
َصَفْنَيا

يَُهوَذا: َملِِك آُموَن بِْن يُوِشيَّا أَيَّاِم ِيف َحزَِقيَّا، بِْن أََمِريَا بِْن َجَدلْيَا بِْن كُوِيش بِْن َصَفْنيَا إَِىل َصارَْت ٱلَِّتي ٱلرَّبِّ كَلَِمُة 11
اآل بالخراب اإلنذار

َوأَقْطَُع ٱْألَْرشَاِر، َمَع َوٱلَْمَعاثَِر ٱلْبَْحِر، َوَسَمَك ِء َ ٱلسَّ طُيُوَر أَنِْزُع َوٱلَْحيََواَن. ٱْإلِنَْساَن أَنِْزُع 3 . ٱلرَّبُّ يَُقوُل ٱْألَرِْض، َوْجِه َعْن ٱلُْكلَّ أَنَْزُع «نَزًْعا 2
. ٱلرَّبُّ يَُقوُل ٱْألَرِْض، َوْجِه َعْن ٱْإلِنَْساَن

يهوذا ضد

طُوِح ٱلسُّ َعَىل اِجِديَن وَٱلسَّ 5 ٱلَْكَهَنِة. َمَع ِريِم، َ ٱلَْك ٱْسَم ٱلْبَْعِل، بَِقيََّة ٱلَْمَكاِن َهَذا ِمْن َوأَقْطَُع أُورَُشلِيَم، ُسكَّاِن كُلِّ َوَعَىل يَُهوَذا َعَىل يَِدي «َوأَُمدُّ 4
َعْنُه. َسأَلُوا َوَال ٱلرَّبَّ يَطْلُبُوا لَْم َوٱلَِّذيَن ، ٱلرَّبِّ َوَراِء ِمْن يَن َوٱلُْمرْتَدِّ 6 َلُْكوَم، ِ َ َوٱلَْحالِِف ، ِبٱلرَّبِّ َ ٱلَْحالِِف اِجِديَن وَٱلسَّ ِء، َ ٱلسَّ لُِجْنِد

َوبَِني ٱلرَُّؤَساَء أَُعاِقُب ِّ أَ ٱلرَّبِّ َذِبيَحِة يَْوِم ِيف َويَُكوُن 8 يِه. َمْدُعوِّ َس قَدَّ َذِبيَحًة. أََعدَّ قَْد ٱلرَّبَّ ِألَنَّ قَِريٌب. ٱلرَّبِّ يَْوَم ِألَنَّ ، ٱلرَّبِّ يِِّد ٱلسَّ اَم قُدَّ «اُْسُكْت 7
َويَُكوُن 10 َوِغشا. ً ظُلْ َسيِِّدِهْم بَيَْت َْألُوَن َ ٱلَِّذيَن ٱلَْعتَبَِة، فَْوِق ِمْن يَْقِفزُوَن ٱلَِّذيَن كُلَّ أَُعاِقُب ٱلْيَْوِم َذلَِك َوِيف 9 َغِريبًا. لِبَاًسا َ َّالِبِس ٱل َوَجِميَع ٱلَْملِِك
َشْعِب كُلَّ ِألَنَّ َمْكِتيَش، ُسكَّاَن يَا َولِْولُوا 11 ٱْآلكَاِم. ِمَن َعِظيٌم وَكَْرسٌ ِ ٱلثَّا ٱلِْقْسِم ِمَن َوَولَْولٌَة َمِك، ٱلسَّ بَاِب ِمْن ُرصَاٍخ َصْوُت ، ٱلرَّبُّ يَُقوُل ٱلْيَْوِم، َذلَِك ِيف
ِيف َ ٱلَْقائِلِ ُدرِْديِِّهِم، َعَىل ٱلَْجاِمِديَن ٱلرَِّجاَل َوأَُعاِقُب ِج، ُ ِبٱلرسُّ أُورَُشلِيَم أُفَتُِّش ِّ أَ ٱلَْوقِْت َذلَِك ِيف َويَُكوُن 12 َة. ٱلِْفضَّ َ ٱلَْحاِملِ كُلُّ ٱنَْقطََع بَاَد. كَْنَعاَن
َخْمرََها. بُوَن يَْرشَ َوَال كُُروًما َويَْغرُِسوَن يَْسُكُنونََها، َوَال بُيُوتًا َويَبُْنوَن َخرَابًا، َوبُيُوتُُهْم َغِنيَمًة ثَْرَوتُُهْم فَتَُكوُن 13 يُِيسُء. َوَال يُْحِسُن َال ٱلرَّبَّ إِنَّ قُلُوِبِهْم:

العظيم الرب يوم

يَْوُم ٍة، َوِشدَّ ِضيٍق يَْوُم َسَخٍط، يَْوُم ٱلْيَْوُم َذلَِك 15 ُمرا. ٱلَْجبَّاُر ِحيَنِئٍذ ُخ يَْرصُ . ٱلرّبِّ يَْوِم َصْوُت ِجدا. يٌع َوَرسِ قَِريٌب ٱلَْعِظيِم. ٱلرَّبِّ يَْوُم «قَِريٌب 14
فَيَْمُشوَن ٱلنَّاَس َوأَُضاِيُق 17 ٱلرَِّفيَعِة. ُِف ٱلرشُّ َوَعَىل َنِة ٱلُْمَحصَّ ٱلُْمُدِن عَىل َوُهتَاٍف بُوٍق يَْوُم 16 َوَضبَاٍب. َسَحاٍب يَْوُم َوقَتَاٍم، ظََالٍم يَْوُم َوَدَماٍر، َخرَاٍب
ِبَناِر بَْل ، ٱلرَّبِّ َغَضِب يَْوِم يف إِنَْقاَذُهْم يَْستَِطيُع َذَهبُُهْم َوَال تُُهْم ِفضَّ َال 18 كَٱلِْجلَِّة. َولَْحُمُهْم َاِب كَٱلرتُّ َدُمُهْم فَيُْسَفُح ، ٱلرَّبِّ إَِىل أَْخطَأُوا ِألَنَُّهْم كَٱلُْعْمِي،

ٱْألَرِْض». ُسكَّاِن لُِكلِّ بَاِغتًا فََناًء يَْصَنُع ِألَنَُّه كُلَُّها، ٱْألَرُْض تُْؤكَُل َتِِه ْ َغ
َ ِ يَأْ أَْن قَبَْل ، ٱلرَّبِّ َغَضِب ُحُموُّ َعلَيُْكْم َ ِ يَأْ أَْن قَبَْل ٱلْيَْوُم. َعَربَ كَٱلُْعَصافَِة ٱلَْقَضاِء. ِوَالَدِة قَبَْل 2 ٱلُْمْستَِحيَِة. ُ ْ َغ ُة ٱْألُمَّ أَيَّتَُها يَا وَٱْجتَِمِعي ِعي تََجمَّ َسَخِط12 يَْوِم ِيف تُْسَرتُوَن لََعلَُّكْم ٱلتََّواُضَع. ٱطْلُبُوا ٱلِْربَّ. ٱطْلُبُوا ُحْكَمُه. فََعلُوا ٱلَِّذيَن ٱْألَرِْض بَائِِيس َجِميَع يَا ، ٱلرَّبَّ أُطْلُبُوا 3 . ٱلرَّبِّ َسَخِط يَْوُم َعلَيُْكْم

. ٱلرَّبِّ

فلسط ضد

كَلَِمُة ! َ ٱلِْكِريِتيِّ ِة أُمَّ ٱلْبَْحِر َساِحِل لُِسكَّاِن َويٌْل 5 تُْستَأَْصُل. َوَعْقُروُن يَطْرُُدونََها، َِة ٱلظَِّه ِعْنَد أَْشُدوُد لِلَْخرَاِب. َوأَْشَقلُوَن َمْرتُوكًَة، تَُكوُن َغزََّة ِألَنَّ 4

لِبَِقيَِّة اِحُل ٱلسَّ َويَُكوُن 7 لِلَْغَنِم. َوَحظَائَِر لِلرَُّعاِة ِبآبَاٍر َمْرًعى ٱلْبَْحِر َساِحُل َويَُكوُن 6 َساكٍِن». ِبَال أَْخِربُِك ِّ إِ ، َ ٱلِْفلِْسِطيِنيِّ أَرَْض كَْنَعاُن «يَا َعلَيُْكْم: ٱلرَّبِّ
َسبْيَُهْم. َويَرُدُّ يَتََعهَُّدُهْم إِلََهُهْم ٱلرَّبَّ ِألَنَّ يَْربُُضوَن، ٱلَْمَساِء ِعْنَد أَْشَقلُوَن بُيُوِت ِيف يَْرَعْوَن. َعلَيِْه يَُهوَذا. بَيِْت

