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زمینهتاریخی:

صلح از اسرائیل ثروتمند مردم
آنها بودند. برخودار سعادت و
بسیارازخودراضیشدهبودندو
بهفقراستممیکردند،حتیآنها
رابهبردگیمیفروختند.باوجود
این،چندیبعداسرائیلبهتصرف
بعدثروتمندان آشوردرآمد،و

خودشانبردهواسیرشدند.
آیهکلیدی:

»بهجایآنبگذاریدعدالتمانند
رودخانهوانصافمثلنهردائمی

جاریشود!«)24:5(.
شخصیتهایمهم:

عاموس،امصیا،یربعامدوم
مکانهایمهم:
بیتئیل،سامره
جنبهخاص:

عاموسبااستفادهازتجربهچوپانی
وکشــاورزیخود،استعارههــای
جالبیرابهکارمیگیرد:گاریهایی
کهزیرباربافههابهصدامیافتند

گاهمیشنویمکهمیگویندفالنشخصمردخدااست؛
مجسم ما ذهن در بیشتر که آنچه مواقعی، چنین در
میشود،تصویریکمبشرمشهور،یایککشیش،یا
یکخادماست؛بهطورکلیبهکسانیفکرمیکنیمکه
خدمتگزارحرفهایهستندوشغلشانموعظهوتعلیمکالم

خدااست.
قطعًاعاموسمردخدابود،کسیبودکهزندگیاشرا
وقفخدمتبهخداوندکردهبود؛شیوهزندگیاشاین
سرسپردگیووقفاورامنعکسمیساخت.امااوفردیمعمولیبود.عاموسپسرنبی
یاپسرکاهننبود؛اودربخشهایسرسبزیهوداگوسفندچرانیوانجیرچینیمیکرد.او
بهعنوانچوپانیفروتنمیتوانستدرتقوعبماندوبهکارشبرسد،معاشخانوادهاش
راتأمینکند،وخدایخودرابپرستد.اماخدارؤیاییازآیندهبهعاموسداد)2:1(،
وبهاوگفتکهپیغامشرابهاسرائیل،یعنیحکومتشمالی،برساند)15:7(.عاموس

اطاعتکرد،وبدینترتیبثابتکردکهمردخدااست.
عاموسیعنیباریاحاملبار.اوبارسنگینپیغامخدابهاسرائیلراحملمیکرد.
پیغامعاموسدرطولقرنهابرقومخداتأثیرگذاشته،وامروزالزماستکهافراد
وملتهابهآنگوشفرادهند.اگرچهاسرائیلیهایشمالیازبرادرانوخواهران
جنوبیخودجداشدهبودند،بازقومخدابودند.اماآنهاظاهرًادینداربودندودرعمل،
بتپرستیمیکردندوبرفقراستمروامیداشتند.عاموسکهچوپانیپرشور،نترس،و
صادقازحکومتجنوبیبود،گناهانآنهارابهآنهانشاندادومجازاتقریبالوقوع

رابهآنهاهشدارداد.
نگهداری گوسفندانش از که میشود شروع فروتن چوپان این با عاموس کتاب
میکند.سپسخدارؤیاییازآنچهکهقراربودبرسرقوماسرائیلبیاید،بهاونشان
میدهد.خداهمهاقوامیراکهبهاوگناهکردهاندوبهقومشآزاررساندهاند،محکوم
میکند.اوباسوریهشروعمیکندوبالفاصلهبهفلسطین،صور،صیدون،عّمون،و
موآبمیپردازد.همهمحکوممیشوند،وماتقریبًامیتوانیمصدایفریاداسرائیلیها
رابشنویمکهمیگویند:»آمین!«آنگاهمحکومیتخداحتیسرزمینمادریعاموس،
این شنیدن از چقدر عاموس شنوندگان )4:2و5(. میشود شامل نیز را یهودا یعنی
سخنانبهرهمندشدهاند!اماناگهانعاموسبهمردماسرائیلمیپردازدومجازاتخدا
درموردآنهارااعالممیکند.چهارفصلبعدیگناهانآنهارابرمیشماردوشرح
میدهد.تعجبینداردکهامصیاکاهندخالتمیکندومیکوشدموعظهاورامتوقف
سازد)10:7ـ13(.عاموسبدونترس،رؤیاهایمربوطبهمجازاتآیندهراکهخدابه
اودادهبود،نقلمیکند)فصلهای8و9(.پسازهمهفصلهایمربوطبهمجازات،
کتابباپیغامامیدخاتمهمییابد.عاقبتخداقومشرااحیاخواهدکردوآنهارا

دوبارهبزرگخواهدساخت)8:9ـ15(.
وقتیکتابعاموسرامیخوانید،خودراجایمردماسرائیلدرآنروزگاربگذارید
وبهپیغامخداگوشدهید.آیاخودپسندشدهاید؟آیاعالئقدیگرجایخدارادر



عاموس،
دراسرائیل
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هوشع،
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753ق.م.
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،)8:3( غــران شــیر و ،)13:2(
دریده را آن شیر که گوسفندی
است)12:3(،گاوانپرواری)1:4(،

وسبدیپرازمیوه)1:8و2(.

زندگیشماگرفتهاست؟آیابهنیازمندانبیتوجههستیدیابهفقراستممیکنید؟
مجسمکنیدعاموسهستیدووفادارانهآنچهراکهخداازشماخواستهاست،انجام
میدهید.شمانیزمیتوانیدازآنخداباشید.بهدعوتمشخصاوگوشدهیدوآنچه

راکهاومیگویدانجامدهید،قطعنظرازاینکهدعوتاوبهکجامیانجامد.

تقسیمبندیکلی:

1ـاعالمداوری)16:2-1:1(
2ـدالیلمجازات)14:6-1:3(

3ـرؤیاهاییدربارهمجازات)15:9-1:7(

بارهبرانمذهبی باتلخیتمامگناهرامحکوممیکند.او عاموس
یاپادشاهنمیترسید.او دروغینزمانخوددرگیرشدوازکاهن
و مردم تمام از هم امروز او داد. ادامه پیغامش اعالم به شجاعانه
ملتهاخواهانحقیقتونیکوییاست.بسیاریازشرایِطموجوددر
اسرائیلدرزمانعاموس،درجوامعامروزنیزدیدهمیشود.مابرای
عاموس بهشجاعت گناه، برابر در مقاومت و نادیدهگرفتنخطر

نیازداریم.



2094 عاموس

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

همهدربرابرخدا
پاسخگوخواهندبود

اقوام تمام مورد در خدا مجازات عاموس
همسایهرااعالمکرد.سپساویهوداواسرائیل
رانیزموردخطابقرارداد.خداکنترلکامل
برهمهاقوامرادردستدارد.همهدربرابر

اومسؤولاند.

پاسخگو خود گناهان برای باید مردم همه
باشند.وقتیکسـانیکهخداراردمیکنـند،
ظاهرًابهپیشرفتهاییدستمییابند،بهکامیابی
احساس خود برای یا نخورید حسرت آنها
همه که باشید داشته خاطر به نکنید. تأسف
مابایدبهخاطرنحوهزندگیخودبهخداپاسخ

دهیم.

گرفتهخودپسندی رونق تجارت بودند، خوشبین همه
و فقرا )بهجز بودند خوشحال مردم بود،
ستمدیدگان(.باهمهاینرفاهوخوشگذرانی،
احساسخودکفاییوامنیتکاذبنیزآمد.

اماکامیابی،فسادونابودیبهبارآورد.

شخصخودپسندآیندهمصیبتباریدرپیش
از اآلن که مزایایی و برکات بهخاطر دارد.
آنبهرهمندید،بهخودنبالید.همهچیزازخدا
است.اگرازخودبیشازخداراضیباشید،به
خاطرداشتهباشیدکههمهچیزبدوناوبیمعنا
است.نگرشخودپسندانهممکناستموجب

سقوطشماشود.

پایتختستمبهفقرا سامره، قدرتمند و ثروتمند مردِم
اسرائیل،مرفه،طماع،وبیانصافشدهبودند.
بردگیغیرقانونیوغیراخالقیفقرادرنتیجه
مالیاتهایسنگینوتصاحبزمینایشانرخ
داد.عالوهبراین،برایشانظلموبیاعتنایی
میشد.خداازدستاشخاصطماعخستهاست

وبیعدالتیراتحملنخواهدکرد.

همهانسانهاراخداخلقکردهاست.بنابراین،
بیتوجهیبهفقرا،بیتوجهیبهکسانیاست
کهخدادوستشانداردومسیحآمدتانجاتشان
دهد.مانبایدازفقرابیزارباشیموبهآنانظلم
کنیم.بایدبادلسوزیعملکنیمتابیعدالتی

متوقفشود؛بایدبهنیازمندانکمککنیم.

باآنکهبسیاریازمردمازایمانواقعیبهخدامذهبظاهری
دستکشیدهبودند،اماهنوزوانمودمیکردند
کهمذهبیاند.آنهابهجایصداقتروحانیو
حفظ را مذهبی ظواهر خدا، از قلبی اطاعت

میکردند.

شرکتدرمراسموآیینهاهدفواقعیمذهب
رابرآوردهنمیسازد.آنچهخدامیخواهداین
استکهبهاواعتمادکنیم،نهاینکهتشریفات
ظاهریمذهبرابهجابیاوریم.پسسعینکنید
باچنینکارهاییدیگرانراتحتتأثیرقرار
دهید،زیراخداخواهاناطاعتووقفیاست

کهازتمامدلبرخاستهباشد.



