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ی  از زندگ  آتاب  اول  فصل سه. آند ی را مصور م  قومش  به  خدا نسبت  محبتی، نب  هوشع و آتابی زندگ
، )ی شمال حكومت (  اسرائيل  قوم خدا بهی  نب  اين  آه استی  پيامهاي  شامل  آتابء بقيه. گويد ی م  سخن هوشع
 .  است داده.  م. ق 722 در   از سقوطش پيش

   شانه  فقيران  ناشكر بودند و از آمک به ، آنان  ثروتمند بودند؛ با وجود اين  هوشع  زمان بسياری از مردم
   خداوند غافل  از پرستش  مردم رفته  بود و رفته  زياد شده  اسرائيل بتها در سرزمين. آردند خالی می

 .شدند می
   عنوان  زناشويی بهء  و خدا، از رابطه  اسرائيل  موجود بينء  رابطه  دادن فرمايد برای نشان  می  هوشع خداوند به

 گومر   نام گويد با زنی به  می  هوشع خدا به.  وفايش  بی  عروس  و اسرائيل خدا داماد است.  آند  استفاده سمبل
. يابد  جديدی برای خود می آند و عاشقان  می  خيانت  هوشع  پيشگويی خداوند، به گومر، طبق.  آند زدواجا

 .  است  ديگر رفته  خدايان  دنبال  و به  خدا را ترک گفته  آه  است  اسرائيل  قوم گومر سمبل
  آهی رود و با وجود خيانت یمر م جو  دنبال خواند، به یخود می  را بسو  اسرائيل  قوم ، مانند خدا آه هوشع
 .دهد ی خود قرار م  و محبت ، او را مورد لطف آرده
ی ، بسو  اسرائيل قومی ا«:  نمايند خداوند بازگشتی  آنند و بسو  توبه خواهد آه ی م  اسرائيل  از قوم هوشع

 چيزها را   اين  داناست هر آه. ايد  خرد شده  آنيد، زيرا در زير بار گناهانتان خود بازگشتی خداوند، خدا
   راه  در آن  و نيكان  است  و درست خداوند راستی ها  دهد، زيرا راه  دارد گوش  فهم  آه آن. آندک در

 » .، خواهند افتاد  لغزيده بدآارانی ، ول خواهند رفت

 ، آحاز و حزقيا،  عزيا، يوتام  سلطنت  دوراندر
  ، پادشاه  پسر يوآش  يهودا و يربعام پادشاهان

 پسر   هوشع  خداوند به  پيامها از طرف ، اين اسرائيل
 .بئيری رسيد

 
   هوشع  و فرزندان زن

 : بود  داد اين  هوشع  خداوند به آهی  پيام اولين2
 از   زن  تا آن آن   ازدواج فاحشهی برو و با زن«

   امر به اين. تو بزايدی برای هاي ديگر بچهی مردان
ی وفاي ی ب  من  قوم  چگونه  خواهد داد آه نشانی روشن
   ديگر آشكارا مرتكب  خدايان اند و با پرستش آرده

 ».اند  ورزيده  خيانت  من  و به زنا شده
 آرد و   ازدواج دختر دباليم» گومر« با  ، هوشع پس3
 . زاييد برايشی ، پسر  شده مر حاملهگو

   پسر را يزرعيل  اين نام«:  خداوند فرمود آنگاه5و4
،   يزرعيلء  بزودی در دره خواهم بگذار، زيرا می

 خونهايی   و انتقام  آنم  را مجازات  ييهو پادشاه دودمان

   قدرت  يزرعيلء در دره.   بگيرم*  است  ريخته را آه
   پايان  قوم  اين ل استقال  به  شكسته  را در هم اسرائيل
 » **. داد خواهم

ی ، دختر  شده  گومر بار ديگر حامله نكشيد آهی طول6
   او را لوروحامه نام«:  فرمود  هوشع خداوند به. زاييد

 ديگر  بگذار، چون) »  است  بس ديگر رحمت«ی يعن(
؛  بخشم ینم  را  و آنان آنم ی نم  رحم  اسرائيل بر مردم

،   نمود و من  خواهم  يهودا رحمت بر مردمی ول7
 و   سپاهيان از جانبی  آمك  هيچگونه خود، بدون

   خواهم  دشمنانش  را از چنگ ، ايشان هايشان سالح
 »***.رهانيد

                                                 
 .11: 10 و دوم پادشاهان 21: 21نگاه کنيد به اول پادشاهان       *

قسمت آخر اين آيات عبارتست از پيشگويی راجع به اسارت    **
اسرئيل به دست آشور که بيست و پنج سال بعد به وقوع 

 .پيوست
اشاره است به شکست لشکر سنحاريب هنگامی که بر   ***

 .37و36نگاه کنيد به اشعيا . يهوذا هجوم آورده بود

1



 2   هوشع
 

 

، بار   را از شير گرفت  گومر لوروحامه بعد از اينكه8
خداوند 9. زاييدی  بار پسر  شد و اين ديگر حامله

) »  نيست  من قوم«ی يعن(ی  را لوعم سمشا«: فرمود
او ی  خدا  و من  نيست  من  از آن  اسرائيل بگذار، چون

 ». نيستم
  ها مثل ی اسرائيل رسد آه یمی ، زمان با وجود اين10

  اينكهی  بجا آنگاه! شمار خواهند شد ی دريا ب ريگ
خواهد »  نيستيد  من شما قوم«:  بگويد  ايشان خداوند به

  آنگاه11» ! هستيد زندهی  خدا شما پسران«:  گفت
ک  ي  متحد شده  با هم  اسرائيل  يهودا و مردم مردم

   از تبعيد مراجعت  و با هم رهبر خواهند داشت
ی  روز خواهد بود آنی  روز عظيم چه. خواهند آرد

   خود را در سرزمين  خداوند بار ديگر قوم آه
 . گرداند  ساآن حاصلخيزشان

 
  را  برادر و خواهرت ، اسم عيليزری ا

  قوم«ی يعن(ی  را عم  برادرت نام.  آن  عوض
ی يعن (  را روحامه  خواهرت و اسم) »ی هست من
   خداوند بر او رحم بگذار، زيرا اآنون) »  شده ترحم«
 .فرمايد یم
 

   اسرائيل خيانت
  شدهی  مرد ديگر ، زيرا زن  آن  را توبيخ مادرت2

 تا از  از او بخواه.   شوهر او نيستم ديگر  و من است
نكند؛ ی  بردارد و ديگر خودفروش دستی فاحشگ