وعمون موآب ضد

إِنَّ إِْرسَائِيَل، إِلَُه ٱلُْجُنوِد رَبُّ يَُقوُل أَنَا، َحيٌّ فَلَِذلَِك 9 تُُخِمِهْم. َعَىل َوتََعظَُّموا َشْعِبي، ُوا َّ َع ِبَها ٱلَِّتي وَن َعمُّ بَِني َوتََجاِديَف ُموآَب َ تَْعِي َسِمْعُت «قَْد 8
ِعَوُض لَُهْم َهَذا 10 ْتَلُِكُهْم». َ ِتي أُمَّ َوبَِقيَُّة َشْعِبي، بَِقيَُّة تَْنَهبُُهْم ٱْألَبَِد. إَِىل َوَخرَابًا ِملٍْح، َوُحْفرََة ٱلَْقِريِص، ِملَْك كََعُمورََة، وَن َعمُّ َوبَِني كََسُدوَم تَُكوُن ُموآَب
َمَكانِِه، ِمْن َواِحٍد كُلُّ ٱلنَّاُس، لَُه فََسيَْسُجُد ٱْألَرِْض، آلَِهِة َجِميَع يُْهزُِل ِألَنَُّه إِلَيِْهْم، ُمِخيٌف ٱلرَّبُّ 11 ٱلُْجُنوِد. رَبِّ َشْعِب َعَىل َوتََعظَُّموا ُوا َّ َع ِألَنَُّهْم ِِهْم، تََكربُّ

ٱْألَُمِم. َجزَائِِر كُلُّ

كوش ضد

ُهْم». َسيِْفي قَتَْىل ٱلُْكوِشيُّوَن. أَيَُّها يَا «َوأَنْتُْم 12
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أَيًْضا اَلُْقوُق ٱلَْحيََواِن. طََوائِِف كُلُّ ٱلُْقطَْعاُن، َوَسِطَها ِيف فََرتْبُُض 14 كَٱلَْقْفِر. يَاِبَسًة َخرَابًا نِيَنَوى َويَْجَعُل وَر، أَشُّ َويُِبيُد ِل َ ٱلشِّ َعَىل يََدُه ُدُّ َ َو 13
اكَِنُة ٱلسَّ ٱلُْمبْتَِهَجُة ٱلَْمِديَنُة ِهَي َهِذِه 15 أَْرِزيَُّها. تََعرَّى قَْد ِألَنَُّه ٱْألَْعتَاِب. َعَىل َخرَاٌب ٱلُْكَوى. ِيف يَْنِعُب َصْوٌت ُعُمِدَها. تِيَجاِن إَِىل يَأِْويَاِن َوٱلُْقْنُفُذ

يََدُه. َويَُهزُّ يَْصِفُر ِبَها َعاِبٍر كُلُّ لِلَْحيََواِن! َمْرِبًضا َخرَابًا، َصارَْت كَيَْف ِي». ْ َغ َولَيَْس «أَنَا قَلِْبَها: ِيف ٱلَْقائِلَُة ُمطَْمِئنًَّة،

أورشليم مستقبل

ِيف ُرَؤَساُؤَها 3 إِلَِهَها. إَِىل تَتََقرَّْب لَْم . ٱلرَّبِّ َعَىل تَتَِّكْل لَْم ٱلتَّأِْديَب. تَْقبَِل لَْم ْوَت. ٱلصَّ تَْسَمعِ لَْم 2 ٱلَْجائِرَِة! ٱلَْمِديَنِة َسِة، ٱلُْمَنجَّ لِلُْمتََمرَِّدِة َويٌْل يَعَة.13 ِ ٱلرشَّ َخالَُفوا ٱلُْقْدَس، ُسوا نَجَّ كََهَنتَُها ُغْدَراٍت. أَْهُل ُمتََفاِخُروَن أَنِْبيَاُؤَها 4 بَاِح. ٱلصَّ إَِىل َشيْئًا يُبُْقوَن َال َمَساٍء ِذئَاُب قَُضاتَُها زَائِرٌَة. أُُسوٌد َوَسِطَها
ُرشُفَاتِِهْم، بُْت َخرَّ ، ً أَُم «قَطَْعُت 6 ٱلِْخزَْي. يَْعرُِف فََال ٱلظَّالُِم ا أَمَّ ُر. يَتََعذَّ َال ٱلنُّوِر. إَِىل ُحْكَمُه يُْربُِز َغَداًة َغَداًة . ً ظُلْ يَْفَعُل َال َوَسِطَها ِيف َعاِدٌل اَلرَّبُّ 5
َعيَّْنتُُه َما كُلِّ َحَسَب َمْسَكُنَها يَْنَقِطُع فََال ٱلتَّأِْديَب. َ تَْقبَلِ لِتَْخَشيَْنِني، إِنَِّك فَُقلُْت: 7 َساكٍِن. ِ ْ ِبَغ إِنَْساٍن، ِبَال ُمُدنُُهْم رَْت ُدمِّ َعاِبٍر. ِبَال أَْسَواقَُهْم أَقَْفرُْت