1ـاعالمداوری
خدااقوامهمسایهراتنبیهخواهدکرد

عاموس،چوپانیازاهالیتقوعبود.دوسالقبلازوقوعزلزله،در1
اسرائیل، پادشاه یهوآش( )پسر یربعام و یهودا پادشاه عزیا، زمان
خداونداینرؤیارادربارهآیندةاسرائیلبهاونشانداد.2عاموسدربارة

آنچهدیدوشنیدچنینمیگوید:
»خداوندازكوهصهیوندراورشلیم،مانندشیرغرشمیكندوچراگاههای

سبزوخرمكوهكرملخشکمیشوندوچوپانهاماتممیگیرند.«
3خداوندمیفرماید:»اهالیدمشقبارهاگناهكردهاندومناینرافراموش

نخواهمكردوازسرتقصیرشاننخواهمگذشت،زیراهمانطوركهبامیلههای
آهنیخرمنرامیكوبند،آنهاهمدرجلعادقوممرادرهمكوبیدند.4پس
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عاموس1 2095

1:1عاموسیکچوپانوانجیرچینازحکومتجنوبی 
)یهودا(بود،امابرایحکومتشمالی)اسرائیل(موعظهو
پیشگوییمیکرد.اسرائیلازنظرسیاسیدراوجقدرت
خودبود،بااقتصادیپررونق.اماوضعیتروحانیقوم
بسیاربدبود.درسرتاسراسرائیل،بهخصوصدربیتئیل
کهتصورمیشدمرکزمذهبیقوماست،مردممشغول
بتپرستیبودند.خداعاموسرافرستادتامانندهوشع،
اینفساداجتماعیومذهبیراافشانماید.تقریبًا30یا
40سالبعدازپیشگوییعاموس،آشورپایتختاسرائیل
یعنیسامرهراویرانکردوکشوررابهتصرفدرآورد
)722ق.م.(.عزیااز792تا740ق.م.دریهوداویربعام

دوماز793تا753ق.م.دراسرائیلسلطنتکرد.
1:1َتقُّوع،زادگـاهعاموس،درسرزمینپرازمرتِعیهودا
در16کیلومتریجنوباورشلیمقرارداشت.خیلیپیشاز
آنکهعاموسبهدنیابیاید،زنیازشهرَتقُّوعکمککرد
تاداودوپسرنافرمانش،ابشالومبایکدیگرمصالحهکنند

)2سموئیل1:14ـ23(.
که شغلی بود، گوسفندان چوپانی عاموس شغل  1:1
»روحانی«نبود؛باوجوداین،اومجراییشدبرایانتقال
که نشود باعث شاید شما شغل دیگران. به خدا پیغام
احساسیروحانییاحسموفقیتبهشمادستدهد،اما
اگردرآنجاییباشیدکهخدامیخواهد،هرچهمیکنید
حیاتیاست.خدابرایانجامامورخارقالعادهمیتوانداز
طریقشماعملکند،فرقینمیکندشغلتانچقدرمعمولی

باشد.
2:1زکریاینبیوسایراسنادتاریخیمربوطبهایندوره،
بهزمینلرزهایدراینزماناشارهمیکنند)زکریا5:14(.

2:1درکتابمقدس،خدااغلببهعنوانچوپانوقومش

بهعنوانگوسفندتصویرشدهاند.اودرمقامچوپان،گله
او اینجا اما ازآنهامحافظتمیکند. راهدایتو خود
بهصورتشیریغرانتصویرمیشودکهآمادهدریدن
ر.ش. )همچنین هستند خائن و شریر استکه کسانی

هوشع10:11(.
3:1دمشقپایتختسوریهبود.درگذشته،سوریهیکی
ازدشمنانسرسختاسرائیلبود.بعدازشکستسوریه
دیگرخطریجدی دمشق ق.م. 802 سال در آشور از

بهشمارنمیرفت.
همسایه ملتهای که کرد اعالم عاموس  6:2-3:1
اسرائیل،حتییهودا،یکیپسازدیگریمجازاتخواهند
شد.شایدمردماسرائیلوقتیشنیدندکهآنقومهامورد
بعد، اما شدند. شاد گرفت، خواهند قرار الهی مجازات
عاموسمجازاتالهیدرمورداسرائیلرانیزاعالمکرد.
آنهانمیتوانستندبرایگناهانخودعذریبیاورندزیرا
خدا است. بدتر همسایگانشان گناهان میکردند فکر
بیناشخاصتبعیضقائلنمیشود.اومنصفانهوبهطور

یکسانهمهمردمراداوریمیکند.
3:1-6:2خدااینملتهارایکبهیکموردارزیابی
مرتکب »بارها ملتها این که اتهام این میدهد؛ قرار
گناهشدهاند«درتماماینبخشطنیناندازاست.هریک
امتناع ازاینقومهاباسماجتازپیرویازاحکامخدا
ورزیدهبودند.گناهبهشیوهخاصخودجزءزندگیما
میشود.نادیدهگرفتنیاانکارگناه،کمکیبهمانخواهد
کرد.مابااعترافبهگناهانمانوطلببخششازخدا،
بایدرونداصالحخودراآغازکنیم.درغیراینصورت،
امیدیبرایماننخواهدبودوبهگناهورزیدنادامهخواهیم

داد.



منقصرحزائیلپادشاهرابهآتشخواهمكشیدوقلعةمستحكمبنهددرا
ویرانخواهمكرد.5پشتبندهاییراكهدروازههایدمشقرامیبندندخواهم
شكستومردمانشراتادشتآونهالکخواهمساختوپادشاهبیتعدن

رانابودخواهمكرد.اهالیسوریهبهشهرقیربهاسارتخواهندرفت.«
6خداوندمیفرماید:»مردمغزهبارهامرتكبگناهشدهاندومناینرافراموش

تبعید مرا قوم آنها نخواهمگذشت،زیرا تقصیرشان ازسر نخواهمكردو
نموده،ایشانرابعنوانبردهدرادومفروختند.7پسمنحصارهایغزهرابه
آتشخواهمكشیدوتمامقلعههایشراویرانخواهمكرد.8اهالیاشدودرا
میكشم.شهرعقرونوپادشاهاشقلونراازبینمیبرم.تمامفلسطینیهایی

كهباقیماندهاندهالکخواهندشد.«
اینرافراموش بارهاگناهكردهاندومن 9خداوندمیفرماید:»اهالیصور

نخواهمكردوازسرتقصیرشاننخواهمگذشت،زیراپیمانبرادریخود
اسارت به ادوم به را آنها كرده، حمله ایشان به و شكستند اسرائیل با را
بردند.10پسمنحصارهایشهرصوررابهآتشمیكشموتمامقلعههاو

كاخهایشرامیسوزانم.«
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5:1سوریهادرشهرقیردراسارتبهسرمیبردندو
قیر به سوریها بازگشت فرمان .)7:9( بودند آزاد حاال
ماننداینبودکهخدابگویداسرائیلیهابایدبرایاسارت

بهمصربازگردند)خروج1(.
7:1و8اشدود،عقرون،غزه،واشقلونچهارشهرمهم
فلسطینبودند،ومردمآنهااغلباسرائیلراموردتهدید
قرارمیدادند.پنجمینشهر،جاد،نابودشدهبود.بنابراین،

فلسطین مملکت تمام که بگوید میخواست عاموس
بهخاطرگناهانشنابودخواهدشد.

9:1صوریکیازدوشهراصلیفنیقیهبود.پیمانهای
متعددیبااینشهرمنعقدشدهبودزیرااینشهرالوارهای
مورد خدا خانه و داود قصر ساختن برای که را سرو
استفادهقـرارمیگرفت،تأمینمیکرد)2سموئیل11:5؛

1پادشاهان5(.

عاموس
از760تا750ق.م.
بهعنـواننبـیبـرای
اسرائیلخدمتکرد.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

اسرائیلازرونقاقتصادیوصلحبرخورداربود.امااینامرموجبشدهبودکه
جامعهخودخواهوماّدیشود.کسانیکهثروتمندبودند،بهنیازهایکسانیکه
بهخدا نسبت بودندو نمیکردند.مردمخودمحور بودند،توجهی کمبضاعتتر

بیاعتنا.

عاموسخطاببهکسانیسخنگفتکهنیازمندانرااستثمارمیکردندوبهآنها
بیاعتنابودند.

تا میخواند را ایمانداران همه خدا نیست. شخصی موضوعی فقط خدا به ایمان
علیهبیعدالتیدرجامعهباهمتالشکنندوبهکسانیکهکمبضاعتترندیاری

رسانند.

یونس)793تا753ق.م.(
هوشع)753تا715ق.م.(



را این من و شدهاند گناه مرتكب بارها ادوم »مردم میفرماید: 11خداوند

با آنها چون گذشت، نخواهم تقصیرشان سر از و كرد نخواهم فراموش
بیرحمیتمامبهجانبرادراناسرائیلیخودافتادندوباخشموغضبآنهارا
ازدمشمشیرگذراندند.12پسمنهمشهرتیمانرابهآتشخواهمكشیدو

قلعههایبصرهراخواهمسوزاند.«
13خداوندمیفرماید:»اهالیعمونبارهامرتكبگناهشدهاندومناینرا

زیرادرجنگ نخواهمگذشت، تقصیرشان ازسر و نخواهمكرد فراموش
جلعادبرایتوسعةمرزهایخوددستبهكشتارهولناكیزدندوباشمشیر،

شكمزنانحاملهراپارهكردند.
14»پس،منحصارهایشهرربهرابهآتشخواهمكشیدوقلعههاوكاخهایش
راخواهمسوزاند.درآنجاغریوجنگ،همچونغرشطوفانبلندخواهدشد.

15پادشاهوشاهزادگانعمونهمهباهمبهاسارتخواهندرفت.«

خداوندمیفرماید:»اهالیموآببارهامرتكبگناهشدهاندومناین2
زیرا نخواهمگذشت، تقصیرشان ازسر و نخواهمكرد فراموش را
آنهااستخوانهایپادشاهادومرابابیشرمیسوزاندهآنهاراتبدیلبهخاكستر
كردند.2منهمدرعوض،موآبرابهآتشمیكشموكاخهایقریوترا
میسوزانم.موآبدرمیانآشوبوهیاهویجنگجویانوصدایشیپورهااز

پایدرخواهدآمد.3منپادشاهورهبراناوراخواهمكشت.«
4خداوندمیفرماید:»اهالییهودابارهاگناهكردهاندومناینرافراموش
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11:1و12ادومواسرائیلهردوازنسلدوپسردوقلوی 
اسحاقبودند،یعنیازعیسوویعقوب.ادومازنسلعیسو
؛ 19:25ـ28 )پیدایش یعقوب نسل از اسرائیل و بود
فصل27(.اماایندوقوم،مانندآندوبرادر،همیشهبا
یکدیگردرنزاعبودند.ادومازبدبختیهایاسرائیلشادی
کرد.درنتیجه،خداقولدادکهادومرابهطورکاملنابود

سازد،ازتیماندرشمالگرفتهتابصرهدرجنوب.
13:1ـ15عّمونیهاقومیبودندکهاززنایلوطودختر
30:19ـ38(. )پیدایش بودند آمده بهوجود کوچکترش
اسرائیل مردم آنکه با و بودند، اسرائیل دشمن آنها
شروعبهپرستشبتهایآنهاکردهبودند،هنوزبهایشان
شائول آنکه از پس 6:10ـ8(. )داوران میکردند حمله
بهپادشاهیاسرائیلبرگزیدهشد،اولینپیروزیاودر
پایتخت َربِه .)11 )1سموئیل بود عّمونیها علیه جنگ
نابودیعّمونطی عمونبود.پیشگوییعاموسدرباره

تجاوزآشورتحققیافت.