 از مادر متولد شد  آهی  روز  او را مثل وگر نه3
 دچار  آهی  و مانند زمين  ساخت  خواهم عريان
.  آرد خواهمک هالی  باشد از تشنگ شدهی خشكسال

  واهم نخ  مراقبت  خودم  فرزندان  او چون از فرزندان4
   مردان  فرزندان  نيستند بلكه  من آرد، زيرا آنها از آن

 و با   زنا شده  مرتكب مادرشان5. هستندی ديگر
   به  آه روم یمی  مردان دنبال«:   است گفتهی شرم یب

ی  ديوار منی ول6» .دهند یمک و پوشاک  خورا من
بر سر ی  و مانع آشم ی دور او م  به از خار و خس

  آهی بطور7. پيدا نكند  را  تا راهش گذارم ی او م راه
.  آنها برسد دود نتواند به ی م  فاسقانش دنبالی وقت

.  نخواهد آرد پيدايشانی ، ول  آنها خواهد گشت دنبال

 نزد شوهر خود  بهتر است«:   خواهد گفت آنگاه
 بهتر  ام ی زندگ  با او بودم آهی  وقت ، چون بازگردم

   دارد از من  هر چه همد آهف یاو نم8» . گذشت یم
   بت پرستشی  او برا را آهی ا  طال و نقره تمام. دارد

 . دادم ی او م  به برد، من ی آار م  به خود بعل
 سر   هميشه ای را آه  و غله  ديگر شراب ولی اآنون9

 داد و   او نخواهم  به آردم  می موعد برای او فراهم
  دادم  او می  به اش  برهنگی  برای پوشش هايی آه لباس

 او را در نظر  قباحت10.   گرفت  خواهم از او پس
 نخواهد   و هيچكس  ساخت  آشكار خواهم فاسقانش
   تمام به11.  خالصی بخشد  من  او را از دست توانست

.  داد  خواهم  پايان خوشيها و بزمها، عيدها و جشنهايش
آند   ادعا می ای را آه تاآستانها و باغهای ميوه12

آنها را .  آنم اند نابود می  داده  او هديه  به فاسقانش
   را نصيب هايش  و ميوه آورم  درمی  جنگل بصورت
 روزهايی   آن  تمام بسبب13.  گردانم  صحرا می حيوانات

سوزانيد و  ، بخور می  بعل  خودش  برای بت آه
آرد و با طال و   می  گوش  را به هايش گوشواره
،   و مرا ترک نموده آراست  را می، خود جواهرات

.  آرد  خواهم ، او را مجازات رفت  می  فاسقانش بدنبال
 .فرمايد  را خداوند می اين

   و او را به آورم  می  او را بدست  دل ولی دوباره14
   برد و در آنجا با وی سخنانی دلنشين  خواهم بيابان
  او پس   را به در آنجا باغهای انگورش15.   گفت خواهم
»  اميدء دروازه « او را به»   زحماتء دره« داد، و  خواهم
او باز در آنجا مانند روزهای .   ساخت  خواهم مبدل
 مصر   او را از اسارت  آه  قديم  زمان  و مثل اش جوانی

 روز مرا  در آن16.  سرود خواهد خواند آزاد آردم
 خواهد  خطاب»  شوهر من«، » سرور من«بجای 
 آند و  را فراموش»  بعل «  آه آنم آاری می17. آرد

 . نياورد  را نيز بر زبان ديگر اسمش
  پرندگان  وحشی و  شما و حيوانات ، بين  زمان در آن18

 نترسيد؛   تا ديگر از هم دهم  عهدی قرار می و خزندگان
 جنگها  ، به  برده های جنگی را از بين  سالح و تمام
  من19.   خواهيد زيست در امنيت  آنگاه.  داد  خواهم پايان

، شما را   و رحمت  و محبت  و انصاف با زنجير عدالت
 عهدی را  من20.  داد  خود پيوند خواهم  به برای هميشه
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 آورد و شما را نامزد خود   بجا خواهم ام  با شما بسته آه
 واقعًا خواهيد   زمان  و شما مرا در آن  ساخت خواهم
 . شناخت

 را   خود اسرائيل  دعاهای قوم روز من  در آن22و21
 فرستاد و   خواهم  باران بر زمين.  آرد  خواهم اجابت
 . توليد خواهد آرد  و انگور و زيتون  نيز غله زمين

  خود در زمينی  را برا  اسرائيل  قوم  زمان در آن23
  ديگر رحمت «  بودم  گفته آهی  آسان به.   آاشت خواهم
   گفته آهی  آنان  نمود و به اهم خو ، رحم»  است بس
 شما  اآنون«:   گفت ، خواهم» نيستيد  من قوم « بودم
تو «:  خواهند داد  جواب و ايشان»  هستيد  من قوم
 »*.یما هستی خدا

 
   با زنش پيوند مجدد هوشع

  برو و دوباره«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه
د هر چن. خود را بردار و نزد خود بياور  زن

،  استی  مرد ديگرء  دارد و معشوقه او زنا را دوست
 نيز   من ؛ چنانكه  باش  داشته تو او را دوستی ول

ی  بسو ، هر چند ايشان دارم ی م  را دوست اسرائيل
  به  **ی آشمش نانی اند و قرصها  ديگر رفته خدايان

 ».آنند ی م  تقديم بتهايشان
   و پنجاه  نقره  مثقال ده پانز  خود را به  زن ، من بنابراين2

 زيادی   بايد مدت  آه  او گفتم و به3   جو خريدم من
 مردهای ديگر   بدنبال  مدت  بماند و در اين منتظر من

 نيز   بردارد؛ من نرود و از فاحشگی خود آامًال دست
 . بود  منتظر او خواهم  مدت در اين

را ی از در  ساليان  اسرائيل دهد آه ی م  امر نشان اين4
،   و معبد و آاهن  قربانگاه  و رهبر، بدون  پادشاه بدون
   از آن پس5.  سر خواهند برد  به  بت بدونی و حت
، *** و داود خداوند، خدايشانی  بسو ايشان

 و   با ترس ايشان.  خواهند نمود  بازگشت پادشاهشان
  او خداوند خواهند آمد و از برآاتی لرز بسو

 .رديدبرخوردار خواهند گ

                                                 
 .9و6: 1 نگاه کنيد به      *

 را به خدای باروری تقديم می» قرصهای نان کشمشی«  **

 .کردند تا محصولشان را زياد کند
 .مسيح موعود است که از نسل داود بود, منظور از داود  ***

