ ﺁن ﻣﺘﻮﻓﯽ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺸﻮد7 ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﯽ راﺿﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ازدواج
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁن زن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰد رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺮود
و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺑﺮادر ﺷﻮهﺮم وﻇﻴﻔﻪاش را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدهﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻧﺎم ﺑﺮادرش در
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ8 «.ﺳﭙﺲ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﺁن
ﻣﺮد را اﺣﻀﺎر آﺮدﻩ ،ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ آﻨﻨﺪ .اﮔﺮ او ﺑﺎز
راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺸﺪ9 ،زن ﺑﻴﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻀﻮر
رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺑﻄﺮف ﺁن ﻣﺮد رﻓﺘﻪ ،آﻔﺶ او را از
ﭘﺎﻳﺶ درﺁورد و ﺁب دهﺎن ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻴﺎﻧﺪازد و
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺮدی آﻪ اﺟﺎق ﺧﺎﻧﻪء ﺑﺮادرش را روﺷﻦ
ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮد10 «.و از ﺁن ﭘﺲ ،ﺧﺎﻧﺪان
ﺁن ﻣﺮد در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﺪان آﻔﺶ آﻨﺪﻩ« ﻣﻌﺮوف
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
11اﮔﺮ دو ﻣﺮد ﺑﺎ هﻢ ﻧﺰاع آﻨﻨﺪ و هﻤﺴﺮ ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮای آﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮهﺮش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻋﻮرت ﻣﺮد
دﻳﮕﺮ را ﺑﮕﻴﺮد12 ،دﺳﺖ ﺁن زن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ
ﻗﻄﻊ آﺮد.
ء
13و14و15در آﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮازوهﺎی
دﻗﻴﻖ و اﻧﺪازﻩهﺎی درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در
ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ16 .ﺗﻤﺎم آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
آﻼﻩﺑﺮداری ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
17هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﺎری را آﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ هﻨﮕﺎم
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻴﺪ.
18ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ ،آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ در اﺛﺮ ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ هﻼآﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ19 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
وﻗﺘﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻤﺎ
را از ﺷﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم
ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ را از روی زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻴﺪ .هﺮﮔﺰ
اﻳﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ.

ﻧﻮﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺸﺮﻳﻪ
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ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪﻩ ،ﺁن
را ﺗﺼﺮف آﺮدﻳﺪ و در ﺁن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺰﻳﺪﻳﺪ،

ﺗﺜﻨﻴﻪ

2و3ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘﯽ زﻣﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﯽ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ .ﺁن را در ﺳﺒﺪ ﮔﺬاردﻩ ،ﺑﻪ آﺎهﻨﯽ
آﻪ ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺪهﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ» :ﻣﻦ اﻗﺮار ﻣﯽآﻨﻢ
آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ
وﻋﺪﻩ ﻧﻤﻮد ،ﺁوردﻩ اﺳﺖ4 «.ﺳﭙﺲ آﺎهﻦ ﺳﺒﺪ را از
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺁن را ﺟﻠﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
ﺑﮕﺬارد5 .ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻗﺮار
آﺮدﻩ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ» :اﺟﺪاد ﻣﻦ اراﻣﻴﻬﺎی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﻩء ﺁﻧﻬﺎ آﻢ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
در ﻣﺼﺮ ﻗﻮم ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ6 .ﻣﺼﺮیهﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری آﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺮدﻩء ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ7 .ﻣﺎ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردﻳﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺪای ﻣﺎرا ﺷﻨﻴﺪﻩ ،زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن را
دﻳﺪ 8و ﻣﺎ را ﺑﺎﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁورد.
او در ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم دادﻩ،
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ 9و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی آﻪ در ﺁن ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺁورد.
10اآﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻩ آﻦ ،ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻮﺑﺮ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﻴﻨﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ آﺮدﻩای
ﺑﺮاﻳﺖ ﺁوردﻩام «.ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﺬاردﻩ ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﻴﺪ11 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮوﻳﺪ
و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖهﺎﻳﯽ آﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ آﺮدﻩ
اﺳﺖ او را ﺷﻜﺮ آﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩء ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻻوﻳﺎن و
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ آﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
12هﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر ،ﺳﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺸﺮﻳﻪ
اﺳﺖ .در ﺁن ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﺮﻳﻪهﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻻوﻳﺎن ،ﻏﺮﻳﺒﺎن ،ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻮﻩزﻧﺎن ﺷﻬﺮﺗﺎن
ﺑﺪهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ13 .ﺳﭙﺲ در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻋﻼم آﻨﻴﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
آﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ﺗﻤﺎم ﻋﺸﺮﻳﻪهﺎﻳﻢ را ﺑﻪ ﻻوﻳﺎن،
ﻏﺮﻳﺒﺎن ،ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن دادﻩام و از هﻴﭽﻜﺪام از
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدﻩام.
14و15زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﺮﻋًﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ آﻪ ﻋﺰادار
ﺑﻮدم ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻩام و ﭼﻴﺰی از ﺁن را
ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن هﺪﻳﻪ ﻧﻜﺮدﻩام .از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻩام و
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ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ ﺁوردﻩام .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺁﺳﻤﺎن
آﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮآﺖ ﺑﺪﻩ .اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ را
ﻧﻴﺰ آﻪ ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩات ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻩای ،ﺑﺮآﺖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎ«.

ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪا
16اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮاﻧﻴﻦ او را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و
ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ17 .اﻣﺮوز اﻗﺮار آﺮدﻩاﻳﺪ آﻪ او
ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻗﻮل دادﻩاﻳﺪ از او ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﻮدﻩ،
اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ18 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﻃﺒﻖ
وﻋﺪﻩاش اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او
هﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ19 .اﮔﺮ
اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﺪ او ﺷﻤﺎ را از هﻤﻪء ﻗﻮﻣﻬﺎی
دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ داد ﻋﺰت،
اﺣﺘﺮام و ﺷﻬﺮت ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای آﺴﺐ اﻳﻦ ﻋﺰت و
اﺣﺘﺮام ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮم ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﻨﺎی ﻳﺎدﺑﻮد ﺑﺮ آﻮﻩ ﻋﻴﺒﺎل
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ و رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻳﻦ
 27دﺳﺘﻮرات را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻮم دادﻧﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻧﺪ:
2و3و»4وﻗﺘﯽ آﻪ از رود اردن ﻋﺒﻮر آﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ
در ﺁن ﺟﺎری اﺳﺖ رﺳﻴﺪﻳﺪ ،ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از آﻒ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺁورﻳﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺑﻨﺎی
ﻳﺎدﺑﻮدی در ﺁﻧﻄﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ آﻮﻩ ﻋﻴﺒﺎل ﺑﺮ روی
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دهﻴﺪ .روی ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺁن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ5 .و6در ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪﻩ آﻪ اﺑﺰار ﺁهﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺮ ﺁن ﺗﻘﺪﻳﻢ
آﻨﻴﺪ7 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روی ﺁن ذﺑﺢ
آﺮدﻩ ،ﺑﺨﻮرﻳﺪ و در هﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ8 .آﻠﻴﻪء اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ
روی ﺑﻨﺎی ﻳﺎدﺑﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ«.