اززنایلوطودختر 1:2ـ3موآبیهاقومیبودندکه
بزرگترشبهوجودآمدهبودند)پیدایش30:19ـ38(.باالق،
پادشـاهموآب،کوشیدبلعاِمنبیرااجیرکندتااسرائیلیها
رانفرینکندتاشکستبخورند)اعداد22ـ24(.بلعامامتناع
اسرائیل ازموآبیهاموفقشدندمردم امابرخی ورزید،
رابهپرستشبعلبکشانند)اعداد1:25ـ3(.موآبیهابه
بیرحمیمعروفبودند)2پادشاهان26:3و27(.یکاثر
هنریباستانیمشهوربه»سنگموآبی«نشانمیدهدکه
موآبهمیشهآمادهبهرهجوییازسقوطسایرحکومتها

بودهاست.
4:2و5پسازسلطنتسلیمان،حکومتاسرائیلتجزیه
بنیامینحکومتجنوبی)یهودا( یهوداو قبیلههای شد؛
پادشاهخود را سلیمان پسر ورحبعام، دادند تشکیل را
را )اسرائیل( شمالی حکومت دیگر قبیله ده ساختند.
تشکیلدادندوازیربعامکهعلیهرحبعامطغیانکردهبود،
خواستندکهپادشاهشانباشد.خداسایراقوامرابهخاطر



نخواهمكردوازسرتقصیرشاننخواهمگذشت.آنهانسبتبهشریعتمن
بیاعتناییكرده،احكاممرابجانیاوردند.آنهاباپیرویازبتهاییكهپدرانشان
نابودمیكنموتمام باآتش میپرستیدند،گمراهشدند.5پسمنیهودارا

قلعههاوكاخهایاورشلیمرامیسوزانم.«

خدااسرائیلرامجازاتخواهدکرد
6خداوندمیفرماید:»مردماسرائیلبارهامرتكبگناهشدهاندومناینرا

فراموشنخواهمكردوازسرتقصیرشاننخواهمگذشت.آنهاباقبولرشوه،
پس را قرضشان نمیتوانند كه را فقرایی میشوند. عدالت اجرای از مانع
بدهند،بهغالمیمیفروشندوآنهارابایکجفتكفشمبادلهمیكنند.
7آنهافقرارابهخاکمیاندازندوپایمالمیكنندوافتادگانرابالگدازسر
راهخوددورمیسازند.پدروپسربایکدخترهمبسترمیشوندوناممقدس
مرابیحرمتمیسازند.8درجشنهایمذهبیبالباسهاییكهبابیانصافیاز
بدهكارانخودگرفتهاندبرپشتیهالممیدهندودرمعبدخدایخودشرابیرا

كهبامالحرامخریدهاندسرمیكشند.
9»ولیایاسرائیل،منبخاطرشمااموریهاراكههمچوندرختانسرو،بلند
قدوماننددرختانبلوطقویبودند،بكلیازمیانبردم.10شماراازمصر
بیرونآوردمومدتچهلسالدربیابانرهبریكردمتازمیناموریهارا
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اعمالشرورانهوظلموستمهایشانبهشدتمجازاتکرد. 
اماخداوعدهدادکهاسرائیلویهودارانیزمجازاتکند
زیراآنهاکالمآشکارخدارانادیدهمیگرفتند.سایراقوام
بودند، خدا قوم که اسرائیل و یهودا اما بودند، بیاعتنا
اینحال، با دارد. انتظاری ایشانچه از میدانستندخدا
بازبهخدابیاعتناییکردندوبرایپرستشبتهابهاقوام

بتپرستپیوستند.
6:2عاموسوقتیاعالممیکردکهخداملتهایبدکاِر
توجه توانست کرد، خواهد مجازات را اسرائیل مجاوِر
شنوندگانشراجلبکند.اوحتیپیشازاینکهمجازات
یهوداسخن قومخودش، برضد اعالمکند، را اسرائیل

گفت.
6:2و7عاموسبالحنیتندخطاببهطبقاتباالیاجتماع
سخنمیگفت.دراسرائیلطبقهمتوسطوجودنداشت؛
ثروتمندان فقیر. خیلی یا بودند ثروتمند خیلی یا مردم
مراسمومناسکمذهبیرابهجامیآوردند.آنهادهیک
اضافیمیدادند،بهمکانهایعبادتیمیرفتند،وقربانی
تقدیممیکردند.امادرضمنطماعوبیانصافنیزبودند،
ودرماندگانرااستثمارمیکردند.یقینحاصلکنیدکه

وقتیوفادارانهدرکلیساحاضرمیشویدومراسممذهبی
رابهجامیآورید،ازنیازهایفقراغافلنیستید.خداازما
انتظارداردکهایمانخودراعماًلدرزندگیپیادهکنیم،

واینبهمعنایدستگیریازنیازمندانمیباشد.
6:2ببخدااسرائیلرابهخاطرپنجگناهخاصمحکوم
میکرد:)1(فروختنفقرابهبردگی)ر.ش.تثنیه7:15ـ11؛
عاموس6:8(؛)2(بهرهکشیازفقرا)ر.ش.خروج6:23؛
تثنیه19:16(؛)3(شرکتدرگناهاننابههنجارجنسی؛
)4(گرفتنگروییهایغیرقانونیدرازایقرضهاییکه
میدادند)ر.ش.خروج26:22و27؛تثنیه12،6:24و13(؛

)5(پرستشخدایاندروغین)ر.ش.خروج3:20ـ5(.
9:2ـ11انبیادائمًامردمرافرامیخواندندکهکارهاییرا
کهخدابرایشانانجامدادهبود،بهخاطربیاورند!وقتیما
فهرستیماننداینرامیخوانیم،ازفراموشکاریاسرائیل
حیرتمیکنیم.اماانبیادربارهماچهمیگویند؟وفاداری
خدادرگذشتهبایدبهاسرائیلیهایادآوریمیکردکهاز
اواطاعتکنند؛بههمینشکل،کارهاییکهاوبرایما
انجامداده،بایدبهمایادآوریکنندکهبرایاوزندگی

کنیم.



بهتصرفخوددرآورید.11پسرانشماراانتخابكردمتانذیرههایمنو
انبیایمنباشند.«خداوندمیفرماید:»ایاسرائیل،آیامیتوانیداینحقایقرا
انكاركنید؟12اماشمابهنذیرههایمنشرابنوشانیده،باعثشدیدگناهكنند
وانبیایمراساكتگردانیده،نگذاشتیدحرفبزنند!13بنابراینمنشمارا
مثلگاریهاییكهزیرباربافههابهصدامیافتند،بهنالهمیاندازم.14سریعترین
جنگجویانتانهنگامفراربرزمینخواهندافتاد.دلیرانضعیفخواهندشد
بهخطا ازرهانیدنخودعاجزخواهندبود.15تیراندازانتیرشان ودالوران
خواهدرفت،سریعتریندوندگانازفراربازخواهندماند.بهترینسواركاران
همنخواهندتوانستجانسالمبدربرند.16درآنروز،شجاعترینافرادشما
سالحهایخودرابهزمینانداخته،براینجاتجانخودخواهندگریخت.«

خداونداینرافرمودهاست.

2ـدالیلمجازات
گناهباعثجداییانسانازخدامیگردد

ایاسرائیل،بهپیامخداوندگوشدهید.اینپیامبرایتمامقومیاست3
كهاوازسرزمینمصربیرونآورد:

انتخابكردهام.بههمین 2»ازمیانتماماقوامرویزمین،منتنهاشمارا
باعث شما گناهان 3زیرا میكنم؛ تنبیه را شما میكنید، گناه وقتی دلیل،

میشودرابطهبینمنوشماتیرهگردد.
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و  بپرهیزند شراب از میکردند عهد نذیرهها  11:2
بهخاطر بهجایآنکه آنها اما نتراشند. را مویسرخود
باشند، احترام مورد خویشتنداریشان و منضبط زندگی
ترغیبمیشدندتاعهدخودرابشکنند.اگرنذیرههافاسد
میشدند،اثریازنیکاندربیناسرائیلیهاباقینمیماند.
به آشور که دارد اشاره زمانی به روز، آن در  16:2
و ساخت خواهد ویران را سامره کرده، حمله اسرائیل
مردمرابهاسارتخواهدبرد)722ق.م.(.اینشکست
نظـامیفقطچنددههپسازاعالماینپیشگوییرخداد.
16:2تلویزیونوسینماهاپراستازتصاویرکسانیکه
بهظاهرشجاعونترسهستند.امروزبسیاریدرپیآنند
کهازاینتصاویرتلویزیونیالگوبگیرند،چونمیخواهند
بههرقیمتیکهشدهخشنوقویباشند.اماخداتحت
تأثیراعمالخشونتآمیزقرارنمیگیرد.اومیگویدکه
حتیخشنترینافراد،وقتیدربرابرمجازاتالهیقرار
بگیرند،ازترسقالبتهیخواهندکرد.آیامیتوانیدبه
راخشنمیدانندکه آنقدرخود فکرکنیدکه کسانی
به اعتماد تأثیر تحت موفقشوند؟ بدونخدا میتوانند

نفسکاذبوظاهریآنهاقرارنگیرید.توجهداشتهباشید
کهخداازکسیترسندارد،بلکهاینانسانهاهستندکه

روزیازخداخواهندترسید.
2:3خدااسرائیلرابرگزیدتاهمهاقوامجهانازطریق
ایشانبتوانندخدارابشناسند.اواینوعدهرابهابراهیم،
پدرقوماسرائیلداد)پیدایش1:12ـ3(.قوماسرائیلبرای
انتخابشدنالزمنبودکاریانجامدهند؛خدااینامتیاز
ویژهرابهآنهادادچونارادهاشاینچنینبود،نهبهخاطر
)تثنیه4:9ـ6(. بودند پاداشیخاص ایشانسزاوار اینکه
امامردماسرائیلکهازمقامویژهخودمغرورشدهبودند،

نسبتبهکالمخداومصیبتدیگرانسنگدلشدند.
شاید دارید، کسی با حلنشدهای اختالف وقتی  3:3
جدا شخص آن از را شما دیواری که کنید احساس
میکند.خدامیخواهدهمچونیکدوست،بامارابطهای
صمیمیداشتهباشد.اگرگناهانشمادیواریبینشماو
خداایجادکردهاست،ازاوبخواهیدشماراببخشایدتا
بتوانیددوبارهبااوهمچوندوستیصمیمیرابطهبرقرار

کنید.