 
   اسرائيل اتهامات
 . آنيد  خداوند گوش  آالم ، به  اسرائيل قومی ا

   است  و اين  آشيده  محاآمه خداوند شما را به
و ی  و مهربان  شما صداقت در سرزمين:  شما اتهامات
  آنيد، دروغ ی م لعنت2. وجود نداردی خداشناس

نا  ز آنيد و مرتكب یمی آشيد، دزد ی م گوييد، آدم یم
 و  و آشتی  و زورگوي  جا ظلم در همه. شويد یم

   زمين  آه  است  دليل  همين به3. شود ی م آشتار ديده
،   بيمار شده  زنده  موجودات باشد، تمام یشما بارور نم

 از  ماهيانی  و حت  و پرندگان ميرند و چهارپايان یم
 .روند ی م بين

 نكند و  را متهمی ، ديگر هيچكس«: گويد یخداوند م4
 شما  ، من آاهنانی ا.  او نياندازد  گردن تقصير را به

 خطا و   مرتكب شما روز و شب5.  آنم ی م را متهم
 آار  شويد و انبياء نيز با شما در اين ی م لغزش

.  برد  خواهم  را از بين  اسرائيل  مادرتان من. همراهند
  نشناسند؛ و اي یاند، زيرا مرا نم  نابود شده  من قوم6

، زيرا خود شما نيز   است تقصير شما آاهنان
 خود   شما را آاهن من. خواهيد مرا بشناسيد ینم
 نيز  ايد، من  آرده  مرا فراموش شما قوانين.  دانم ینم

 هر   من قوم7.  آرد  خواهم  شما را فراموش فرزندان
آنها .  آردند  گناه  من  به  زيادتر شدند، بيشتر نسبت چه

  بتها عوضی  و رسواي  مرا با ننگ ل و جال شكوه
 .آردند

برند و با   سود می  اسرائيل  قوم  از گناهان آاهنان«8
  آاهنان9.  بكنند  منتظرند آنها بيشتر گناه  و ولع حرص

   قوم  و هم  آاهنان ، هم بنابراين.  گناهكارند همانند قوم
.  آرد  خواهم  مجازات  بدشان  اعمال  تمام را بسبب

 خواهند خورد، ولی سير نخواهند شد؛ زنا  يشانا10
خواهند آرد، ولی زياد نخواهند شد؛ زيرا مرا ترک 

 .اند  ديگری روی آورده  خدايان  و به آرده
   من  را از سر قوم  عقلی،و هوسرانی ميگسار«11

   تكليف آسبی چوبی آنها از خدا12؛   است ربوده
. خواهند یمی راهنماي *یچوبی آنند و از عصا یم

                                                 
 .شد از عصا جهت فالگيری استفاده می     *
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   به ايشان.   است  آرده  بتها، آنها را گمراه بهی دلبستگ
. اند  آرده  خيانت  من ، به  ديگر درآمده  خدايان خدمت

  به. آنند یمی بتها قربانی ها برا آوهی رو13
 بلند  درختانی  باصفاء روند تا زير سايه یآوهستانها م

 ی فاحشگ  به در آنجا دخترانتان. بخور بسوزانند
ی ول14؛ آنند ی زنا م شوند و عروسانتان ی م آشانده
 خود شما مردها   آرد، چون  نخواهم  آنها را تنبيه من
ی ها دهيد و با فاحشه ی م  آارها را انجام  همان هم

ی شما حتمی نادانها، نابودی ا. آنيد یها زنا م بتخانه
 . است

د آند، ولی تو ای يهودا خو  زنا می  اسرائيل اگر چه«15
 از روی ريا و   و با آسانی آه  نكن  آلوده  گناه  اين را به

آنند   می  پرستش ئيل  و بيت نادرستی مرا در جلجال
مانند 16.   تظاهر است  فقط  ايشان عبادت.  مشو همراه

خواهد   نمی ای سرآش  گوساله  همچون  آه  نباش اسرائيل
. آند رهبری  های سبز و خرم  چراگاه خداوند او را به

پرستی   خود را در قيد بت ، چون از او دوری آن17
 .  است گرفتار آرده

   زنان بدنبالی  بعد از ميگسار  اسرائيل مردان«18
پسندند تا  یرا بيشتر می بيشرم. روند ی م بدآاره
آنها را خواهد   **ی باد عظيم بنابراين19.  را شرافت

  ، چون  خواهند رفت  جهان  از اينی،برد و در رسواي
 .آنند یمی بتها قربانی برا
 

  بر ضد اسرائيلی داور
   گوش  اسرائيل رهبرانی  و ا آاهنانی ا«

:  را بشنويد  اينی، سلطنت خاندانی ا دهيد؛
 و تابور   مصفه ، زيرا در آوه استی شما حتمی نابود
، شما  ياغيانی ا2. ايد  داده  را فريب  بتها قومء بوسيله

  شناسيد، پس ینمی آنيد و حد یر م آشتا رحمانه یب
 . آرد  خواهم  شما را تنبيهء  همه من

،  ای اسرائيل.  ام  بد شما را ديده  اعمال من«3
آند،   را ترک می  شوهرش  يک فاحشه همانطوری آه

آارهای شما 4. ايد  و ناپاک شده  مرا ترک آرده شما هم

                                                 
 آشور که بيست سال بعد به وقوع ءاشاره است به حمله  **

 .پادشاهی اسرائيل از بين رفت, ملهبر اثر اين ح. پيوست

زيرا  آنيد،   بازگشت  بسوی من شود از اينكه  می مانع
  است   دوانده  وجود شما ريشه  زناآاری در اعماق روح
 ».توانيد مرا بشناسيد و نمی

آنها . دهد یمی  برضد آنها گواه  اسرائيل تكبر مردم5
 يهودا   خواهند لغزيد و مردم در زير بار گناهانشان

   سرانجام آنان6.  خواهند افتاد  بزمين ايشانی نيز در پ
خداوند ی خود خواهند آمد تا برای ها ها و رمه با گله
او را پيدا نخواهند آرد، زيرا او ی آنند، ولی قربان

آنها 7.   است  و آنها را تنها گذارده  دور شده از ايشان
بوجود ی اند و فرزندان  ورزيده  خداوند خيانت به

با دار  آنهای  بزود پس.  او نيستند  از آن اند آه آورده
 . ند رفتخواه   از بين و ندارشان