ﺗﺜﻨﻴﻪ
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9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ آﺎهﻨﺎن ﻻوی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻨﻮ! اﻣﺮوز ﺗﻮ
ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻩای10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ او را آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﯽ«.

ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ
11درهﻤﺎن روز ﻣﻮﺳﯽ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
داد:
12ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رود اردن ،ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی،
ﻳﻬﻮدا ،ﻳﺴﺎآﺎر ،ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی آﻮﻩ
ﺟﺮِزﻳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮآﺎت را اﻋﻼم آﻨﻨﺪ 13و ﻗﺒﺎﻳﻞ
َ
رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد ،اﺷﻴﺮ ،زﺑﻮﻟﻮن ،دان و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
آﻮﻩ ﻋﻴﺒﺎل ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را اﻋﻼم آﻨﻨﺪ14 .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻻویهﺎ آﻪ در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:
»15ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺘﯽ از ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب ﻳﺎ ﻓﻠﺰ
ﺑﺴﺎزد و ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺁن را ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»16ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ آﻨﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»17ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺧﻮدش و
هﻤﺴﺎﻳﻪاش را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»18ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ را از راﻩ،
ﻣﻨﺤﺮف آﻨﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»19ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎن ،ﻳﺘﻴﻤﺎن و
ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»20ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪرش هﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﺁن زن ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺗﻌﻠﻖ دارد«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»21ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﯽ راﺑﻄﻪء ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮﻗﺮار آﻨﺪ«.

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»22ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاهﺮ ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﺗﻨﯽ و
ﭼﻪ ﻧﺎﺗﻨﯽ ،هﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»23ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر زن ﺧﻮد هﻤﺒﺴﺘﺮ
ﺷﻮد«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»24ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»25ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ رﺷﻮﻩ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻓﺮد
ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.
»26ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺁﻣﻴﻦ«.

ﺑﺮآﺎت
)ﻻوﻳﺎن 13-3 :26؛ ﺗﺜﻨﻴﻪ (24-12 :7

اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را آﻪ
 28اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ ﺑﺪﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮم دﻧﻴﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ 6-2و
اﻳﻦ ﺑﺮآﺎت را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ:
ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﻪﺗﺎن را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .ﻓﺮزﻧﺪان
زﻳﺎد ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪء ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،و ﻣﻴﻮﻩ و ﻧﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در هﻤﻪء آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ
داد .ﺁﻧﻬﺎ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ،
وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ هﻔﺖ ﺳﻮ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد و
اﻧﺒﺎرهﺎﻳﺘﺎن را از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .او ﺷﻤﺎ را
در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﺪ ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
9اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و در
راﻩ او ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﺪ ،او ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ را ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ آﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ
هﺴﺘﻴﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪ.

ﺗﺜﻨﻴﻪ

11ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﻴﺎر ،ﮔﻠﻪهﺎی
زﻳﺎد و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان12 .او روزﻧﻪهﺎی ﺁﺳﻤﺎن را
ﮔﺸﻮدﻩ ،ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻤﺎ را
در هﻤﻪء آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .ﺑﻪ ﻗﻮمهﺎی
زﻳﺎدی ﻗﺮض ﺧﻮاهﻴﺪ داد ،وﻟﯽ از ﺁﻧﺎن ﻗﺮض
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ13 .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮش ﻓﺮادادﻩ،
دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ،او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮان
ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ14 .ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩام ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ و هﺮﮔﺰ
ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت و ﭘﻴﺮوی ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
)ﻻوﻳﺎن (46-14 :26