4»تادلیلینداشتهباشم،آیامثلشیرغرشمیكنم؟شیرژیانوقتیغرش
میكندنشانمیدهدكهخودرابرایطعمهآمادهمیكند.5تله،تاپارویش
نگذارندبستهنمیشود؛همچنینشمانیزپارویتلهگذاشتهاید.6شیپورجنگ
درشهربهصدادرآمدهاست!پسبترسید؛زیرامنكهخداوندهستمسرزمین
شمارادچارمصیبتوبالمیگردانم؛7ولیپیشازآنبوسیلةانبیاءبهشما

هشدارخواهمداد.«
8شیرغرشكردهاست!ازترسبلرزید.خداوند،خودحكممحكومیتشما

راصادركردهاستومنجرأتندارمآنرااعالمنكنم.
»روی بگویید: آنها به و كنید جمع را مصر و اشدود قصرهای 9ساكنان

كوههایسامرهبنشینیدتاشاهدجنایتهایننگیناسرائیلباشید.«
10خداوندمیفرماید:»قوممندرستكاریراازیادبردهاند.كاخهایآنهاپراز

غنایمیاستكهازراهدزدیوغارتبدستآمدهاست.11بنابراین،دشمن
میآیدوآنهارامحاصرهنموده،قلعههایشانراویرانمیكندوآنكاخهای

مجللراغارتمینماید.«
شیر چنگ از را گوسفندش بخواهد چوپانی »هرگاه میفرماید: 12خداوند

برهاند،فقطمیتوانددوساقیایکگوشگوسفندراازدهانشیربیرون
از كمی عدة فقط و بود خواهد همینطور وضعیت نیز سامره در بكشد.

بنیاسرائیلكهبرتختهایمجللنشستهاندجانسالمبدرخواهندبرد.«
13خداوند،خدایقادرمتعالمیفرماید:»بهایناعالمیهگوشكنیدوآنرا
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7:3اگردربارهگناهانمانبهماهشداردادهشدهباشد، 
وقتیمجازاتفرارسد،هیچعذرینخواهیمداشت.خدا
بهقومشهشداردادهبود،بنابراینوقتیخداآنهارابرای
امتناعازتوبه،مجازاتکرد،نمیتوانستندبهانهتراشییا

شکایتکنند.
7:3خداحتیدرخشمشرحیماست:اوهمیشهپیشاز
آنکهقومشرامجازاتکند،ازطریقانبیابهآنهاهشدار
میداد.هشداردربارهگناهانومجازاتهمانطورکهبه
مردماسرائیلدرآنروزگارمربوطمیشد،بهمردمامروز
نیزمربوطمیشود.هشدارهایخدارادرکالمشدرباره
مجازاتسرسرینگیرید.هشدارهایاوراهیاستبرای

نشاندادنرحمتبهشما.
تا میآیند مصر و آشور که میگوید عاموس  9:3
شاهدبرگناهانبزرگاسرائیلباشند.حتیشریرترین
همسایگاناسرائیلشاهدمجازاتخدابرگناهاناسرائیل

بودند.
و راستی بودکهچگـونه برده یاد از اسرائـیل  10:3

درستیرابهجـاآورد.آنهاهرچهبیشترگـناهمیکردند،
دشوارترمیتوانستندبهیادبیاورندکهخداازایشانچه
میخواهد.اینامردرموردمانیزصدقمیکـند.هرچه
بیشتردررفعگناهقصورورزیم،گناهبیشترماراتحت
سلطهخوددرمیآورد؛تااینکهعاقبتدرستکاریرااز
یادمیبـریم.آیاشمادرآستانهازیـادبردندرستکاری

هستید؟
11:3ـ13دشمنیکـهنزدیکمیشـد،آشـوربودکه
سرزمـیناسرائـیلرابهتصـرفدرآوردوهمـانطور
در مردم بود. نموده پیشگویی عاموس که کرد عمل
سرزمینهایبیگانهپراکندهشدند،وبیگانگاندرسرزمین
اسرائـیلجایگرفتـندتاصلحوآرامشپایــداربمـاند.
رهبراناسرائیلهموطنانخودراغارتکردهبودند،و
حاالآشوریهاآنهارابیدفاعگذاشتند.عاموساضافه
کردکهحتیاگرآنهادرآنوقتبکوشندتوبهکنند،
دیگرخیلیدیرخواهدبود.ویرانیبهقدریشدیدخواهد

بودکههیچچیزباارزشیباقینخواهدماند.



درسراسراسرائیلبهگوشهمهبرسانید.14همانروزیكهاسرائیلرابسبب
گناهانشتنبیهكنم،قربانگاههایبتهارانیزدربیتئیلنابودخواهمكرد.
شاخهایقربانگاهبریدهمیشودوبهزمینمیافتد.15كاخهایثروتمندانرا
خرابخواهمكردوخانههایزیبایییالقیوقشالقیوقصرهایساختهشده

ازعاجایشانراباخاکیكسانخواهمساخت.«

مردمازبازگشتبهسویخداامتناعمیورزند

گوشكنید،ایزنانسامرهكهمانندگاوهایسرزمینباشان،چاق4
شدهایدوبرفقیرانظلممیكنید،نیازمندانراپایمالمینماییدوبه
شوهرانخودمیگویید:»شراببیاوریدتابنوشیم.«2خداوندبهذاتپاک
خودقسمخوردهوفرمودهاست:»زمانیمیرسدكهقالببهدهانتانانداخته
همةشمارامثلماهیخواهندكشیدوباخودخواهندبرد!3شماراازخانههای

زیبایتانبیرونمیكشندوازنزدیكترینشكافحصاربیرونمیاندازند.
4»حال،اگرمیخواهید،بازهمدربیتئیلوجلجالبرایبتهاقربانیكنید!تا
میتوانیدسرپیچینماییدوگناهانتانرازیادكنید!هرروزصبحقربانیكنیدو
هفتهایدوباردهیکهایتانرابیاورید!5بهمراسمظاهریخودادامهداده،هدایای

خودراتقدیمكنیدوهمهجاازاینهدایاییكهدادهایدسخنبگویید!
6»منبهشهرهایشماقحطیفرستادم،ولیفایدهاینداشتوبازبسویمن
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14:3مجازاتالهیبرضدقربانگاههایاسرائیلنشان 
میدادکهاوکلنظاممذهبیاسرائیلراردمیکرد،زیرا
بسیارفاسدوتباهشدهبود.قربانگاهمکانیبرایمحافظت
بود)1پادشاهان49:11ـ53(.مکانمقدس،مأمن،وپناه
مجازات، بههنگام برود. بین از بهزودی بود قرار مردم

ایشانجایینخواهندداشتکهپنهانشوند.
1:4زنانثروتمنداسرائیلبهگاوانباشانتشبیهشدهاند:
لوس،چاق،وپروار)ر.ش.مزمور12:22(.اینزناناز
رویخودخواهیشوهرانخودراتحتفشارقرارمیدادند
کهدرماندگانراموردظلمواستثمارقراردهندتاهزینه
زندگیپرخرجخودشانتأمینشود.مراقبباشیدآنقدر
خواهانمادیاتنباشیدکهحاضرشویدبرایرسیدنبه

آن،بهدیگرانستمبرسانیدوخداراناخشنودسازید.
4:4عامـوسبـاحالتیکنایهآمیزازمردمدعوتمیکند
بیتئیلوجلجالمرتکبگناهشوند،درجاییکه در
بیتئیل در خدا میپرستیدند. بت خدا، پرستش بهجای
تجدید یعقوب با بود، بسته ابراهیم با که را عهدی
مذهبی مرکز بیتئیل حاال 10:28ـ22(. )پیدایش کرد
حکومتشمالیبود،ویربعامبتیدرآنجانهادهبودتا

مردمبرایعبادتبهاورشلیمدرحکومتجنوبینروند
)1پادشاهان26:12ـ29(.پسازورودبرسرزمینموعود،
جلجـالنخستینجـاییبودکـهقوماسرائیلدرآنجااردو
زدند)یوشع19:4(.اینجایوشعآنعهدوسنتختنهراتازه
2:5ـ10(. )یوشع گرفتند جشن را ِپَسح مـردم و کرد،
شائولدرجلجالبهعنواناولینپادشاهاسرائیلتاجگذاری

کرد)1سموئیل15:11(.
4:4و5اسرائیلیهابابتثروتخودازخداتشکرمیکردند
وازآندهیکمیدادند،ازهمانثروتیکهباستمبهفقرا
خدا جانب از برکتی الزامًا ثروت بودند. آورده بهدست
نیست.سپاسگزاریازخدابهخاطررفاهوکامیابیخوب
است،اماخداهمبایددرکامیابیشخصنقشداشتهباشد.