 صدا   به ئيل  و بيت  و رامه شيپور خطر را در جبعه8
ی ا9!  خود بلرزيد  به  بنيامين مردمی ا! درآوريد
 روز  آهی وقت!   آن  اخطار توجه  اين ، به اسرائيل
 .شدی  خواه تبديلی ا  ويرانه  تو فرا رسد، به مجازات

   يهودا بصورت رهبران«: فرمايد یخداوند م10
 خود را  ، خشم اند؛ بنابراين  درآمده  دزدان ترين پست
   به اسرائيل11.   ريخت  خواهم  بر ايشان  سيالب مثل
 از   نيست  خواهد شد، زيرا مايل  آوبيده  درهم  من حكم
   پشم  بيد آه  همچون من12.  بكشد خود دستی پرست بت

 برد و   خواهم  را از بين برد، اسرائيل ی م را از بين
 . آرد خواهمک ، او را خش  يهودا را گرفته  جانء شيره

   تا چه بردند آهی  و يهودا پ  اسرائيل آهی هنگام«13
آورد و ی  آشور رو  به اند، اسرائيل  بيمار شده اندازه

 درد او   قادر است آشور نهی ول.  برد  پناه  پادشاهش به
 . او برساند بهی  آمك  آند و نه را درمان

  درد، من  شكار خود را می  شكم ه شيری آ مثل«14
 آرد و با خود   خواهم  پاره  و يهودا را تكه اسرائيل
   را تارومار خواهم  برد و تمامی رهانندگانش خواهم
 خود باز ء  خانه ، به  آنها را ترک آرده سپس15نمود؛ 
   بيچارگی خود متوجه  تا در شدت  گشت خواهم

 ». آنند و مرا بطلبند ، آنها را اعتراف  شده گناهانشان
   اسرائيل  آاذبء توبه

 خداوندی بياييد بسو«: گويند ی م  اسرائيل قوم
 نيز   و خودش او ما را دريده.   نماييم بازگشت

 و خود   ساخته او ما را مجروح. ما را شفا خواهد داد
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 روز  بعد از دو سه2.   خواهد گذاشت  ما مرهم بر زخم
واهد آرد و ما در حضور او  خ  زنده ما را دوباره

 تا خداوند را   آنيم بياييد تالش3.  نمود خواهيمی زندگ
   و ريزش  صبحء  سپيده  دميدن همانطور آه!  بشناسيم
  ما از جانبی  دعا ، اجابت استی حتمی  بهار باران

 ». استی او نيز حتم
 با   و يهودا، من اسرائيلی ا«: فرمايد یاما خداوند م4

ی  صبحگاه  شما مانند شبنم ؟ زيرا محبت نم آ شما چه
خود ی  انبيا  من  آه  است  دليل  اين به5.  زودگذر است
 آنند و از  مرا بيانی  داور  تا آالم ام را فرستاده

.  سازند  شما را آگاه  است  در انتظارتان آهی هالآت
 بر شما فرود   صاعقه  چون منی  داور  بدانيد آه پس

 .ی قربان  نه خواهم ی م  از شما محبت من6. خواهد آمد
   آه  آنم  خواهان  بلكه شما خشنود نيستمی  از هدايا من

 .مرا بشناسيد
  ، عهد مرا شكستيد و محبت* شما نيز مانند آدمی ول«7

   و قاتالن جلعاد، شهر گناهكاران8. مرا رد آرديد
ی  برا هستند آهی  تبهكار  راهزنان آنی اهال9.  است
   در طول آاهنان. نشينند ی م  خود در آمين انقرباني
ی  گناه  هر نوع  به آنند و دست ی، آشتار م  شكيم راه
  در اسرائيلک هولنای  عمل  منی،آر10. زنند یم

  نجسی  و بكل  ديگر رفته  خدايان  بدنبال ؛ مردم ام ديده
 .اند شده

نيز در انتظار تو ی بسياری يهودا، مجازاتهای ا«11
 .دباش یم
 

 و   را شفا دهم  اسرائيل  خواستم هر وقت«
   باز گناه ، ديدم  سازم  آامياب را دوباره  ايشان

فريبكار ی  مملو از آدمها  سامره  آن پايتخت. آنند یم
   من دانند آه ی آنجا نم ساآنان2!   است و دزد و راهزن

  اعمال.  آنم ی نم  را فراموش هرگز شرارتشان
  دهد و من ی آنها را لو م  طرف از همه  آلودشان گناه
 . بينم ی را م همه

                                                 
تواند به معنی حضرت آدم يا به معنی   می»آدم«در اينجا    *

 .انسان باشد

 از  برد و رهبران ی م  لذت  مردم  از شرارت پادشاه«3
  آنها زناآارند و در آتشی همگ4.  دروغهايشان

 ء  آماده  آنها مانند آتش  شهوت آتش. سوزند ی م شهوت
 و   داده  را مالش  خميرش  آه استی تنور نانواي
 .  است  آن دنمنتظر برآم

   مست  از شراب ، رهبران  زادروز پادشاه در جشن«5
  را دستی  و آهی شوند و او نيز با آسان یم

   از دسيسه دلهايشان6. گردد ی م  پياله اند هم انداخته
   شب  آنها تمامء توطئه. آشد ی م  تنور زبانه  مثلی،باز
   آتش  شد مثل  صبح سوزد و همينكه یمی  آرام به

 .گردد یور م  شعله ملتهب
  پسی  را يك  و رهبرانشان  پادشاهان  اسرائيل مردم«7

ی  برا و فرياد هيچكدام  **آشتندی از ديگر
 .، بلند نشد از منک  آم درخواست

ی ، راهها  آرده  آميزش پرستان  با بت  من قوم«8
   نيم  نان آنها همچون. گيرند یآلود آنها را ياد م گناه
   خدايان پرستش9. شود خورد ی نم تند آههسی ا پخته
  خودشانی ، ول  است  را گرفته  ايشان  قوت بيگانه

   و عمر او به  سفيد شده سر اسرائيلی مو. دانند ینم
  فخر او به10.  خبر است ی ب ، اما او از آن  رسيده پايان

با .   است  ديگر، آشكارا او را رسوا آرده خدايان
آند و درصدد  ی نم خود بازگشتی خدای  بسو اينحال
 .آيد ی او بر نم يافتن

او از .   است فهم ی و ب  مانند آبوتر، نادان اسرائيل«11
آند؛  ی آشور پرواز م خواهد و به یمک مصر آم

 تور خود را بر او   پروازش  در حين منی ول12
   زمين  به او را از آسمانی ا  پرنده  و مثل اندازم یم
 او را  شرارتبارشی  آارها ر تمام و بخاط آشم یم