19-15اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﮔﻮش ﻧﺪهﻴﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ
را آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎم
اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺖهﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﻪﺗﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .او ﻣﻴﻮﻩ
و ﻧﺎﻧﺘﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪء آﻢ ﺧﻮاهﺪ داد .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را
در هﺮ آﺎری آﻪ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
20اﮔﺮ ﺷﺮارت ورزﻳﺪﻩ ،ﺧﺪا را ﺗﺮک آﻨﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻴﺰ در هﻤﻪء آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ و
اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎآﺎﻣﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ ﺑﻜﻠﯽ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮوﻳﺪ21 .ﺁﻧﻘﺪر ﺑﻴﻤﺎری در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از روی زﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﺰودی ﺁن را ﺗﺼﺮف
ﻣﯽآﻨﻴﺪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻳﺪ22 .او ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﻬﻠﮏ و ﺗﺐ و اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻮاهﺪ آﺮد و
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﯽ و ﺑﺎد ﺳﻮزان ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن
را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺑﻼهﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻳﺪ23 .ﺑﺎران از ﺁﺳﻤﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ
ﻦ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺘﺎن ﭼﻮن ﺁهﻦ ،ﺧﺸﮏ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﺎرﻳﺪ و زﻣﻴ ِ
ﺑﻮد24 .ﻋﻮض ﺑﺎران ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺎک و ﺷﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻤﺎ را هﻼک ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاهﺪ
داد .از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﻴﺪ ﺁﻣﺪ ،وﻟﯽ در
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ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ هﻔﺖ ﺳﻮ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و هﻤﻪ
ﻗﻮمهﺎی روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎ دﻳﺪن وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎک ﺷﻤﺎ
هﺮاﺳﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ26 .اﺟﺴﺎدﺗﺎن ﺧﻮراک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و آﺴﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﺪ27 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﺎن دﻣﻠﯽ را آﻪ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺁورد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ زﺧﻤﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺨﺎراﻧﻴﺪ و ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ28 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻳﻮاﻧﮕﯽ،
آﻮری و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ آﺮد29 .در
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺁﻓﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﯽ آﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
راﻩ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻣﯽآﻨﺪ ،آﻮرآﻮراﻧﻪ راﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ
رﻓﺖ .در هﻴﭻ آﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد .داﻳﻢ ﻣﻮرد
ﻇﻠﻢ دﻳﮕﺮان واﻗﻊ ﺷﺪﻩ ،اﻣﻮاﻟﺘﺎن ﭼﭙﺎول ﺧﻮاهﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ .هﻴﭽﻜﺲ ﺑﻪ دادﺗﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
30ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﺗﺎن ازدواج ﺧﻮاهﺪ آﺮد و
در ﺧﺎﻧﻪای آﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽآﻨﻴﺪ آﺲ دﻳﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد .ﻣﻴﻮﻩء ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﯽ را آﻪ ﻏﺮس آﺮدﻩاﻳﺪ دﻳﮕﺮان
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد 31و ﮔﺎوهﺎﻳﺘﺎن را درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺳﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮﻳﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺗﻜﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ
را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺧﻮرد .اﻻﻏﻬﺎﻳﺘﺎن را ﭘﻴﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻏﺎرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن دادﻩ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و آﺴﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
32ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن را درﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد و دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن در اﺷﺘﻴﺎق دﻳﺪن ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ آﺎری از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاهﺪ
ﺁﻣﺪ33 .ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ آﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺶ را هﻢ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩاﻳﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را آﻪ ﺑﺎ هﺰار زﺣﻤﺖ آﺎﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺧﻮرد .هﻤﻴﺸﻪ زﻳﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد34 .ﺑﺎ دﻳﺪن
وﺿﻊ ﻧﺎﮔﻮار اﻃﺮاف ﺧﻮد دﻳﻮاﻧﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.
35ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻣﻠﻬﺎی اﻟﺘﻴﺎمﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
36ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎهﯽ را آﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﻳﻨﻴﺪ ﻧﺰد
ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ اﺟﺪادﺗﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﺧﻮاهﺪ آﺮد .در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد37 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را در ﻣﻴﺎن
ﻗﻮﻣﻬﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻳﺪن
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وﺿﻌﺘﺎن هﺮاﺳﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ
رﺳﻮا و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد.
38ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮاهﻴﺪ آﺎﺷﺖ ،وﻟﯽ اﻧﺪک ﺧﻮاهﻴﺪ دروﻳﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد.
39ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس آﺮدﻩ ،از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻧﻤﻮد،
وﻟﯽ از اﻧﮕﻮر ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺧﻮرد و از ﺷﺮاب ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ ،زﻳﺮا آﺮم ،درﺧﺘﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﺮد40 .در هﻤﻪ ﺟﺎ درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن ﺧﻮاهﻨﺪ روﻳﻴﺪ ،وﻟﯽ
از ﺁﻧﻬﺎ روﻏﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺁورد ،ﭼﻮن ﻣﻴﻮﻩﺷﺎن
ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺧﻮاهﺪ رﻳﺨﺖ41 .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ رﺑﻮد
و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد42 .ﻣﻠﺨﻬﺎ ،درﺧﺘﻬﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد43 .ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ آﻪ
در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ روزﺑﺮوز ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ روزﺑﺮوز ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ44 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮض ﺧﻮاهﻨﺪ داد ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ .اﻳﺸﺎن ارﺑﺎب
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻮآﺮ.
45ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻳﺪ ،زﻳﺮا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻃﺎﻋﺖ
آﻨﻴﺪ و از دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﭘﻴﺮوی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ46 .هﻤﻪء اﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ
آﻪ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،درس ﻋﺒﺮﺗﯽ
ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد47 .ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻜﺮدﻳﺪ48 ،ﭘﺲ
او دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ در
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﺑﺮهﻨﮕﯽ و ﺑﻴﭽﺎرﮔﯽ ،ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻳﻮﻏﯽ ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻳﺪ.
49ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را از دور دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﺧﻮاهﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻗﻮﻣﯽ آﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻴﺪ .اﻳﺸﺎن ﻣﺜﻞ
ﻋﻘﺎب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ50 .اﻳﻦ ﻗﻮم درﻧﺪﻩﺧﻮ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮان ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺘﺎن.
51ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻠﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺷﻤﺎ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻣﺮد .ﻧﻪ ﻏﻠﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩای و ﻧﻪ روﻏﻦ زﻳﺘﻮﻧﯽ،
ﻧﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای و ﻧﻪ ﺑﺮﻩای52 .ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮهﺎﻳﺘﺎن را
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و دﻳﻮارهﺎی ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ
را ﻓﺮوﺧﻮاهﻨﺪ رﻳﺨﺖ ،هﻤﺎن دﻳﻮارهﺎﻳﯽ آﻪ ﻓﻜﺮ
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ﻣﯽآﺮدﻳﺪ از ﺷﻤﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد53 .در ﺁن
روزهﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن را هﻢ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺧﻮرد54 .ﻧﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ و
دﻟﺴﻮزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد و زن ﻣﺤﺒﻮب
ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﭽﻪهﺎﻳﺶ آﻪ هﻨﻮز زﻧﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد55 ،و از دادن ﻗﻄﻌﻪای از ﮔﻮﺷﺘﯽ آﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎع
ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩء ﺷﻬﺮ ﭼﻴﺰی
ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارد56 .و57ﻇﺮﻳﻔﺘﺮﻳﻦ و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ
زن آﻪ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﯽآﺮد ﺣﺘﯽ ﻧﻮک ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد از ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ
ﺷﻮهﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﺪهﺪ .ﺟﻔﺖ ﻧﻮزاد و
آﻮدآﯽ را آﻪ ﺗﺎزﻩ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁوردﻩ ،از اﻳﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرد.
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد وﺣﺸﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﻨﻨﺪ.
58و59اﮔﺮ از اﻃﺎﻋﺖ آﻠﻴﻪء ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ آﻨﻴﺪ و از اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺠﻴﺪ و ﻣﻬﻴﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻼهﺎی ﺳﺨﺖ و اﻣﺮاض
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد60 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم اﻣﺮاﺿﯽ آﻪ در ﻣﺼﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ دﭼﺎر
ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد61 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻴﻤﺎری و ﺑﻼﻳﯽ را آﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺣﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ را آﻪ
در اﻳﻦ آﺘﺎب اﺳﻤﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮدﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ
ء
ﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻳﺪ62 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺒ ً
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺁﺳﻤﺎن ،ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻳﺪ ،ﺗﻌﺪاد آﻤﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻜﺮدﻳﺪ.
63هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺣﺴﺎن آﺮدن و اﻓﺰودن ﺷﻤﺎ
ﺷﺎدی آﺮدﻩ اﺳﺖ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺁﻧﻮﻗﺖ از ﻧﺎﺑﻮد
آﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﺗﺼﺮف ﻣﯽآﻨﻴﺪ رﻳﺸﻪ آﻦ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺸﺖ64 .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺷﻤﺎ را در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎ از ﻳﮏ ﮔﻮﺷﻪء ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ
ﮔﻮﺷﻪء دﻳﮕﺮ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺪاﻳﺎن
دﻳﮕﺮ را آﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ و ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،ﺧﺪاﻳﺎﻧﯽ آﻪ از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺷﺪﻩاﻧﺪ65 .در ﻣﻴﺎن ﺁن ﻗﻮﻣﻬﺎ روی ﺁراﻣﺶ را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ
دﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻟﻬﺎﻳﯽ ﻟﺮزان و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻳﺎن و اﻓﻜﺎری ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد66 .زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ داﺋﻢ
در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺷﺐ و روزﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس ﺳﭙﺮی
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و اﻣﻴﺪی ﺑﺮای دﻳﺪن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺻﺒﺢ
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ67 .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن
ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﻔﺖ» :ای آﺎش ﺷﺐ ﻣﯽﺷﺪ!« و ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن:
»ای آﺎش ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺷﺪ!« 68ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آﺸﺘﯽ
ﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم آﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد هﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒ ً
هﺮﮔﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮ را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ .در ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن
ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ.

ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در دﺷﺖ ﻣﻮﺁب
اﻳﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪی آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
 29ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺁب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻼ در آﻮﻩ
ﺑﺴﺖ .اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻏﻴﺮ از ﻋﻬﺪی ﺑﻮد آﻪ ﻗﺒ ً
ﺣﻮرﻳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد2 .و3ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ را
اﺣﻀﺎر آﺮد و ﺳﺨﻨﺎن زﻳﺮ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻼهﺎﻳﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ ﺁورد ،دﻳﺪﻳﺪ و ﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺠﺰات
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻳﺪ4 .وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و
ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺷﻤﺎ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن هﺪاﻳﺖ آﺮد .در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ
ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺘﺎن آﻬﻨﻪ ﺷﺪ و ﻧﻪ آﻔﺸﻬﺎﻳﺘﺎن ﭘﺎرﻩ ﮔﺸﺖ6 .هﺮ
ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن
ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روزی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آﻪ او ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ.
7زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺳﻴﺤﻮن )ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺸﺒﻮن( و ﻋﻮج )ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺎن( ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را ﺷﻜﺴﺖ دادﻳﻢ 8و
ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی رﺋﻮﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد و
ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻣﻨﺴﯽ دادﻳﻢ.
9ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻋﻬﺪ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم
آﺎرهﺎﻳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ10 .هﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﯽ رهﺒﺮان،
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رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ،ﻣﺮدان ﻗﻮم 11هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻮدآﺎن و
هﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن و ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ آﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ
ﻳﻌﻨﯽ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ هﻴﺰم ﻣﯽﺷﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺁب
ﻣﯽﺁورﻧﺪ اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن
اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻳﺪ12 .اﻳﻨﺠﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪی آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد وارد ﺷﻮﻳﺪ13 .اﻣﺮوز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻨﺪ و
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن،
اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب وﻋﺪﻩ داد14 .و15اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻪ اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮرش اﻳﺴﺘﺎدﻩاﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩء اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
16ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽﺁورﻳﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮدﻳﻢ و ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻄﻮر از
ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ17 .ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻬﺎی ﻗﺒﻴﺢ ﺁن
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ را دﻳﺪﻳﺪ آﻪ از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ و ﻧﻘﺮﻩ و
ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ18 .اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﻳﺎ
زن ،ﺧﺎﻧﺪان ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺨﻮاهﺪ اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ
آﺎر ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻗﻮم را ﻣﺴﻤﻮم آﻨﺪ.
19آﺴﯽ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ
هﺸﺪارهﺎ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﺮﺳﺮی ﺑﮕﻴﺮد و ﻓﻜﺮ آﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ
راﻩهﺎی ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ ﺻﺪﻣﻪای ﻧﺨﻮاهﺪ
دﻳﺪ .اﻳﻦ آﺎر او هﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد؛
20ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮات او ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺸﻢ و ﻏﻴﺮﺗﺶ ﺑﺮﺿﺪ ﺁن ﺷﺨﺺ ﺷﻌﻠﻪور ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻟﻌﻨﺖهﺎﻳﯽ آﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ
او ﻓﺮود ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ او را از روی زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد21 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎی
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺪا ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد و آﻠﻴﻪء ﻟﻌﻨﺖهﺎﻳﯽ را آﻪ در
اﻳﻦ آﺘﺎب ذآﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﺎزل ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
22ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ و ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ آﻪ از
آﺸﻮرهﺎی دور دﺳﺖ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر آﻨﻨﺪ،
ﺑﻼهﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﯽ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺎزل
آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ23 .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم
زﻣﻴﻦ ،ﺷﻮرﻩزاری اﺳﺖ ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان آﻪ در ﺁن ﻧﻪ
ﭼﻴﺰی آﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﯽروﻳﺪ .ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن
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درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮرﻩ و ادﻣﻪ و ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ را وﻳﺮان آﺮد.
24ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﭼﻨﻴﻦ آﺮدﻩ اﺳﺖ؟ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺧﺸﻢ ﺑﯽاﻣﺎن او ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ؟« 25در ﺟﻮاب اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ» :ﭼﻮن
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﻬﺪی را آﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از
ﻣﺼﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ26 .اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻳﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻼ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻊ
را ﻗﺒ ً
27
آﺮدﻩ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آﻠﻴﻪء ﻟﻌﻨﺖهﺎی او آﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮو رﻳﺨﺖ28 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
و ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮد ،اﻳﺸﺎن را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن رﻳﺸﻪ
آﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮی راﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز در ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ«.
29اﺳﺮاری هﺴﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ آﺸﻒ
ﻧﻔﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺁﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﻢ.