6:4ـ13مهمنیستخداچگونهبهمردمهشدارداد:از
طریققحطی،یاخشکسالی،یاآفت،یاملخ،یابال،ویا
جنگ؛مهمایناستکهایشانبهاوبیتوجهیکردند.
ازآنجاکهآنهاپیغامخدارانپذیرفتند،میبایستدرروز
مجازاتبااورودرروشوند.درآنهنگام،دیگربهاو
بیاعتنانخواهندبود؛آنانمیبایستباکسیروبروشوند
کهاوراردکردهبودند،کسیراکهوقتیبهآنهادستور



بازگشتنكردید.7سهماهبهفصلدروماندهبودكهجلوبارانراگرفتمو
بارانفرستادمودرشهردیگر محصولشماراازبینبردم.دریکشهر
نفرستادم!بریکمزرعهبارانمیبارید،ولیمزرعةدیگرخشکوبیآب
بود.8مردمچندشهربراینوشیدنجرعهایآب،تنبهسفرخستهكننده
میدادندوبهشهریكهبارانباریدهبودمیرفتند،ولیدرآنجاهمآبكافی

پیدانمیكردند.بااینحال،بسویمنبازگشتنكردید.
9»آفتبرمزرعههاوتاكستانهایانگورشمافرستادم.ملخ،درختانانجیرو
زیتونشماراخورد.بااینحال،بسویمنبازگشتنكردید.10همانبالهایی
راكهبرمصرفرستادمبرسرشمانیزآوردم.جوانانشمارادرجنگكشتم
واسبهایشماراتاروماركردم.بینیشماازبویتعفناجساداردوگاهتانپر
شد.بااینحالبسویمنبازگشتنكردید.11بعضیازشهرهایشمارامثل
سدوموعمورهبكلیازبینبردم،وآنهایینیزكهباقیماندندمانندهیزم
نیمسوختهایبودندكهآنهاراازمیانآتشبیرونكشیدهباشند.«خداوند

میفرماید:»بااینحال،بسویمنبازگشتنكردید.
12»بنابراین،تمامبالهاییراكهدربارةآنهاسخنگفتهامبرسرشماخواهم
آورد.پسایاسرائیل،آمادهشوتاهنگامداوریباخدایخودروبروشوی؛
13زیراتوباكسیسروكارداریكهكوههاراساختوبادهاراآفریدوتمام
افكارانسانرامیداند.اوصبحروشنراتاریکمیگرداندوكوههارادرزیر

پاهایشخردمیكند.ناماوخداوند،خدایقادرمتعالاست.«

عاموسبرایاسرائیلسوگواریمیکند

ایاسرائیل،بهمرثیهایكهبرایتومیخوانمگوشبده:5
2اسرائیلزیباازپایافتادهاستونمیتواندبرخیزد.كسینیستاو

رابرخیزاند.اورابهحالخودگذاشتهاندتابمیرد.
3خداوندمیفرماید:»ازیکشهراسرائیلهزارنفربهجنگمیروندوفقط

صدنفرزندهبازمیگردند؛ازشهردیگرصدنفرمیروندوفقطدهنفرزنده
برمیگردند.«

4خداوندبهقوماسرائیلمیفرماید:»مرابطلبیدوزندهبمانید.5درطلببتهای
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ورزیده  امتناع او از اطاعت از باشند، فقرا فکر به داد
مالقات خدا با رو در رو ما از یک هر روزی بودند.
خواهیمکردتابرایهرآنچهانجامدادهایموهرآنچهاز
انجامشامتناعورزیدهایم،حسابپسبدهیم.آیابهکالم
اوگوشسپردهایمکهبهمامیگویدچگونهبرایمالقات

اوآمادهشویم؟

1:5عاموسبرایشنوندگانخودمرثیهایسرودچنانکه
خود، عمل این با او بودند؛ شده هالک همگی گویی
که بودند معتقد اسرائیلیها کرد. حیرتزده را ایشان
اما ثروتومراسممذهبی،آنهارامصوننگهمیدارد؛

عاموسبهخاطرنابودیقطعیآنهاسوگواریکرد.
4:5برایدنیاییکهبیماراستودرحالمرگ،یک



بیتئیلوجلجالوبئرشبعنباشید؛زیرامردمجلجالبهاسارتبردهخواهند
شدومردمبیتئیلنابودخواهندگردید.«

6خدارابطلبیدوزندهبمانید،درغیراینصورتاومثلآتشدرسراسراسرائیل

افروختهمیشودوآنرامیسوزاندوهیچكدامازبتهایبیتئیلنمیتوانند
آنراخاموشكنند.

7ایمردمشرور،شماانصافرابهكاممردمتلخكردهایدوعدالتراپایمال
نمودهاید.

8درطلبكسیباشیدكهصورتفلكیثریاوجبارراآفرید،اوكهتاریكی
شبرابهصبحروشن،وروزرابهشبتبدیلمیكند،اوكهآبدریارافرا
میخواندوآنرابرزمینمیباراند.بلی،درطلبخداوندباشید.9اوقلعههای

مستحكمقدرتمندانرابرسرآنهاخرابمیكند.
10شماازقضاتدرستكارنفرتداریدوازكسانیكهراستمیگویندبیزارید.
11حقفقیرانراپایمالمیكنیدوگندمشانرابهزورمیگیرید.بنابراین،هرگزدر

خانههایزیباییكهازسنگمیسازید،ساكننخواهیدشدوشرابتاكستانهای
دلپسندیراكهغرسمیكنید،نخواهیدچشید،12زیرامیدانمچهگناهانبزرگی
مرتكبشدهایدوچهجنایاتبیشماریازشماسرزدهاست.شمادشمنتمام
خوبیهاهستید.رشوهمیگیریدودرحقفقرا،عدالترابجانمیآورید.13پس

هركهعاقلباشدسكوتخواهدكرد،زیرازمانبدیخواهدبود.
ادعا چنانكه آنگاه بمانید. زنده تا كنید دوری بدی از و باشید 14نیكوكار
كردهاید،خداوند،خدایقادرمتعالمددكارشماخواهدبود.15ازبدینفرت
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بیشتروجودندارد:طلبیدنخداوزندهماندن.  راهچاره
خدا طلبیدن در اما است، انسان نابودی خواهان گناه
امیدیافتمیشود.درسختیهاخدارابطلبید.دررنجهاو
مشقاتشخصی،خدارابطلبید.وقتیدیگراندررنجو
سختیهستند،آنهارانیزتشویقکنیدکهخدارابطلبند.
7:5دادگاههامیبایستمکانعدالتبودهباشند،جایی
کهفقراوستمدیدگانمیتوانستندازستمرهایییابند.
مکان به بودند شده تبدیل دادگاهها اسرائیل، در اما

طمعکاریوبیعدالتی.
8:5بهمدتهزارانسال،دریانوردانبااعتمادوتکیهبه
ستارگان،زندگیوسرنوشتمردمرادردستداشتهاند.
به آنها، ورای از تا میخواند فرا را ما آسمانها ثبات

آفریدگارآنهابنگریم.
10:5ـ12هرجاکهدرستکارانبهخاطرعدلوانصافشان
موردنفرتباشند،آنجامعهدچارمشکلاست.هرجاکه
ازفقراوبیپناهانبهرهکشیشودیاحقیقتموردنفرت

باشـد،آنجامعهموجـباتویرانیخودرافراهممیآورد.
تأکید فقرا با ما رفتار نحوه بر اینقدر چراخدا 12:5
میگذارد؟نحوهرفتارماباثروتمندان،یاباکسانیکه
که است چیزی آن بازتاب اغلب هستند، ما همسطح
فقرا که آنجا از اما شود. ما نصیب آنها از امیدواریم
نمیتوانندچیزیبهمابدهند،نحوهرفتارماباآنهابازتاب
میدهیم مسیح، مانند ما، آیا است. ما حقیقی شخصیت
بدونآنکهبهگرفتنفکرکنیم؟مابایدبافقرابههمان
شکلیرفتارکنیمکهدوستداریمخدابامارفتارکند.

کنار را فساد و رشوه، افترا، اسرائیل مردم اگر  15:5
تصمیمات فقط که میورزیدند اصرار و میگذاشتند
دلشان و فکر که میداد نشان این شود، اتخاذ درست
این که دهیم اجازه خود به نباید ما است. شده عوض
قسمتراسرسریبخوانیمیااهمیتآنرادرحدتشویقی
براینیکبودنبدانیم،بلکهبایدآنرافرمانیبدانیمبرای

اصالحنظامحقوقیواجتماعیمان.



كنیدونیكیرادوستبدارید.دادگاههایخودرابهجایگاهواقعیعدالت
تبدیلكنیدتاشایدخداوند،خدایقادرمتعالبهبازماندگانقومخودرحم

كند.
16خداوند،خدایقادرمتعالچنینمیفرماید:»درتمامكوچههایشهرنالهو

شیونخواهدبود.حتیازكشاورزاننیزخواهندخواستتاهمراهمرثیهخوانان
نوحهگرینمایند.17درهرتاكستانیماتموزاریخواهدبود،زیرامنبرای

مجازاتتانازمیانشماعبورخواهمكرد.«
18وایبرشماكهمیگویید:»ایكاشروزخداوندفرامیرسید.«شمانمیدانید
چهمیطلبید،چونآنروز،روزروشناییوكامیابینخواهدبود،بلكهروز
تاریكیوفنا!19درآنروزشمامثلشخصیخواهیدبودكهازشیریفرار
كندوباخرسیروبروشود؛ویامثلكسیكهبهخانهاشواردشده،دستش
رابهدیوارتكیهدهدوماریاورابگزد.20آری،روزخداوندبرایشماروزی
تاریکوناامیدكنندهخواهدبودواثریازروشناییدرآندیدهنخواهدشد.