 . آنم ی م مجازات
بگذار آنها هالک شوند، زيرا مرا !   من وای بر قوم«13

   ايشان خواستم می. اند  ورزيده  گناه  من  و به ترک آرده
از 14.  نبودند  صادق ، ولی آنها با من  بخشم را نجات

ا يابد، ب  نمی  راه  چشمانشان  به  پريشانی خواب شدت
   آمک بخواهند؛ بلكه  حاضر نيستند از من اينحال

                                                 
سع نفر از پادشاهان اسرائيل به قتل , در زمان هوشع  **

 .شلوم و فقحيا, زکريا: رسيدند
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 و  از آنها نان آنند و  می  را عبادت پرستان  بت خدايان
 .خواهند  می شراب

،  ام  و نيرومند ساخته نمودهی  را يار  ايشان من«15
 .اند  شده  روگردان از منی ول
 و   آسمان آنند، جز به ی م  جا نگاه  همه آنها به«16

  هستند آهی  آج مانند آمان.  متعالی اخدی بسو
   دليل  به رهبرانشان. خورد ی نم  هدف  به هرگز تيرش

   با شمشير دشمن  من  به نسبتی احترام یو بی گستاخ
هند  خوا  ايشان  مصر به  مردم نابود خواهند شد و تمام

 ».خنديد
 
  اسرائيلی پرست بت

 ا صد شيپور خطر را به«: فرمايد یخداوند م
   من  بر سر قوم  عقاب  مثل دشمن! درآوريد

 و از   عهد مرا شكسته  من  قوم آيد، چون یفرود م
 .اند آردهی  سرپيچ فرمانهايم

خود ی خواهد و مرا خدا یمی  يار  از من اسرائيل«2
  اسرائيل!   است ديگر دير شدهی ول3. خواند یم

  س داد، پ از دستی اعتناي ی با ب  داشت را آهی فرصت
  اسرائيل4.  او خواهند افتاد  جان  به دشمنانشک اين

   تعيين  من  رضايت  خود را بدون  و رهبران پادشاهان
ک  اين ، پس  است  ساخته از طال و نقرهی  و بتهاي آرده

 .او نابود خواهد شد
   گوساله  شكل  به آهی  بت  از اين ، من سامرهی ا«5

ور  ضد تو شعله بر  غضبم آتش.  بيزارمی ا ساخته
 درستكار  انسانک  خواهد آشيد تا ي چقدر طول.  است

 خواهد آشيد تا  چقدر طول6؟  تو پيدا شود در ميان
   انسان  دستء  ساختهی،پرست ی م آهی ا گوسالهی بفهم
 . خرد خواهد شد پس!  ، خدا نيست  گوساله ؟ اين است

. آنند یآارند و گردباد درو م یآنها باد م«7
دهد و اگر  ینمی  محصول گندمشانی اه خوشه
 .خورند ی را م  آن نيز بدهد بيگانگانی محصول

   در ميان شكستهی  ظرف  و مثل  نابود شده اسرائيل«8
   آه  تنها و آواره استی گورخر9.   است ها افتاده قوم

ی  دارد آنان آهی تنها دوستان.   است  جدا مانده از گله
ی گيرند با او دوست ی م آهی  پول  در مقابل هستند آه

ی  دوستان با اينكه10.  از آنهاستی آنند؛ و آشور يك یم

  اما من ،  است  خريده  با پول مختلفی از سرزمينها
   و ستم  تا زير بار ظلم فرستم یمی  اسير او را به
 . آيد  ستوه  به  آشور جانش پادشاه

  ، ولی نه  است ساختههای زيادی   قربانگاه اسرائيل«11
  اگر ده12! های گناهند آنها قربانگاه!   من برای پرستش
   اين گويد آه ، باز می  آنم  وضع  برايش  هم هزار قانون

   اسرائيل قوم13.  برای او ، نه هاست  برای بيگانه احكام
   دارند، ولی اين های خود را دوست  قربانی مراسم
   آنها را فراموش  گناه من.   نيست  مورد پسند من مراسم
 مصر باز   به  آرده  را مجازات  آرد و ايشان نخواهم
 . گرداند خواهم

ی  و يهودا برا ساختهی بزرگی  قصرها اسرائيل«14
،   است بنا آردهی عظيمی  دفاع  استحكامات شهرهايش

   من پس. اند  آرده  خود را فراموشء آنها سازندهی ول
 ». آشيد  خواهم  آتش  را به امات قصرها و استحك اين

 
   اسرائيل مجازات
،  نكنی ها شاد  ساير قوم ، مثل اسرائيلی ا

و او را ی ا  آرده خود خيانتی  خدا به  چون
و در هر ی ا  ديگر افتاده  خدايان  و بدنبال گفتهک تر

  بنابراين2. یا  آرده تقديمی  آنها قربان بهی خرمنگاه
ها  شاخهی  رو شد و انگورهايت خواهد   تو آمء غله

 .فاسد خواهد گرديد
 خداوند  ، شما ديگر در سرزمين  اسرائيل ای قوم3

 مصر و آشور خواهند  شما را به. زندگی نخواهيد آرد
   مانده ، خوراآهای پس  شده برد و در آنجا ساآن

 قادر نخواهيد   غريب  سرزمين در آن4. خواهيد خورد
 خداوند شرابی بريزيد؛ و  ر راه منظور قربانی د بود به
 آنيد او را خشنود   در آنجا تقديم ای آه  قربانی هرگونه

 خوراآی خواهد بود  های شما مثل قربانی. نخواهد آرد
 آسانی  شود؛ تمام  می  عزاداری خورده  در مراسم آه
.  خواهند شد ها را بخورند نجس  قربانی  آن  گوشت آه

 ء  خانه ها را به  قربانی  آن  نخواهيد داشت شما حق
 آنيد، زيرا آنها قربانی   او تقديم خداوند بياوريد و به

   اسارت  وقتی شما را به پس6و5.  نخواهند شد محسوب
 و عيدهای خداوند   آشور ببرند، در روزهای مقدس به
   آسی به  شما را چهء  جا مانده  خواهيد آرد؟ اموال چه
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،  نموده  ها را تصرف آن  خواهد برد؟ مصريان ارث
آوری خواهند آرد و در شهر   شما را جمع مردگان
   در ميان  خاک خواهند سپرد، و خار و خس  به ممفيس
 . خواهد روييد هايتان ويرانه