لِِهْم. َ أَْع َجِميَع َوأَفَْسُدوا بَكَُّروا لَِكْن َعلَيَْها.
َغَضِبي. ُحُموِّ كُلَّ َسَخِطي، َعلَيِْهْم ِألَُصبَّ لِِك، َ ٱلَْم َوَحْرشِ ٱْألَُمِم ِبَجْمعِ ُهَو ُحْكِمي ِألَنَّ لِْب، ٱلسَّ إَِىل أَقُوُم يَْوِم إَِىل ، ٱلرَّبُّ يَُقوُل ، ِ فَٱنْتَِظُرو «لَِذلَِك 8
كُوٍش أَنَْهاِر َعْربِ ِمْن 10 َواِحَدٍة. ِبَكِتٍف لِيَْعبُُدوُه ، ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم كُلُُّهْم لِيَْدُعوا نَِقيٍَّة، َشَفٍة إَِىل ُعوَب ٱلشُّ أَُحوُِّل ِحيَنِئٍذ ِّ ِألَ 9 ٱْألَرِْض. كُلُّ تُْؤكَُل ِ َ ْ َغ ِبَناِر ِألَنَُّه
ُمبْتَِهِجي َوَسِطِك ِمْن أَنِْزُع ِحيَنِئٍذ ِّ ِألَ . َعَيلَّ ِبَها يِْت تََعدَّ ٱلَِّتي لِِك َ أَْع كُلِّ ِمْن تَْخَزيَْن َال ٱلْيَْوِم َذلَِك ِيف 11 تَْقِدَمِتي. ُموَن يَُقدِّ ، ِديَّ ُمتَبَدِّ إَِيلَّ، ٱلُْمتََرضُِّعوَن
يَْفَعلُوَن َال إِْرسَائِيَل بَِقيَُّة 13 . ٱلرَّبِّ ٱْسِم َعَىل فَيَتَوَكَّلُوَن َوِمْسِكيًنا، بَائًِسا َشْعبًا َوَسِطِك ِيف َوأُبِْقي 12 قُْدِيس. َجبَِل ِيف ِ ٱلتََّكربُّ إَِىل بَْعُد تَُعوِدي َولَْن كِْربِيَائِِك،

ُمِخيَف». َوَال َويَْربُُضوَن يَْرَعْوَن ِألَنَُّهْم ، ِغشٍّ لَِساُن أَفَْواِهِهْم ِيف يُوَجُد َوَال ِبٱلَْكِذِب، يَتََكلَُّموَن َوَال ًا، ْ إِ
َملُِك َعُدوَِّك. أَزَاَل َعلَيِْك، ٱْألَقِْضيََة ٱلرَّبُّ نََزَع قَْد 15 أُورَُشلِيَم! ٱبَْنَة يَا قَلِْبِك ِبُكلِّ وَٱبْتَِهِجي ٱفْرَِحي إِْرسَائِيُل! يَا ٱْهتُْف ِصْهيَْوَن! ٱبَْنَة يَا ِي َّ تََر 14

َجبَّاٌر. َوَسِطِك ِيف إِلَُهِك ٱلرَّبُّ 17 يََداِك. تَرْتَِخ َال ِصْهيَْوُن. يَا تََخاِيف «َال ِألُورَُشلِيَم: يَُقاُل ٱلْيَْوِم َذلَِك ِيف 16 َرشا. بَْعُد تَْنظُِريَن َال َوَسِطِك. ِيف ٱلرَّبُّ إِْرسَائِيَل
َذلَِك ِيف َهأَنََذا 19 ٱلَْعاَر. َعلَيَْها َ َحاِملِ ِمْنِك. كَانُوا ٱلَْمْوِسِم. َعَىل َ ٱلَْمْحزُونِ «أَْجَمُع 18 ِبَرتَنٍُّم». ِبِك يَبْتَِهُج َمَحبَِّتِه. ِيف يَْسُكُت فَرًَحا. ِبِك يَبْتَِهُج يَُخلُِّص.
َوقِْت َوِيف ِبُكْم ِ آ ِفيِه ٱلَِّذي ٱلَْوقِْت ِيف 20 ِخْزِيِهْم، أَرِْض كُلِّ ِيف ً وَٱْس تَْسِبيَحًة َوأَْجَعلُُهْم ٱلَْمْنِفيََّة، َوأَْجَمُع ٱلظَّالَِعَة، َوأَُخلُِّص ُمَذلِّلِيِك، كُلَّ أَُعاِمُل ٱلْيَْوِم

.« ٱلرَّبُّ قَاَل أَْعيُِنُكْم، اَم قُدَّ َمْسِبيِّيُكْم أَرُدُّ َ ِح كُلَِّها، ٱْألَرِْض ُشُعوِب ِيف َوتَْسِبيَحًة ً ٱْس ُكُُم ِّ أَُص ِّ ِألَ يَّاكُْم. إِ َجْمِعي
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