با ازظاهرسازیوریاكاریشمانفرتدارمكه 21خداوندمیفرماید:»من

عیدهاومجالسمذهبیخود،وانمودمیكنیدكهبهمناحتراممیگذارید.
22منقربانیهایسوختنیوشكرگزاریشمارانمیپذیرموبهقربانیهای
سالمتیشماتوجهنمیكنم.23سرودهایحمدخودراازمندوركنید،زیرا
و رودخانه مانند عدالت بگذارید آن 24بجای نمیدهم. گوش آنها به من

انصافهمچوننهردایمیجاریشود!
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16:5درفرهنگمردماسرائیل،کوتاهیدراحترامبه 
مرده،ننگبود؛ازاینرو،رسمبودکهدرمراسمتشییع
نوحهگریوگریهوزاریکنند. بلند باصدای جنازه،
مرثیهخواناِنروزمزدکهمعمواًلزنبودندبانوحهسرایی،
باصدایبلندگریهوسوگواریمیکردند.عاموسگفت
کهمراسمتشییعجنازهآنقدرزیادخواهدبودکهبهخاطر
که خواست خواهند کشاورزان از مرثیهخوان، کمبود
یاریرسانند)همچنینر.ش. آنها به و بیایند مزارع از

ارمیا17:9ـ20(.
18:5اینجا»روزخداوند«عالوهبرآنکهبهمعنایروز
داوریآیندهخداونداست،معناینابودیقریبالوقوعبه
دستسپاهآشوررانیزدارد.آنروزبرایایماندارانبا
شکوهخواهدبود،امابرایبیایمانانتاریکیونابودی
به کنید نگاه خداوند، روز درباره بیشتر توضیح )برای

یوئیل15:1(.
التماس خدا از اغلب مردم، این مانند ما،  18:5ـ24
اماخدامیفرماید: میکنیمکهعدالتشرابرقرارسازد.
»شمانمیدانیدچهمیطلبید.«عدالت،مجازاتگناهانمان

رابهدنبالخواهدداشت.آنچهبهآننیازداریم،رحمت
است،نهعدالت.

21:5ـ23خداازعبادتنفرتندارد،بلکهازپرستش
و ظاهرسازی روی از که است متنفر کسانی دروغین
تظاهردستبهاینکارمیزنند.اگرزندگیگناهآلودی
داشتهباشیموازمراسموسننمذهبیبرایتظاهربهنیکی
استفادهکنیم،خداازعبادتمابیزارخواهدشدوآنچه
راکهبهاوتقدیممیکنیمنخواهدپذیرفت.اودلیصادق
میخواهدنهسرودهاییکهباریاکاریسراییدهمیشود.
وقتیدرکلیساعبادتمیکنید،بیشتربهفکروجههخود

هستیدیاارتباطتانباخدا؟
24:5اینجاهشتعذروبهانهرایجبرایکمکنکردن
بهفقراوجوددارد:)1(آنهاسزاوارکمکنیستند؛آنها
خودشانباعثشدهانددرفقرگرفتارشوند؛پسخودشان
ازمردم بایددردخودرادرمانکنند.)2(دعوتخدا
است. مربوط دیگری دورههای به فقرا به برایکمک
)3(بینمافقیریوجودندارد.)4(منخودمهمنیازمندم.
)5(هرپولیکهبهفقرابدهم،تلفخواهدشدیاصرف



25»ایاسرائیل،مدتچهلسالیكهدربیابانبودید،برایمنقربانیوهدیه
میآوردید،26ولیعالقةواقعیشمابهخدایانتانبودیعنیبهسكوت،خدای
پادشاهشماوبهكیوان،خدایستارگانتانوبهتمامیتمثالهاییكهبرایخود
ساختهبودید.«27خداوند،خدایقادرمتعالمیفرماید:»بنابراین،منآنهارابا

شمابهدیاردوردستواقعدرشرقدمشقبهاسارتمیفرستم.«

خداازغروراسرائیلمتنفراست

وایبرشماایرهبرانوبزرگانقوماسرائیلكهدراورشلیموسامره6
وقتخودرابهخوشگذرانیوعیاشیمیگذرانید.ایشماكهاحساس
امنیتمیكنید،2بهكلنهبرویدوببینیدچهبرسرآنشهرآمدهاست.بهحمات
بزرگبرویدوازآنجابهَجتدرسرزمینفلسطین.آنهاازمملكتشمابهترو
بزرگتربودند،ولیببینیدچهبرسرآنهاآمدهاست!3شمافكرمجازاتیراكه
درانتظارتاناستازخوددورمیكنید،امابااعمالخودروزداوریرانزدیک
میسازید.4برتختهایعاجدرازمیكشید،اطرافتانراازوسایلخوشگذرانیپر
میكنیدوگوشتلذیذترینبرههاومرغوبترینگوسالههارامیخورید.5مانند

داودسرودمیسازیدوهمراهبانوایبربطمیخوانید.
6كاسهكاسهشرابمینوشیدوباعطرهایخوشبو،خودرامعطرمیسازیدوبه
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چیزهایدیگرخواهدشد؛کمکمنبهنظرفقرانخواهد 
آمد.)6(منشایدخودمقربانیشوم.)7(مننمیدانم
ازکجاشروعکنم،وقتندارم.)8(کمککوچکمن

دردیرادوانخواهدکرد.
بهجایآوردنعذروبهانههایناموجه،بپرسیدبرایکمک
شما کلیسای آیا دهید. انجام میتوانید کار چه فقرا به
برنامههاییبرایکمکبهفقرادارد؟آیامایلیدبرایکار
باگروهیکهبافقرمیجنگد،داوطلبشوید؟بهعنوان
یکفرد،شایدقادرنباشیدبهموفقیتچندانیدستیابید،
امابهکسانیملحقشویدکهانگیزهمشابهیدارند؛آنگاه

خواهیددیدکهکوههاشـروعبهحرکتمیکنند.
25:5ـ27َسکوتوکیوانخدایانیبودندهمسانُزحل.
قوماسرائیلبهپرستشستارگانوسیاراتروآوردهبودند،
مذاهب میدادند. ترجیح طبیعت خدای بر را طبیعت و
بتپرستیبهآنهاامکانمیدادکهدرروابطنامشروعجنسی
زیادهرویکنندوازهرطریقیکهشده،ثروتمندشوند.از
آنجاکهآنهاازپرستشیگانهخدایحقیقیواطاعتازاو

امتناعورزیدند،موجبنابودیخودشانشدند.
25:5ـ27مردماسرائیلواقعًابهنقاطدوردستواقعدر
شرقدمشقتبعیدشدند،یعنیبهسرزمینآشور.مجازات

الهیفقطشکستایشاننبود،بلکهتبعیدکاملازسرزمین
مادریشان.

1:6ـ5عاموسکسانیراموردحملهقراردادکههمدر
اسرائیلوهمدریهوداخوشگذرانیوعیاشیمیکردند.
ثروتزیادوشیوهزندگیراحتشایدموجبشودکهمردم
فکرکننددرامنیتهستند؛امااگرخودراازنیازهایدیگران
کناربکشیم،خداخشنودنخواهدشد.استفادهازثروتخود

برایکمکبهدیگران،راهیاستبرایمقابلهباغرور.
2:6شهرهایبزرگدرشرق،شمال،وغرببهخاطر
غرورشاننابودشدهبودند.آنچهبرسرآنهاآمدبراسرائیل
بزرگی به اسرائیلدرست نیزخواهدآمد،زیراگناهان

گناهانآنهابود.
4:6عاجازکاالهاینادر،تجملیوفوقالعادهگرانبود.حتی
قطعهکوچکیازعاجمظهرثروتبود.اسرافوولخرجی
برایخریدتختهایعاجدرحکمهدردادنآشکارمنابعی

بودکهبایدبرایکمکبهفقرابهکارمیرفت.
4:6ـ7خداازمامیخواهدهمانطورکهبهفکرخودمان
هستیمبهفکردیگراننیزباشیم.درپادشاهیاوجاییبرای
خودخواهییابیتفاوتیوجودندارد.مابایدبیاموزیمکه
نیازهـایدیگرانرابرترازخواستههایخودمانبدانیم.



فكربرادرانمحتاجخودنیستید.7بنابراین،شماجزواولینكسانیخواهیدبود
كهبهاسارتبردهمیشوند.دورانعیاشیشمابهپایانخواهدرسید.

8خداوند،خدایقادرمتعالبهذاتخودقسمخوردهوفرمودهاست:»مناز

تكبراسرائیلنفرتدارموازكاخهایمجللشبیزارم،پسپایتختآنرابا
هرچهدرآناستبهدشمنانشواگذارخواهمكرد.«

9اگردهنفردریکخانهپنهانشدهباشند،آنهاهمنابودخواهندشد.10وقتی
خویشاوندشخصمردهایبرایدفنجسداوبیاید،ازتنهاكسیكهدرخانه
زندهماندهاستخواهدپرسید:»آیاكسدیگریباقیماندهاست؟«اوجواب
خواهدداد:»نه.«بعدآنخویشاوندخواهدگفت:»ساكتباشونامخداوند

رابرزباننیاور.«
11خداونددستوردادهاستكهخانههایبزرگوكوچکباخاکیكسان

شوند.12آیاممكناستاسبرویصخرهبدود؟ویاگاودریاراشخمبزند؟
تصورچنینعملیاحمقانهاست،ولیكاریكهشمامیكنیداحمقانهترازآن
است!شماحقرابهباطلتبدیلمیكنیدوانصافرابهكاممردمتلخمینمایید.
13بهقدرتخودفخرمیكنید،ولیفخرشماپوچوبیاساساست.14خداوند،
خدایقادرمتعالمیفرماید:»ایاسرائیل،قومیرابضدتومیفرستمتاازمرز
شمالیتاانتهایمرزجنوبییعنیازحماتتانهرعربه،تورابهتنگآورد.«

3ـرؤیاهاییدربارهمجازات
عاموسانبوهملخهارامیبیند

دررؤیاییكهخداوندبهمننشانداددیدمبرداشتمحصولاولغله7
كهسهمپادشاهبودتمامشدهومحصولدوم،تازهسبزشدهبود.سپس
بود،خوردند. 2ملخهاهرچهسرراهشان فرستاد. ملخ انبوهی دیدمخداوند
آنگاهمنگفتم:»ایخداوند،التماسمیكنمقومخودراببخشواینآفت
راازآنهادوركن،زیرااسرائیلكوچکوضعیفاستونمیتواندطاقت

بیاورد.«3خداوندنیزترحمفرمودوگفت:»اینبالرانمیفرستم.«
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8:6و11مردمبراینمایشموفقیتهایخود،خانههای 
مجللساختهبودند.اگرچهزندگیدرخانههایراحت
افتخار و غرور دهیمسرچشمه اجازه نباید نیست، غلط
شوند.خانههایماهدیهایاستازسویخدا،وبایدبرای
جاللاوبهکاررود.بهخاطرداشتهباشیدکههرچیزی

کهماراازخدادورمیکند،روزینابودخواهدشد.
10:6عاموستصویریازمجازاترعبانگیزخداارائه
خواهند خدا نام آوردن زبان بر از حتی مردم میدهد:

ترسید،مباداتوجهخدابهآنهاجلبشود.