   و روز مكافات  فرا رسيده  اسرائيل  مجازات زمان7
 را خواهد  اينی  بزود اسرائيل.  استک او نزدي
ی  نب اين«: گويند ی م  منء درباره   اسرائيل مردم. فهميد
 و  آنها فاسد و گناهكارند و با بغض» .  است احمق
گيرند  ی م  خدا الهام  از روح آهی  آسانء  درباره آينه
خدا 8. خوانند ی م  را ديوانه گويند و ايشان ی م سخن

  مردمی ، ول  او باشم  قوم  تا نگهبان  است مرا فرستاده
 ء گذارند و در خانه ی م  دام هايم اه ر  در تمام اسرائيل

   نشان  من  به  خود را نسبت خداوند آشكارا نفرت
بودند،   * در جبعه آهی  مانند زمان  قوم اين9. دهند یم

آند و  ی نم  را فراموش خدا اين. اند  شده در فساد غرق
 . خواهد رسانيد اعمالشانی  سزا  را به حتمًا ايشان

  ، يافتن  زمان ، در آن اسرائيلی ا«: گويد یخداوند م10
 نوبر   و ديدن  انگور در بيابان  مانند يافتن منی تو برا

  پسی ول.  بود بخش ، لذت موسمشی انجير در ابتدا
ک  تر بعلی  تو مرا در شهر فغور بخاطر خدا از آن
ی  طولی؛ ديگر سپرد  خدايان و خود را بهی آرد

  **.ی شد و آثيف آنها پليد   مثل  تو هم نكشيد آه
پرواز ی ا  پرنده  همچون  اسرائيل  و جالل شكوه11
   هنگام  او به شود، زيرا فرزندان یآند و دور م یم

  شوند، و يا هرگز در رحم ی م ميرند يا سقط یتولد م
 بشوند،   هم  بزرگ اگر فرزندانش12. گيرند ی نم شكل

   به كوم مح  اسرائيل  قومء ههم.  گيرم یآنها را از او م
 و او   برگردم  از اسرائيل آهی  روزی،آر. فنا هستند

 ».خواهد بودی انگيز  روز غم را تنها بگذارم
 فنا هستند   به  محكوم  آه بينم ی را م  اسرائيل فرزندان13

خداوند، ی ا14. برد ی م  آشتارگاه  آنها را به و اسرائيل
را ی هاي رحمی ؟ آرزو بكنمی  آرزوي  تو چه قومی برا
شوند و ک  خش آهی هاي  نزايند و سينه  آه آنم یم

 .نتوانند شير بدهند

                                                 
 . به بعد14: 19داوران نگاه کنيد به     *

 .23نگاه کنيد به اعداد   **

 از   ايشان تمامی شرارت«: فرمايد خداوند می15
   نفرت  از ايشان در آنجا بود آه.  شد  شروع*** جلجال

پرستی   بت  بسبب  خودم آنها را از سرزمين.  پيدا آردم
 ،  داشت اهم نخو ديگر آنها را دوست.  آنم  می بيرون
   محكوم اسرائيل16.  ياغی هستند  رهبرانشان  تمام چون
 و ديگر ثمری   خشكيده  اسرائيلء ريشه.   فناست به

 ثمری بدهد و فرزندانی بزايد، آنها  نخواهد داد؛ اگر هم
 » .  آشت را خواهم

، زيرا  خواهد گفتک  را تر  اسرائيل  قوم منی خدا17
 در  ايشان. آنند ی نم عتدهند و اطا ی نم آنها گوش

 . خواهند شد ها آواره  قوم ميان
 

   آه  انگوری است  مانند درخت اسرائيل
   سود؟ هر چه ولی چه. های پربار دارد شاخه

های بتها   را برای قربانگاه شود، آن  زيادتر می ثروتش
شود،   فراوانتر می  محصوالتش هر چه. آند  می خرج

 با   مردمانش دل2. سازد اتری میها و بتهای زيب مجسمه
  آنها خطاآارند و بايد مجازات.   نيست خدا راست

 خواهد   را در هم هايشان های بتكده خدا قربانگاه. شوند
 خواهند  آنگاه3.  را خرد خواهد آرد آوبيد و بتهايشان

 ما را از   و او پادشاه ما خداوند را ترک آرديم«:  گفت
 آاری   چه داشتيم اهی نيز میولی اگر پادش.  ما گرفت

 » برای ما بكند؟ توانست می
ی  قولها و عهدها خورند و به ی م  دروغ  قسم ايشان4

ی  علفها  مثل ، مجازات بنابراين. آنند یخود وفا نم
  مردم5.  آنها خواهد روييد ، درميان آنار مزرعهی سم

 در   شكلشان  گوساله ترسند مبادا بت ی م سامره
ی آبروی  برا  و مردم آاهنان. ببيندی ا صدمه  ئيل بيت

   مثل آهی وقت6. گيرند ی عزا م  بتشانء  رفته از دست
 را   شكلشان گوسالهی  شوند، خدا  آشور برده  به برده

!  آنند  آنجا هديه  پادشاه با خود خواهند برد تا به
 و  ، مسخره  بت  اين  به  نمودن  توآل  سبب  به اسرائيل

ی روی  چوب  تكه  مثل  سامره پادشاه7. هد شدرسوا خوا

                                                 
جال شهری بود که پرستش بعل از آنجا شروع شد جل  ***

و در آنجا بود که مردم برای ) 11: 12 و 15: 4هوشع (
 ).15: 11سموئيل 1(خود پادشاهی خواستند 
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 در  آونی ها بتكده8.  دريا، ناپديد خواهد شد امواج
ک  آردند، با خا  گناه  اسرائيل  قوم آهی ، جاي ئيل بيت

 آنها   در اطراف خار و خس.  خواهند شد يكسان
ها  ها و تپه بلند از آوهی  با صدا خواهد روييد و قوم

 بريزند و آنها را  بر سر ايشان   آه خواست خواهند
 . آنند پنهان

  تاآنون  * در جبعهک  هولنا  شب ، از آن اسرائيلی ا9
   گناه  در جبعه آهی  آيا آنهاي.یا  نكشيده  از گناه دست

،  هايت ی سرآش  سبب  به پس10؟ آردند نابود نشدند
 تو  ها را عليه  قوم  و سپاهيان خيزم یبرضد تو برم