ﺷﺮط درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮآﺖ
هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺑﺮآﺘﻬﺎ و ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق
 30ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪای آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ راﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ 2و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ را آﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ3 ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را از اﺳﺎرت ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ داد .او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ
ﺷﻤﺎ را در ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.
4اﮔﺮ در دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ هﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ او ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽآﻨﺪ 5و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎآﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ
دوﺑﺎرﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﺁن ﺷﻮﻳﺪ .او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﺖ دادﻩ ،ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاهﺪ اﻓﺰود6 .او دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﭘﺎک ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و در ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.
7و8اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و هﻤﻪء ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ
را آﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدهﻢ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ

ﺗﺜﻨﻴﻪ
ء

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻧﻴﺰ هﻤﻪء اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن و آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را در ﺗﻤﺎم آﺎرهﺎﻳﺘﺎن
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ داد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﻴﺎر و ﮔﻠﻪ و
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﻋﻄﺎ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﭘﺪران
ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺑﻮد10 .ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻴﻨﯽ را آﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن
ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ11 .اﻃﺎﻋﺖ از
اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ،ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
12و13ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺁﺳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ آﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ و اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ
و در ﻣﺎورای درﻳﺎهﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ» :ﭼﻪ آﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻴﺎورد ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ و اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﻢ؟« 14اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در دﻟﻬﺎ و ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﻳﺘﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ.
15ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺪی و ﺧﻮﺑﯽ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﻩام ﺗﺎ ﻳﻜﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ16 .ﻣﻦ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادﻩام آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ در راﻩ او ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ او را
ﻧﮕﺎﻩ دارﻳﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮﻳﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،ﺑﺮآﺖ ﺑﺪهﺪ17 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﻮش ﻧﺪهﻴﺪ و
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ18 ،در اﻳﻨﺼﻮرت هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﺗﺼﺮف ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ.
19زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن را ﺷﺎهﺪ ﻣﯽﮔﻴﺮم آﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺮگ ،ﺑﺮآﺖ و ﻟﻌﻨﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﻩام.
زﻧﺪﮔﯽ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن زﻧﺪﻩ
ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،از او
اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ و ﺑﻪ او ﺑﭽﺴﺒﻴﺪ ،زﻳﺮا او زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن
اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﻣﻮد.

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﻳﻮﺷﻊ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮﺳﯽ در اداﻣﻪء ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم
 31اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اآﻨﻮن ﺻﺪ و
ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل دارم و دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را رهﺒﺮی
آﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از رود اردن ﻋﺒﻮر
ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد3 .ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را رهﺒﺮی ﺧﻮاهﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمهﺎﻳﯽ را آﻪ در ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
درﺧﻮاهﻴﺪ ﺁورد .ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻳﻮﺷﻊ رهﺒﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد4 .ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺳﻴﺤﻮن و
ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﻣﻮری را هﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را وﻳﺮان ﻧﻤﻮد ،ﻗﻮمهﺎﻳﯽ را ﻧﻴﺰ آﻪ در
اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ آﺮد و
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮری آﻪ دادﻩام ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر آﻨﻴﺪ.
6ﻗﻮی و دﻟﻴﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ .از اﻳﺸﺎن ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .او ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد«.
7ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﻳﻮﺷﻊ را اﺣﻀﺎر آﺮدﻩ ،در ﺣﻀﻮر
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﻴﺮ ﺑﺎش،
زﻳﺮا ﺗﻮ اﻳﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﺟﺪادﺷﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ رهﺒﺮی ﺧﻮاهﯽ آﺮد ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ
را ﺗﺼﺮف آﻨﻨﺪ8 .ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎش ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺣﺮآﺖ ﺧﻮاهﺪ آﺮد .او ﺗﻮ را
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد«.

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪا را ﻧﻮﺷﺖ و ﺁن را ﺑﻪ آﺎهﻨﺎن
ﻻوی آﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﭙﺮد10 .و11او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در ﭘﺎﻳﺎن هﺮ هﻔﺖ ﺳﺎل ،ﻳﻌﻨﯽ
در ﺳﺎﻟﯽ آﻪ ﻗﺮﺿﻬﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻨﮕﺎم ﻋﻴﺪ
ﺧﻴﻤﻪهﺎ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﻜﺎﻧﯽ آﻪ او ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽآﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ12 .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ،ﺑﭽﻪهﺎ و
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﯽ را آﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪاﻳﺘﺎن را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻨﺪ.
13ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪهﺎﻳﺘﺎن آﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ زﻧﺪﻩاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺣﺘﺮام
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«.

ﺁﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
14ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮت
ء
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻳﻮﺷﻊ را ﺑﺨﻮان و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺑﻴﺎور ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﻪ او ﺑﺪهﻢ «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت وارد ﺷﺪﻧﺪ.
15در ﺧﻴﻤﻪء ﻋﺒﺎدت ،ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ و اﺑﺮ،
ﺑﺎﻻی در ﺧﻴﻤﻪ اﻳﺴﺘﺎد16 .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺧﻮاهﯽ ﻣﺮد و ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاهﯽ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،اﻳﻦ ﻗﻮم در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﻴﺎﻧﺖ آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺮا از ﻳﺎد ﺑﺮدﻩ ،ﻋﻬﺪی را آﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
ﺑﺴﺘﻪام ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ17 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪﻩ ،اﻳﺸﺎن را ﺗﺮک ﺧﻮاهﻢ آﺮد و روﻳﻢ را
از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮاهﻢ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و
ﺑﻼهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮری آﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا دﻳﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ18 .ﻣﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽﺷﺎن روﻳﻢ را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.
»19اآﻨﻮن آﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺳﺮود را آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدهﻢ
ﺑﻨﻮﻳﺲ و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎد ﺑﺪﻩ ﺗﺎ هﺸﺪاری ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ20 .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺑﻮدم ﺁوردم ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ ﺷﻴﺮ و ﻋﺴﻞ در ﺁن ﺟﺎری ،اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﻴﺮ و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮا رد ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ 21و ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و ﺑﻼهﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺁن هﻨﮕﺎم،
اﻳﻦ ﺳﺮود دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻨﺖهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ
ﺁورد .اﻳﻦ ﺳﺮود از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ از هﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ وارد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﻜﺎر اﻳﺸﺎن را
ﻣﯽداﻧﻢ«.