14:6ایندشمِنشمالی،آشوراستکهاسرائیلرانابود
خواهـدساخـت)2پادشاهان17(.

آمده، بخش این در که رؤیاهایی مجموعه  1:7بب
از رؤیاها این در مردم؛ برای است خدا پیغام شامل
تصاویریاستفادهشدهاستکهبرایمردمآشنابودمثل

حشرات،آتش،وابزار.
قریبالوقوع مجازات رؤیای بار سه عاموس  1:7ـ9
اسرائیلرادید،وواکنشفوریاودرمقابلاینرؤیاها
اینبودکهدعاکندتاخداازمجازاتاسرائیلبگذرد.



عاموسآتشبزرگیمیبیند
4آنگاهخداوند،آتشبزرگیراكهبرایمجازاتآنهاتدارکدیدهبود،بهمن

نشانداد.اینآتشآبهایعمیقزمینرابلعیده،تمامكشتزارهاراسوزانید.
5گفتم:»ایخداوند،التماسمیكنماینكاررانكن،زیرااسرائیلكوچکو

ضعیفاستونمیتواندطاقتبیاورد.«
6پسخداوندازایننقشههممنصرفشدوفرمود:»اینكاررانیزنخواهم

كرد.«

عاموسیکشاقولمیبیند
7سپس،اینرؤیارابهمننشانداد:خداونددركناردیوارراستیكهباشاقول
ترازشدهبودایستاده،باشاقولآنراامتحانمیكردتاببیندترازاستیانه.

8آنگاهخداوندبهمنفرمود:»عاموس،چهمیبینی؟«
جوابدادم:»یکشاقول.«

خداوندفرمود:»منبوسیلةشاقول،قوممراامتحانمیكنمواینبار،دیگر
ازمجازاتكردنآنهامنصرفنخواهمشد.9قربانگاههایبتهاوبتخانههای
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دعاامتیازنیرومندیاست.دعاهایعاموسبهمایادآوری
میکندکهبرایملتخوددعاکنیم.

7:7ـ9شاقولابزاریبودکهازآنبرایمطمئنشدن
ازراستبودندیواراستفادهمیشد.دیواریکهراست
نباشد،عاقبتفروخواهدریخت.خداازمردممیخواهد

بااوراستباشـند؛اومیخواهدگناهیراکـهماراخم
شاقـولی خدا کـالم سازیـم. دور خـود از فورًا میکند
اسـتکهبهماکمکمیکندازگناهانمانآگاهگردیم.
اگرخودراباشاقولخداارزیابیکنید،خودرادرچه

وضعیتیخواهیدیافت؟

رؤیـارؤیاهایعاموس
انبوهملخها

آتش

دیواروشاقول

سبدپرازمیوه

خداایستادهدر
کنارقربانگاه

محلآیات
1:7ـ3

4:7ـ6

7:7ـ9

1:8بب

1:9بب

اهمیتآن
وساطت بهخاطر فقط که میدید تدارک را مجازاتی خدا

عاموسآنرابهتأخیرانداخت.

خداتدارکویرانیسرزمیناسرائیلرامیدید،اماعاموسبه
نفعمردموساطتمیکرد.

خدامیخواستببیندکهآیادرمردماسرائیلناراستیهستیا
نه؛اگرناراستیباشد،اوایشانرامجازاتخواهدنمود.

مردمهمچونمیوهایرسیده،برایمجازاتآمادهبودند؛اگر
چهزمانیتروتازهبودند،امااآلنمیوهایگندیدهبودند.

مجازاتبهموقعاجراگذاشتهشد.

عاموسمجموعهایازرؤیاهادیددربارهمجازاتالهیدرحقاسرائیل.خدادرصددبوداسرائیلرابافرستادنانبوهملخها
یاباآتشمجازاتکند.باوجودشفاعتعاموسبهنفعاسرائیل،خدامجازاتشرانازلخواهدکردزیراقوماسرائیلدر

نااطاعتیخوداصرارمیورزید.



بین از باشمشیر را پادشاه یربعام نابودخواهندشدومندودمان اسرائیل
خواهمبرد.«

10اماوقتیامصیا،كاهنبیتئیل،آنچهراكهعاموسمیگفتشنید،باعجله
اینپیغامرابراییربعامپادشاهفرستاد:»عاموسبهقومماخیانتمیكندو
علیهتوتوطئهمیچیند.موعظههایاومملكتمارابهنابودیخواهدكشاند.
11عاموسمیگویدتوكشتهمیشویوقوماسرائیلبهسرزمینهایدوردست

بهتبعیدواسارتبردهمیشوند.«
12آنگاهامصیابهعاموسگفت:»اینبی،ازسرزمینماخارجشو!بهسرزمین
یهودابازگردودرآنجاموعظهكنونانبخور.13دیگردربیتئیلبرایما

نبوتنكن،چونعبادتگاهپادشاهومقرسلطنتیاودراینجاقراردارد.«
14ولیعاموسجوابداد:»مننهنبیهستم،نهازنسلانبیاء.كارمچوپانیو
چیدنمیوههایصحراییبود،15اماخداوندمراازكارچوپانیگرفتوگفت:
»برووبرایقوممناسرائیلنبوتكن.«16ولیتوبهمنمیگوییكهبرضد
اسرائیلپیشگویینكنم،پسبهپیامیكهخداوندبرایتوداردگوشكن:
17»چوندركارخداونددخالتكردی،زنتدرهمینشهرفاحشهخواهد
شد،پسرانودخترانتكشتهخواهندشدوامالكتتقسیمخواهدگردید.
خودتنیزدرسرزمینبیگانهخواهیمردوقوماسرائیلازوطنخودتبعید

شده،بهاسارتخواهندرفت.«

عاموسسبدپرازمیوهمیبیند

آنگاهخداوند،دررؤیایکسبدپرازمیوههایرسیدهبهمننشان8
داد.

2اوپرسید:»عاموس،چهمیبینی؟«
جوابدادم:»یکسبدپرازمیوههایرسیده.«

خداوندفرمود:»اینمیوههانمونهایازقوممناسرائیلاستكهبرایمجازات
آمادهشدهاند.دیگرمجازاتایشانرابهتعویقنخواهمانداخت.3درآنروز
سرودهاییكهمردمدرخانةخدامیخوانندبهگریهوزاریتبدیلخواهد
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محسـوب  خائـن اغلب عاموس مانـند انبیایی  10:7
میشدند،زیراعلیهپادشاهومشاورانشسخنمیگفتند
را گناهانشــان و میکردند تضعیف را آنها اقتـدار و
افشامیساختند.پادشاه،بهجایآنکهبپذیردکهعاموس
نبیواقعًامیکوشـدبهاووبهقومکمـککـند،اورا

دشمنمیشمرد.
10:7ببامصیاکاهناعظِمبیتئیلونمایندهمذهب

رسمیاسرائیلبود.اوعالقهایبهگوشدادنبهپیغامخدا
نداشت؛اوفقطنگـرانمقامخودشبود.حفظمقامبرای

اومهمترازگوشدادنبهحقیقتبود.
14:7و15عاموسبدونهیچنوعآمادگییاآموزشی
خاص،ازدعوتخدااطـاعتکردورفتتابرایمردم
وفاداری مالک اطاعت، کند. نبوت و موعظه اسرائیل

خادمخدااست.آیاازکالمخدااطاعتمیکنید؟



شد.اجسادمردمدرهمهجاپراكندهخواهدشدوآنهارابیسروصداجمع
كرده،بهخارجشهرخواهندبرد.«

پایمال را نیازمندان و میكنید ظلم فقرا بر كه كسانی ای كنید! 4گوش

مینمایید.5ایكسانیكهآرزوداریدروزَسَبتوتعطیالتمذهبیهرچه
زودترتمامشوندتادوبارهبهكسبخودبپردازیدوباترازوهایدستكاری
شدهوسنگهایسبكتر،مشتریانخودرافریبداده،پولبیشتریازایشان
بگیرید.6ایكسانیكهفقرارادرمقابلیکسكهنقرهویایکجفتكفش

بهبردگیمیگیریدوگندمپسماندةخودرابهآنهامیفروشید.
این قسمخوردهمیفرماید:»من است، اسرائیل مایةسربلندی 7خداوندكه

كارهایشمارافراموشنخواهمكرد.8پسسرزمیناسرائیلبهلرزهخواهد
افتادوتمامقومماتمخواهندگرفت.سرزمیناسرائیلمانندرودنیلدروقت
سیالب،متالطمشدهباالخواهدآمدودوبارهفروخواهدنشست.9درآن
زمان،كاریخواهمكردكهآفتابهنگامظهر،غروبكندوزمیندرروز
روشن،تاریکشود.10جشنهایشمارابهمجالسعزاوترانههایشادشمارا
بهمرثیهمبدلخواهمكرد.آنوقتلباسعزاپوشیدهسرهایتانرابهعالمت
سوگواریخواهیدتراشید،چنانكهگویییگانهپسرتانمردهاست.آنروز،

روزبسیارتلخیخواهدبود.«
این در شدیدی قحطی من كه رسید خواهد »روزی میفرماید: 11خداوند

سرزمینپدیدخواهمآورد.اینقحطی،قحطینانوآبنخواهدبود،بلكه
قحطیكالمخدا.12مردمازشرقتاغربوازشمالتاجنوبدنبالكالم
خداخواهنددویدولیموفقبهپیداكردنآننخواهندشد.13درآنروزحتی
دخترانوپسرانجواننیزازتشنگیضعفخواهندكرد14وآنانیكهبتهای
سامرهودانوبئرشبعراپرستشمیكنندخواهندافتادودیگرهرگزبلند

نخواهندشد.«
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اما  5:8اینبازرگاناناعیادمذهبیرانگهمیداشتند،
بود، پول کسب آنها واقعی عالقه خالص. قلبی با نه
حتیاگرازراهتقلببود.آیاحداقلیکروزرادر
یا استراحتوعبادتخدااختصاصمیدهید، به هفته
دیگری چیز هر از مهمتر شما برای آوردن در پول
است؟وقتیبهخداوقتمیدهید،آیادلتاندرپرستش
اعمال بر است سرپوشی فقط شما مذهب یا است،

غیراخالقیتان؟
را خدا کالم عاموس مانند انبیایی وقتی  11:8ـ13
میآوردند،مردمعالقهایبهشنیدنآننشاننمیدادند.