  همی  رو  آه گناهانتی  تا تو را برا مآن ی م بسيج
 .  آنم ، مجازات  شده انباشته

   و اين  است  آرده  عادت  خرمن  آوبيدن  به اسرائيل11
   سنگين قبًال هرگز يوغ. دارد ی م  را دوست آار آسان
ی پوش  او چشم  ظريف  و از گردن  او نگذاشته برگردن
 و   زدن شخمی او را براک اينی ، ول  بودم آرده
   تن دوران.  آنم ی م  آماده  زمين  آردن صاف
 .  است  رسيده  پايان  به اش یپرور

  از محبتی  را بكاريد تا محصول عدالتی بذر نيكو12
 بزنيد،  خود را شخمی  دلها  سخت زمين.  درو آنيد من

 خداوند را بطلبيد تا بيايد و   آه  آنست وقتک زيرا اين
 . را بباراند ت برآا بر شما باران

 درو   ظلم  آاشتيد و محصول شما بذر شرارتی ول13
 .  را خورديد  دروغهايتانء آرديد و ثمره

 خود اعتماد   بزرگ  نظامی و سپاه  قدرت شما به
، شما را   از جنگ  و وحشت ، ترس بنابراين14آرديد، 

 خواهند   واژگون هايتان  قلعه  و تمام فرا خواهد گرفت
 را   اربيل  شهر بيت **  شلمان همانطور آه  شد، درست

 خاک و   آنجا را به  و فرزندان  آرد و مادران خراب
های   شرارت ، بسبب  اسرائيل ای مردم15.  آشيد خون

   بمحض پادشاهتان.   است  همين  شما هم  عاقبت زيادتان
 . خواهد شد  آشته  جنگ شروع

 

                                                 
 .20: 19نگاه کنيد به داوران     *

شلمان احتماًال همان شلمناسر پادشاه آشور است که   **
 .)17دوم پادشاهان (حکومت اسرائيل را برانداخت 

   اسرائيل  به  خدا نسبت محبت
  پسر  بود او را مثل  طفل  اسرائيل  آهزمانی

 و او را از مصر فرا  داشتم  می خود دوست
،   بيشتر او را بسوی خود خواندم ولی هر چه2.  خواندم

 قربانی آرد و برای   دور شد و برای بعل بيشتر از من
، او را   آردم از بچگی او را تربيت3. بتها بخور سوزانيد

؛ ولی او   او ياد دادم  را به فتن ر  و راه  گرفتم در آغوش
با 4.   او را پروراندم  آه  بودم  من  اين  بفهمد آه نخواست

؛ بار از  آشيدم  را بسوی خود ، اسرائيل آمند محبت
 . ، او را خوراک دادم  شده  و خم  برداشتم دوشش

   به  دوباره آند، پس ی نم  بازگشت منی او بسوی ول5
 خواهد   بر او سلطنت و آشور مصر خواهد رفت

. ور خواهد شد  شعله  در شهرهايش  جنگ آتش6. آرد
 خواهند آرد و او  او حملهی ها  دروازه  به دشمنانش
.  خواهد افتاد  دشمن  دام خود بهی  سنگرها در ميان

   هم  من آنند، پسک اند مرا تر  گرفته  تصميم  من قوم7
خواهد  ن  و هيچكس فرستم ی م  اسارت آنها را به

 .بخشدی  را رهاي  آنان توانست
  ؟ چگونه  بدهم  تو را از دست ، چگونه اسرائيلی ا8

 و   ادمه  تو را مثل توانمی  م  چگونهی؟ برو بگذارم
چقدر آرزو ! خيزد ی برم  از دلم ؟ آه  رها آنم صبوئيم
 خود تو را   خشم در شدت9!  آنمک  تو آم  به دارم

   نخواهم گر تو را از بين آرد و دي  نخواهم مجازات
  مقدسی  خداي من.   انسان ، نه  خدا هستم برد؛ زيرا من

   به  ديگر با خشم من.   شما ساآنم  و در ميان هستم
 . آمد  شما نخواهم سراغ

   مثل خواهند آرد و منی  پيرو  از من  من قوم«10
 از   شتابان ايشان.  غريد  خواهم شير بر دشمنانشان

از ی  بزرگ ء دسته مثل11؛  خواهند گشت باز  غرب
 از آشور پرواز   از مصر و مانند آبوتران پرندگان

 باز  شان  خانه  را به  ايشان  دوباره من. خواهند آرد
 .  خداوند  از جانب استی ا  وعده اين» . گردانم یم
 

   اسرائيل گناه
 مرا   و فريب  با دروغ اسرائيل«: فرمايد یخداوند م12

   آه  من  به ، و يهودا هنوز نسبت  است  آرده احاطه
 » .آند یمی ، سرآش  هستم  و مقدس امينی خدا
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  بيهوده  آنند تمام  می  اسرائيل  مردم آارهايی آه
 و   دروغ آنها روز و شب.   است و مخرب

بندند و از  با آشور عهد می. دهند  می  را رواج خشونت
 دارد و   يهودا شكايتخداوند از2. طلبند مصر آمک می

   عادالنه  است  آرده آه   را برای آارهای بدی اسرائيل
  ، در شكم ، جد اسرائيل يعقوب3.  خواهد آرد مجازات
 آرد و وقتی مرد بالغی شد،   نزاع  با برادرش مادرش

 و   آشتی گرفت آری، با فرشته4. حتی با خدا نيز جنگيد
   از او تقاضای برآت  و التماس  با گريه سپس. پيروز شد

 آرد   خداوند را ديد و خدا با او صحبت ئيل در بيت. نمود
  پس6.  است»  يهوه «  نامش  آه  خدای قادر متعال همان5

   نما؛ با محبت ، بسوی خداوند بازگشت ، ای اسرائيل حال
 در انتظار خدا   و با صبر و تحمل و راستی زندگی آن

 . باش
  استی ا  مانند فروشنده سرائيلا«: فرمايد یخداوند م7
فروشد و  ی م نادرستی  خود را با ترازو  اجناس آه
بالد و  ی خود م او به8.  دارد را دوستی بردار آاله
   را خودم  ثروت  اين  تمام  ثروتمند هستم من: گويد یم

ی  آالهبردار تواند مرا به ینمی  و آس ام  آورده بدست
 . آند متهم

 و تو را از بردگی  داوند تو هستم خ  آه ولی من«9
ها   تا در خيمه فرستم  تو را می ، دوباره مصر رهانيدم

 . آردی  زندگی می  در بيابان زندگی آنی، چنانكه
 تا با رؤياها و مثلهای   انبيای خود را فرستادم من«10

ولی 11 بيدار آنند،   غفلت زياد، شما را از خواب
 شيار آشتزارها  ثلها م  قربانگاه هنوز در جلجال