35

22ﭘﺲ در هﻤﺎن روز ،ﻣﻮﺳﯽ آﻠﻤﺎت ﺳﺮود را ﻧﻮﺷﺖ و
ﺁن را ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎد داد23 .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺷﻊ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮی و دﻟﻴﺮ ﺑﺎش ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩام هﺪاﻳﺖ
آﻨﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد«.
24وﻗﺘﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ آﻠﻴﻪء ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را آﻪ در اﻳﻦ آﺘﺎب
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ25 ،ﺑﻪ ﻻوﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد»26 :اﻳﻦ آﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن
را ﺑﻌﻨﻮان هﺸﺪاری ﺟﺪی ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،درآﻨﺎر
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﻳﺘﺎن ﻗﺮار دهﻴﺪ27 .ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﭼﻘﺪر ﻳﺎﻏﯽ و ﺳﺮآﺸﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻣﺮوز آﻪ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن هﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻏﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﭘﺲ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد28 .اآﻨﻮن آﻠﻴﻪء رهﺒﺮان و رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان
ﻗﺒﻴﻠﻪهﺎﻳﺘﺎن را اﺣﻀﺎر آﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﮕﻮﻳﻢ و زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺎهﺪ ﺑﮕﻴﺮم.
29ﻣﯽداﻧﻢ آﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﻜﻠﯽ ﺁﻟﻮدﻩ
آﺮدﻩ ،از دﺳﺘﻮراﺗﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩام ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد .در روزهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎنﮔﻴﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد
هﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻴﺪ داد و او را ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد«.

ﺳﺮود ﻣﻮﺳﯽ
30ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﻳﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاﻧﺪ:
ای ﺁﺳﻤﺎن ﮔﻮش ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ،
 32و ای زﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ!
2ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎرﻳﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
آﻼم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮﻩهﺎی ﺑﺎران ﺑﺮ ﺳﺒﺰﻩء ﺗﺎزﻩ،
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻢﻧﻢ ﺑﺎران ﺑﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻓﺮو ﺧﻮاهﺪ رﻳﺨﺖ.
3ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻢ آﺮد،
و ﻗﻮم او ﻋﻈﻤﺖ وی را وﺻﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
4ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﭽﻮن ﺻﺨﺮﻩای اﺳﺖ و اﻋﻤﺎﻟﺶ آﺎﻣﻞ و
ﻋﺎدل،
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اوﺳﺖ ﺧﺪای اﻣﻴﻦ و دادﮔﺮ،
از ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺒﺮا و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف.
5ﻗﻮم او ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ او ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ،
ﺁﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻮﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ
آﺞرو و ﻣﺘﻤﺮد.
6ای ﻗﻮم اﺣﻤﻖ و ﻧﺎدان!
ﺁﻳﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ از ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽآﻨﯽ؟
ﺁﻳﺎ او ﭘﺪر و ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﺁﻳﺎ او ﻧﺒﻮد آﻪ ﺗﻮ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد؟
7روزهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁر،
از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﭙﺮس ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،
از رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﺳﻮال آﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب دهﻨﺪ.
8ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،زﻣﻴﻦ را ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺮد
و ﻣﺮزهﺎی ﺁﻧﻬﺎرا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد،
9وﻟﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﮏ او ﺑﺎﺷﺪ.
10او اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان ﻳﺎﻓﺖ،
او را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﺮد،
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد،
11درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑﯽ آﻪ ﺟﻮﺟﻪهﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﭘﺮواز در
ﻣﯽﺁورد،
و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺒﺮد.
12او ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺧﻮدش رهﺒﺮی ﻧﻤﻮد
و هﻴﭻ ﺧﺪای دﻳﮕﺮی ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮل ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﺴﻞ از ﻣﻴﺎن ﺻﺨﺮﻩ،
و روﻏﻦ از ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا داد.
14ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان راﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻴﺮ و آﺮﻩء ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ.
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺰهﺎ و ﺑﺮﻩهﺎی ﻓﺮﺑﻪ،
ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺪﻣﻬﺎ و ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
15اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ ،ﻳﺎﻏﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﻓﺮﺑﻪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﭼﺎق ﺷﺪﻩ،
ﺧﺪاﻳﯽ را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ت« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
و »ﺻﺨﺮﻩء ﻧﺠﺎ ِ
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16ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺒﻴﺢ ﺧﻮد،
ﺧﺸﻢ و ﻏﻴﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ.
17ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ آﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪی آﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن هﺮﮔﺰ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺪاﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
18ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪاﻳﯽ را آﻪ »ﺻﺨﺮﻩ« ﺷﺎن ﺑﻮد
و اﻳﺸﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد،
ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻧﺪ.
19وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﺪ آﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﭼﻪ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ،
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩ از ﺁﻧﺎن ﺑﻴﺰار ﮔﺸﺖ.
20او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ،
زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻳﺎﻏﯽ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر هﺴﺘﻨﺪ.
21ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻃﻞ،
ﺧﺸﻢ و ﻏﻴﺮت ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻃﻞ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻴﺮت ﻣﯽﺁورم.
22ﺧﺸﻢ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،زﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را
ﺧﻮاهﺪ ﺳﻮزاﻧﻴﺪ،
و ﺗﺎ اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﻴﺎد آﻮﻩهﺎ راﺑﻪ ﺁﺗﺶ
ﺧﻮاهﺪ آﺸﻴﺪ.
»23ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺁورد
و ﺗﻤﺎم ﺗﻴﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاهﻢ
آﺮد.
24ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺐ ﺳﻮزان و ﻣﺮض آﺸﻨﺪﻩ
از ﭘﺎی در ﺧﻮاهﻢ ﺁورد.
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻢ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﻣﺎرهﺎی ﺳﻤﯽ را ﺧﻮاهﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﺰﻧﺪ.
25در ﺑﻴﺮون ،ﺷﻤﺸﻴ ِﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،آﺸﺘﺎر ﺧﻮاهﺪ آﺮد
و در درون ﺧﺎﻧﻪهﺎ وﺣﺸﺖ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،آﻮدآﺎن و ﭘﻴﺮان ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ.
26ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻜﻠﯽ هﻼک آﻨﻢ،
ﺑﻄﻮری آﻪ ﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻃﺮهﺎ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد،
27وﻟﯽ ﻓﻜﺮ آﺮدم آﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:

36

ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد آﺮد ﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ«.
28اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﺎدان و ﺑﯽﻓﻬﻢ.
29ای آﺎش ﺷﻌﻮر داﺷﺖ و ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﺪ آﻪ ﭼﺮا ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.
30ﭼﺮا هﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن از ﻳﮏ ﻧﻔﺮ،
و دﻩ هﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن از دو ﻧﻔﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ؟
زﻳﺮا »ﺻﺨﺮﻩء« اﻳﺸﺎن ،اﻳﺸﺎن را ﺗﺮک آﺮدﻩ ﺑﻮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد.
31ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ آﻪ
»ﺻﺨﺮﻩ«ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺻﺨﺮﻩء« اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
32دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮرﻩ ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ،
ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ اﻧﮕﻮر ﺗﻠﺦ و ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽﺁورﻧﺪ،
33ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﺑﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از زهﺮ ﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.
34ﺁﻧﭽﻪ دﺷﻤﻨﺎن آﺮدﻩاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
او ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
35اﻧﺘﻘﺎم و ﺟﺰا از ﺁن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺰودی ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد،
زﻳﺮا روز هﻼآﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ.
36ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داد ﻗﻮﻣﺶ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ
و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﻣﻮد،
وﻗﺘﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ آﻪ ﻗﻮت اﻳﺸﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ
و ﺑﺮای ﺑﺮدﻩ و ﺁزاد رﻣﻘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
37و38ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ:
»آﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺷﻤﺎ،
»ﺻﺨﺮﻩ هﺎﻳﯽ« آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮدﻳﺪ
و ﭘﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ را ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪﻳﺪ
و ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﺮدﻳﺪ؟
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻤﮏ آﻨﻨﺪ
و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»39ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا هﺴﺘﻢ
و ﺧﺪای دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﯽﻣﻴﺮاﻧﻢ و زﻧﺪﻩ ﻣﯽﺳﺎزم،
ﻣﺠﺮوح ﻣﯽآﻨﻢ و ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ،
و آﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮهﺎﻧﺪ.
40ﻣﻦ آﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪﻩ هﺴﺘﻢ،
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دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﻋﻼم ﻣﯽآﻨﻢ
آﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺮاق ﺧﻮد را ﺗﻴﺰ آﺮدﻩ،
ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ داوری ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
41از ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ
و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد.
42ﺗﻴﺮهﺎﻳﻢ ﻏﺮق ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ،
ﺷﻤﺸﻴﺮم ﮔﻮﺷﺖ آﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﺳﻴﺮان را ﺧﻮاهﺪ درﻳﺪ
و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ،
ﺳﺮهﺎی رهﺒﺮان ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ از ﺧﻮن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ«.
43ای ﻗﻮمهﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ،
زﻳﺮا او اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
او از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻗﻮم و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺎک ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺁﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺳﯽ
44و45وﻗﺘﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻳﻮﺷﻊ آﻠﻤﺎت اﻳﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ46 ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ آﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دهﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻗﺖ از ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ
آﻨﻨﺪ؛ 47زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﯽارزش ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺣﻴﺎت ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ .از ﺁﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ
آﻪ در ﺁﻧﻄﺮف رود اردن ﺗﺼﺮف ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ«.
49
48هﻤﺎن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻮهﺴﺘﺎن
ﻋﺒﺎرﻳﻢ واﻗﻊ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺁب ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﻳﺤﺎ ﺑﺮو .در
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮ آﻮﻩ ﻧﺒﻮ ﺑﺮﺁی و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن را آﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽدهﻢ ،ﺑﺒﻴﻦ50 .ﺳﭙﺲ ﺗﻮ در ﺁن آﻮﻩ ﺧﻮاهﯽ
ﻣﺮد و ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺧﻮاهﯽ ﭘﻴﻮﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺑﺮادرت هﺎرون ﻧﻴﺰ در آﻮﻩ هﻮر درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ اﺟﺪاد
ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺖ51 ،زﻳﺮا هﺮ دو ﺷﻤﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
آﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪء ﻣﺮﻳﺒﻪء ﻗﺎدش واﻗﻊ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺻﻴﻦ ،ﺣﺮﻣﺖ
ﻗﺪوﺳﻴﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ52 .ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽدهﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮاهﯽ دﻳﺪ وﻟﯽ هﺮﮔﺰ
وارد ﺁن ﻧﺨﻮاهﯽ ﺷﺪ«.

2ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺁﻣﺪ،
او از آﻮﻩ ﺳﻌﻴﺮ ﻃﻠﻮع آﺮد
و از آﻮﻩ ﻓﺎران درﺧﺸﻴﺪ.
دﻩهﺎ هﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ هﻤﺮاﻩ او ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺁﺗﺸﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ در دﺳﺖ راﺳﺖ او.
3او ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد
و از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ،
اﻳﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎهﺎی او ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ
و از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
4ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺁوردم،
ﻣﻴﺮاث اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
5وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺎﻳﻞ و رهﺒﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.
6ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء رﺋﻮﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»رﺋﻮﺑﻴﻦ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻴﺮد
و اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻠﻪاش آﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ«.
7و درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺪای ﻳﻬﻮدا را ﺑﺸﻨﻮ!
او را ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدان،
او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻳﺎری دﻩ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع آﻨﺪ«.
8درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اورﻳﻢ و ﺗﻤﻴﻢ* ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن اﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﭙﺮدی.
ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را در ﻣﺴﺎ ﺁزﻣﻮدی
و درآﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪء ﻣﺮﻳﺒﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮدی.
9اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را ﺑﻴﺶ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
از آﻼم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ وﻓﺎدار
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
10ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﺁﻣﻮزﻧﺪ
و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ،ﺑﺨﻮر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻻوی را ﺑﺮآﺖ ﺑﺪﻩ
و ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎ.

ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮآﺖ ﻣﯽدهﺪ
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﺮآﺘﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻗﺒﻞ
از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ داد:

*

اورﻳﻢ وﺗُﻤﻴﻢ دو ﺷﯽء ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا,
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﮐﺎهﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺮوج .30 :28

ﺗﺜﻨﻴﻪ

آﻤﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺸﻜﻦ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰﻧﺪ«.
12ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»او ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
و در ﭘﻨﺎﻩ او زﻳﺴﺖ ﻣﯽآﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ
و از هﺮ ﺑﻼﻳﯽ او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽآﻨﺪ«.
13درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻮﺳﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را ﺑﺮآﺖ دهﺪ،
ﺑﺎ ﺑﺎران و ﺑﺎ ﺁﺑﻬﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻦ.
14ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن در هﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ
و از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ آﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﻣﯽروﻳﺎﻧﺪ ﻏﻨﯽ ﮔﺮدد.
15آﻮﻩهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽﺷﺎن ﭘﺮ از درﺧﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﭙﻪهﺎی ﺟﺎوداﻧﯽﺷﺎن ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ.
16در زﻣﻴﻨﺸﺎن وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﺸﺎن از رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪی آﻪ درﺑﻮﺗﻪء ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻇﺎهﺮ ﮔﺸﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺑﺮآﺎت ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎد،
ﺑﺮ آﺴﯽ آﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷﺎهﺰادﻩ ﺑﻮد.
17ﻳﻮﺳﻒ در ﻗﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﺟﻮان اﺳﺖ،
و هﻤﭽﻮن ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﻗﻮمهﺎ
را ﻣﯽزﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺮآﺎت ﺑﺮ هﺰارﻩهﺎی ﻣﻨﺴﯽ** و دﻩ هﺰارﻩهﺎی
اﻓﺮاﻳﻢ** ﺑﺎد«.
ء
18ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎرﻩ ﻗﺒﺎﻳﻞ زﺑﻮﻟﻮن و ﻳﺴﺎآﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»ای زﺑﻮﻟﻮن ﺳﻔﺮهﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺎدی هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺗﻮ ای ﻳﺴﺎآﺎر در ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش.
19زﺑﻮﻟﻮن و ﻳﺴﺎآﺎر ﻗﻮمهﺎ را ﺑﻪ آﻮﻩ ﺧﻮد دﻋﻮت
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد
و در ﺁﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی راﺳﺘﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺛﺮوت درﻳﺎ از ﺁن اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪهﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺷﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ«.
20درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺟﺎد ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮآﺖ ﺑﺮ آﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎد آﻪ ﺑﻪ ﺟﺎد آﻤﮏ ﻣﯽآﻨﻨﺪ.
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮی اﺳﺖ درﻧﺪﻩ و ﻗﻮی.
21ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ،
** ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﻳﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻗﺴﻤﺘﯽ را آﻪ ﺳﻬﻢ ﺣﺎآﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ او دادﻧﺪ.
او ﻣﺮدم را هﺪاﻳﺖ آﺮد
و ﺣﻜﻢ و داوری ﺧﺪا را در ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد«.
22ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء دان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»دان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮی اﺳﺖ آﻪ از ﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﺟﻬﺪ«.
23درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ از رﺣﻤﺖهﺎ و ﺑﺮآﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ،
ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ او ،ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻠﻴﻞ وﺳﻌﺖ
ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ«.
24درﺑﺎرﻩء ﻗﺒﻴﻠﻪء اﺷﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﺷﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮآﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻴﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺮزﻣﻴﻨﺶ از ﻣﺤﺼﻮل زﻳﺘﻮن ﻏﻨﯽ ﮔﺮدد.
25ﺷﻬﺮهﺎﻳﺶ ﺑﺎ دروازﻩهﺎی ﺁهﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﻮد،
و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ از ﻗﺪرﺗﺶ آﺎﺳﺘﻪ ﻧﮕﺮدد«.
26ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﺪاﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ.
او ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼل ﺑﺮ اﺑﺮهﺎی ﺁﺳﻤﺎن ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻤﮏ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
27ﺧﺪای ازﻟﯽ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﺖ
و ﺑﺎزوان اﺑﺪی او ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
او دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ راﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را هﻼک آﻨﯽ.
28ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
او در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ آﺮد آﻪ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ و
ﺷﺮاب اﺳﺖ
و از ﺁﺳﻤﺎن ﺁن ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎرد.
29ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ ،ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
زﻳﺮا هﻴﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁن را ﻧﺠﺎت دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮ و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﻮﺳﺖ،
او ﺗﻮ را آﻤﮏ ﻣﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ زاﻧﻮ درﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ
و ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺧﻮاهﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺮگ ﻣﻮﺳﯽ
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ء

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯽ از دﺷﺘﻬﺎی ﻣﻮﺁب ﺑﻪ ﻗﻠﻪ
ﭘﻴﺴﮕﺎﻩ در آﻮﻩ ﻧﺒﻮ ،آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﻳﺤﺎﺳﺖ
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رﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
داد :از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ دان2 ،ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ

ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻓﺮاﻳﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ،زﻣﻴﻦ
ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا ﺗﺎ درﻳﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ3 ،ﺻﺤﺮای ﻧﮕﺐ و
ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪء درﻩء ارﻳﺤﺎ )ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن( ﺗﺎ ﺻﻮﻏﺮ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ آﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب وﻋﺪﻩ دادم آﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ .اآﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزﻩ دادم ﺁن را
ﺑﺒﻴﻨﯽ ،وﻟﯽ ﭘﺎﻳﺖ را در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاهﯽ ﮔﺬاﺷﺖ«.
5ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺁب درﮔﺬﺷﺖ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در
درﻩای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻴﺖﻓﻐﻮر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺁب دﻓﻦ ﻧﻤﻮد،
وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز هﻴﭽﻜﺲ ﻣﻜﺎن دﻓﻦ او را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
7ﻣﻮﺳﯽ هﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ هﻨﻮز ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽدﻳﺪ8 .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﯽ روز در دﺷﺘﻬﺎی ﻣﻮﺁب
ﺑﺮای او ﻋﺰاداری آﺮدﻧﺪ.
9ﻳﻮﺷﻊ )ﭘﺴﺮ ﻧﻮن( ﭘﺮ از روح ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻮد ،زﻳﺮا
ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽآﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ
را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮد ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
10در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او رودررو ﺻﺤﺒﺖ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ11 .ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﻴﻤﯽ در ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ،درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم او اﻧﺠﺎم داد.
12هﻴﭽﻜﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻌﺠﺰات

ﺗﺜﻨﻴﻪ

ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی را آﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻧﺸﺎن داد ،ﻇﺎهﺮ ﺳﺎزد.