خدافرمودکهروزیخواهدآمدکهحتیفرصتشنیدن
را کتابمقدس ما خواهدگرفت. ایشان از را کالمش
داریمکهکالمخدااست.امابسیاریهنوزبراییافتن
پاسخمشکالتزندگیبههمهجامراجعهمیکنندبهجز
توجه کردن معطوف با میتوانید شما کتابمقدس. به
آنهابهکتابمقدسونشاندادنقسمتهاییازآنکه
ایشان به نیازهایاسؤاالتخاصآنهااست، به مربوط
کمککنید.کالمخدادراختیارمااست.بیاییدبهمردم
کمککنیمتاپیشازآنکهدیرشود،باکالمخداآشنا

شوند.



اسرائیلنابودخواهدشد

خداوندرادیدمكهكنارقربانگاهایستادهبودومیگفت:»سرستونهای9
خانةخدارابشكنتاستونهافروریخته،سقفخانهبرسرمردمخراب
شود.كسیجانسالمبدرنخواهدبرد.حتیكسانیهمكهموفقبهفرارشوند،
درراهكشتهخواهندشد.2اگربهدوزخبروند،دستخودرادرازكردهآنها
راازآنجابیرونخواهمكشیدواگربهآسمانهافراركنند،ایشانرابهزیر
خواهمآورد.3اگردركوهكرملپنهانشوند،آنهاراپیداخواهمكرد،واگر
درقعردریاخودرامخفیكنند،مارراخواهمفرستادتاآنهارابگزد.4حتی
اگربهاسارتهمبروند،منآنهارادرآنجاخواهمكشت.قصدمنایناست

كهاینقوممجازاتشوند.«
5خداوند،خدایقادرمتعالزمینرالمسمیكندوزمینگداختهمیشودو

همةساكنانشماتممیگیرند.تمامزمینمثلرودنیلباالمیآیدودوباره
فرومینشیند.6آنكهخانةخودرادرآسمانهاساختهوپایةآنرابرزمین
نامش برزمینمیباراند، نهادهاست،وآبدریارافرامیخواندوآنرا

خداونداست!
بهتر حبشیها از شما من برای آیا اسرائیل، قوم »ای میفرماید: 7خداوند

هستید؟آیامنكهشماراازمصربیرونآوردم،برایسایرقومهانیزهمین
بیرون »قیر« از را سوریها و »كفتور« از را فلسطینیها نكردم؟ را كار
آوردم.8چشمانمنمملكتگناهكاراسرائیلرامیبیندومنآنراازروی
زمینمحوخواهمساخت؛ولیخانداناسرائیلرابكلیازبیننخواهمبرد،
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1:9مجازاتازقربانگاهشروعشد،ازجاییکهمرکز 
انتظارمحافظتوبرکت حیاتقومبودومردمازآن
داشتند.اینمجازاتهر12قبیلهرافراگرفت.مفسرین
فکر برخی ندارند؛ نظر اتفاق قربانگـاه این مورد در
میکنـندقربانگاِهفوققربانگاهیدربیتئیلبود؛دیگران

فکرمیکنندقربانگاِهمعبداورشلیمبود.
بگریزد. الهی مجازات از نمیتواند هیچکس  2:9ـ4
و خائنان برای اما بود، خوشی خبر وفاداران برای این
بیایمانانخبریبد.خواهبهکوهبگریزیم،خواهبهقعر
اعمالمان بهخاطر را ما و یافت خواهد را ما خدا دریا،
داوریخواهدنمود.عاموسمجازاتشریرانرابهماری
تشبیهکردکهبابیرحمیمحکومینراتعاقبمیکند.
امامجازات،برایپیروانوفادارخدا،دنیایتازهایتوأمبا
صلحوسعادتبهارمغانخواهدآورد.آیامجازاتالهی

برایشماخبرخوشاستیاخبربد؟
7:9حبشهواقعدرجنوبمصر،برایاسرائیلیهاسرزمینی

دوروناآشنابود.کفتورهمانجزیرهکریتاست)در
نزدیکییونان(،جاییکهفلسطینیهااولدرآنزندگی
میکردند.خداقوماسرائیلرادرستمانندملتهایبیگانه
داوریخواهدکرد.اوفقطخدایاسرائیلنیست؛اوخدای

عالمهستیاستوبرهمهمللسلطهدارد.
8:9عاموسبهاسرائیلیهااطمیناندادکهمجازاتالهی
تمامخانداناسرائیلراشاملنخواهدشد.خدامیخواهد
اماوقتیمجازاتضرورتداشته آزادکندنهمجازات.
پدری مانند خدا نمیکند. خودداری آن انجام از باشد،
مهربان،کسانیراکهدوستداردتنبیهمیکندتاایشان
رااصالحنماید.اگراوشماراتنبیهمیکند،آنراعین

محبتشبدانید.
8:9و9باآنکهآشوراسرائیلرانابودکرده،مردمشرا
بهتبعیدخواهدبرد،برخیمحفوظخواهندماند.اینتبعید
)تثنیه63:28ـ68(. بود پیشگوییشده پیش صدهاسال
اگرچهقومبهواسطهاینتجاوزواسارتتصفیهشد،حتی



9بلكهمقررمیدارمكهاسرائیلبوسیلةسایرقومهامثلغلهایكهدرغربال
كه گناهكارانی 10تمام شود. پاک بدكاران از كاماًل و گردد الک است
میگویند:»خدانمیگذاردبالییبهمابرسد«،باشمشیركشتهخواهندشد.

اسرائیلاحیاخواهدشد
برپا 11»آنگاهدرآنزمان،سلطنتداودراكهاكنونویراناستدوباره
خواهمساختوآنرابهعظمتسابقشبازخواهمگرداند،12وآنچهراكه
ازادوموتمامقومهاییكهبهمنتعلقدارند،باقیبماند،اسرائیلتصاحب

خواهدكرد.«خداوندیكهتماماینهارابجامیآوردچنینفرمودهاست.
13خداوندمیفرماید:»زمانیفراخواهدرسیدكهفراوانیمحصولخواهدبود

وغلهچنانسریعرشدخواهدكردكهدروگرانفرصتدرویدننخواهند
داشت،وازفراوانیانگور،ازدامنةكوههایاسرائیلشرابشیرینفروخواهد
چكید.14منقومخوداسرائیلراازاسارتبازمیگردانم.آنهاشهرهایویران
خودرابازسازینموده،دوبارهدرآنهاساكنخواهندشد.باغهاوتاكستانها
خورد. خواهند را آنها میوة و نوشید خواهند را آنها شراب نموده غرس
15ایشانرادرسرزمینیكهبهآنهادادهام،مستقرخواهمساختوایشانبار

دیگرریشهكننخواهندشد.«خداوند،خدایشمااینرامیفرماید.
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یکایماندارواقعیهمبرایابدگمنشد.نظامعدالتما 
هیچگاهکاملنیست،امانظامخداکاملاست،ازاینرو
گناهکارانخالصینخواهندیافتوحقایماندارانضایع

نخواهدشد.ایمانداراِنواقعیگمنخواهندشد.
11:9و12عهدخداباداودبیانمیداشتکهیکنفر
ازنسلداودهمیشهبرتختپادشاهیاوخواهدنشست
عهد این که شد باعث تبعید 12:7ـ16(. )2سموئیل
اما»درآنروز«خداحکومت بهنظربرسد. غیرممکن
بازخواهد بود، راداده بههمانجاللیکهوعدهاش را
گرداند.اینوعدهایبودهمبهاسرائیلوهمبهیهودا؛اما
اینوعدهراحاکمیزمینیوسیاسیعملینساخت،بلکه
مسیحموعودکهحکومتوفرمانرواییروحانیرااحیا

کرده،تاابدسلطنتخواهدنمود.
یعقوبرسولازاینآیهنقلقولکرد)اعمال16:15و17(؛
و یهودیان حضور و مسیح قیام در را آن تحقق او
غیریهودیاندرکلیسا،میدید.وقتیخدابهغیریهودیان
اینکار»خیمههای« با داد، را اجازهحضوردرکلیسا

خواندِن فرا از پس خدا فرمود. مرمت را شکسته
تمام نمود. خواهد تفقد جدید اسرائیل از غیریهودیان،
سرزمینیکهروزیتحتحکومتداودقرارداشت،بار

دیگرجزئیازقومخداخواهدشد.
13:9ـ15توجهومحبتخداازچشمیهودیاِنروزگار
عاموسدورماندهبود.ثروتمندان،بیخیالومرفهبودند
مناسک آنها بیاعتنا. نیازمندان به کمک به نسبت و
مذهبیشانرابهامیدخشنودساختنخدابهجامیآوردند،
هشدارهای عاموس نداشتند. دوست را او واقعًا اما
ایشاناعالمداشتوگفتکهخداراههای به الهیرا

شرارتآمیزشانرانابودخواهدساخت.
بودن خوب و کلیسا به رفتن که کنیم تصور نباید ما
اودرهمه به ایمانما انتظارداردکه کافیاست.خدا
قسمتهایزندگیورفتارمانرسوخکندوآنرادر
بینهمهمردمودرهمهاوضاعوشرایطاشاعهدهیم.ما
بایداجازهدهیمکهسخنانعاموسمارابرانگیزدتاطبق

خواستخداووفـاداربهاوزندگیکنیم.