 قرار دارند تا روی   سر هم  و پشت  رديف  به رديف
 از بتها پر  جلعاد هم.  قربانی آنيد آنها برای بتهايتان

   و گناهكار آنها را پرستش  باطل  و اشخاص است
 ».آنند می

ی همسری  فرار آرد و با آار چوپان  ارام  به يعقوب12
  فرستاد تا قومی خداوند پيامبر13.  خود گرفتی برا

   محافظت  آورد و از ايشان خود را از مصر بيرون
   خشم  به  خداوند را بشدت اسرائيلک اينی ول14. نمايد
   گناهانش  جرم  خداوند او را به ، پس  است آورده
 .  خواهد آرد  مرگ  به محكوم

 
   خداوند بر اسرائيل خشم

  خن س  اسرائيل  هرگاه  بود آه چنينی زمان
  لرزيدند، چون ی م ها از ترس ، قوم گفت یم
   بعل  با پرستش اآنونی توانا بود؛ ولی او سرور
 .  است  فنا شده  به محكوم

خود را ی ها نقره. آنند یمی  نافرمان  از پيش  بيش قوم2
خود ی  برا  ريخته  را در قالب آنند تا آن ی م آب
   انسان ت فكر و دس  حاصل آهی بتهاي بسازندی بتهاي
ی بتها! آنيدی  بتها قربان اينی برا«: گويند یم.  است

   و شبنم  مه  مثل  قوم اين3» ! را ببوسيد  شكل گوساله
   آاه  و مثل  خواهند رفت از بينی بزودی صبحگاه

   خارج  از دودآش آهی  دود در برابر باد و مثل
 . خواهند شد شود زايل یم
ی  و از زمان  خدا هستم تنها من«: فرمايد یخداوند م4
 خداوند شما  ام  آورده  شما را از مصر بيرون آه
 و  نيستی ديگری  خدا غير از من.  ام بوده
  ، در آن در بيابان5. وجود نداردی  ديگرء دهنده نجات

؛   نمودم ، از شما مواظبت و سوزانک  خش سرزمين
 خورديد و سير شديد، مغرور   از اينكه پسی ول6

   شير به ، مثل بنابراين7.  آرديد را فراموش، م شده
 در   در آنار راهی، و مانند پلنگ آنم ی م شما حمله

  آهی  خرس  ماده مثل8.   نشست  شما خواهم آمين
  تكه  باشند، شما را تكه  را از او گرفته هايش بچه

 . بلعيد شما را خواهمی  آرد و مانند شير خواهم
 بتواند   آه  آيست آنمک هال، اگر تو را  اسرائيلی ا«9

  آهی  و رهبران آجا هستند پادشاه10؟  دهد تو را نجات
  توانند تو را نجات ی آيا آنها می؟خود خواستی برا
 و در   تو دادم بهی  خود پادشاه در خشم11؟ دهند

 .   او را گرفتم غضبم
.   است  مجازاتء  و آماده  شده  ثبت  اسرائيل گناهان«12
اما .   او هست  ماندن ، فرصتی برای زنده  اينبا وجود13

  خواهد از رحم  نمی  آه  لجوجی است او مانند بچه
 گور  آيا او را از چنگال14!  بيايد  بيرون مادرش
، بالهای  ؟ ای مرگ  بدهم  نجاتش ؟ آيا از مرگ برهانم

 ديگر  ؟ من  تو آجاست ؟ و ای گور هالآت تو آجاست
 در  هر چند اسرائيل15.  آرد واهم نخ  رحم  قوم بر اين

12
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 باد شرقی را   علفهای هرز ثمر بياورد، ولی من ميان
ها و   چشمه  تا تمام وزانم  بر او می  بشدت از بيابان

.  رود  تاراج  او به های او خشک شود و ثروت چاه
 برضد   را ببيند، چون  بايد سزای گناهانش سامره16

   سپاهيان  دست  به مردمش.   است خدای خود برخاسته
   آوبيده  زمين  به هايش بچه  خواهند شد،  آشته مهاجم
 با  اش  حامله  زنان  و شكم  خواهند رفت ، از بين شده

 . خواهد شد شمشير پاره
 

 شود ی او م  برآت  باعث  اسرائيلء توبه
خود  یخداوند، خدای ، بسو  اسرائيل قومی ا

  ر گناهانتان آنيد، زيرا در زير با بازگشت
: نزد خداوند آييد و دعا آنيد و گوييد2. ايد خرد شده

 ما  ، به  ما را از ما دور آن خداوند، گناهانی ا«
 ی ، ما را بپذير تا قربان  فرموده رحمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تواند ما  ی آشور م نه3.   آنيم  تو تقديم بهی شكرگزار
ز ديگر هرگ. مای  جنگ  قدرت  دهد و نه را نجات

 خواند؛   خود نخواهيم  خدايان ايم  ساخته را آهی بتهاي
 ».يابند ی م  از تو رحمت خداوند، يتيمانی زيرا ا

ايمانی  پرستی و بی شما را از بت«: فرمايد خداوند می4
 حد و مرزی نخواهد   من  بخشيد و محبت شفا خواهم

 فرو  هميشه   برای  من  و غضب ، زيرا خشم داشت
   خواهم  بر اسرائيل  باران  همچون من5 . خواهد نشست

 و مانند سرو  ، خواهد شكفت باريد و او مانند سوسن

  هايش شاخه6.  خواهد دوانيد  ريشه ، در زمين آزاد لبنان
 خواهد شد و عطر   گسترده های زيتون  زيبايی شاخه به

 خواهد   عطر و بوی جنگلهای لبنان  همچون و بوی آن
 خواهند   استراحت اش يگر زير سايه بار د مردم7. بود

 و مانند تاآستانی پر  آرد و او مانند باغی پر آب
 . معطر خواهد بود  لبنان  شراب  و همچون شكوفه

و  ؟  آار است مرا با بتها چه:   خواهد گفت اسرائيل«8
.  بود  او خواهم ، مراقب  آرده او را اجابتی  دعا من
   سال  مدت در تمام سبز،  هميشهی  درخت  همچون من
 ». داد  خواهم  او ميوه به
   فهم  آه آن. آندک  چيزها را در  اين  داناست هر آه9

 و  خداوند راستی ها  دهد، زيرا راه دارد گوش
ی ، ول  خواهند رفت  راه  در آن  و نيكان  است درست
 .، خواهند افتاد  لغزيده بدآاران
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