
704

ِكتاُب إَشْعياء

َهِذِه ِهَي �لرُّؤيا �لَِّتي َر�آها �لنَِّبيُّ �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص 1 
يّا َوُيوثاَم  َعْن َيُهوذ� َوَمديَنِة �لُقْدِس، ِفي َزَمِن ُعزِّ

َو�آحاَز َوِحْزِقّيا، ُملُوِك َيُهوذ�.

َدعَوى اهلِل ِضدَّ َيُهوذا
أْرُض،  ماو�ُت، َو�أنِصِتي �أيَُّتها �ل� 2�سَمِعي �أيَُّتها �لسَّ

ل�َأنَّ اهلَل َتَكلََّم:

  » َربَّيُت �أول�ِدَي َوَكبَّْرتُُهْم،
! ُدو� َعَليَّ    َولَِكنَُّهْم َتَمرَّ
3  �لثَّوُر َيعِرُف صاِحَبُه،  

   َو�لِحماُر َيعِرُف َحوَض َعَلِف َسيِِّدِه،
   َولَِكنَّ َبني �إْسر�ئِيَل ل� َيعِرفُوَن �لَِّذي ُيطِعُمُهْم،

   َشعِبي ل� َيفَهُم.«

ِة �إْسر�ئِيَل �لخاِطَئِة. 4  �آٍه َعَلى �ُأمَّ  
آثاِم، عِب َكِثيِر �ل�    �لشَّ

رِّ �لفاِسِديَن! أول�ِد فاِعِلي �لشَّ    َو�ل�
   َفَقْد َتَخلَّْو� َعِن اهلِل،

وِس �إْسر�ئِيَل.    َو�سَتهانُو� بُِقدُّ
   َتَركُوُه َوعاَملُوُه َكَغِريٍب!

5  ما نَْفُع �أْن تُضَرُبو� �أكَثَر؟  
نَُّكْم َتسَتِمرُّوَن ِفي ِعصيانُِكْم!    َفاإ

   َر�أُسُكْم َمِريٌض بِالكاِمِل،
   َوَقْلُبُكْم كُلُُّه َسِقيٌم.

�أِس ِة �لرَّ 6  ِمْن �أسَفِل �لَقَدِم �إلَى ِقمَّ  

   ل� ُيوَجُد َشيٌء َسِليٌم.
   ِجسِمُكْم كُلُُّه ُجُروٌح َوقُُروٌح

   َوَضرباٌت َغيُر َمشِفيٍَّة
يِت. ْد َولَْم تَُدلَّْك بِالزَّ    لَْم تُعَصْر َولَْم تَُضمَّ

7  َبَلُدكُْم َخِرٌب،  
   َوُمُدنُُكْم َمحُروَقٌة بِالنّاِر.

   �ل�أجانُِب َياأكُلُوَن �أْرَضُكْم �أماَمُكْم،
ُبوها.    َو�لُغَرباُء َخرَّ

8  َو�لَعِزيَزُة ِصْهَيْونُ أ ِهَي �لَوِحيَدُة �لباِقَيُة،  
   َكُكوِخ �لحاِرِس ِفي َكْرٍم،

   َوَكَخيَمٍة َوَسَط َحقِل َخْضر�و�ٍت،
   َوَكَمِديَنٍة ُيحاِصُرها �ل�أعد�ُء.

9  لَْو لَْم ُيبِق لَنا اهلُل �لَقِدْيُر نَسلاً،  
   لَُكنّا ِمثَل َسُدوَم،

   َول�أصَبحنا ِمثَل َعُموَرَة. ب
10  �ْسَمُعو� َكِلَمَة اهلِل يا ُحكّاَم َسُدوَم،  

   َو�أْصُغو� �إلَى َتعِليِم �إلَِهنا يا َشعَب َعُموَرَة.

11  َيُقوُل اهلُل:  
  » لِماذ� َذبائُِحُكْم �لَكِثيَرُة َهِذِه؟

   �أنا ُمتَخٌم بَِذبائِِح �لِكباِش َوَشْحِم �لَحيو�ناِت 
َنِة. �لُمَسمَّ

   َول� َيُسرُّنِي َدُم �لثِّير�ِن َو�لِخر�ِف َو�لتُُّيوِس.
ُمو� َذبائَِح، 12  ِعنَدما َتاأتُوَن �إلَى َمْحَضِري لُِتَقدِّ  

   َمْن َطَلَب ِمنُكْم �أْن َتُدوُسو� ساحاِت َهيَكِلي؟

أ 8:1 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »�ل�بنة ِصْهَيْون.«

ب 9:1 َسُدوم . . . َعُمورة. ر�جْع كتاَب �لتكويِن 19.
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13  َتَوقَّفو� َعْن �إْحضاِر َتقِدماٍت باِطَلًة.  
ُهوِر    �أنا �أكَرُه �لَبُخوَر َو�و�ئَِل �لشُّ

أْعياَد. ُبوَت َو�ل�    َو�لسُّ
يِنيََّة َمَع �ل�ْثِم.    ل� �أطيُق �ل�ْجِتماعاِت �لدِّ
14  تُْبُغُض نَفِسي �أو�ئَِل ُشُهوِركُْم َو�أعياَدكُْم.  

.    َوَقْد صاَرْت َثِقيَلًة َعَليَّ
عاِء وَن �أيِدَيُكْم لِلدُّ 15  ِحيَن َتُمدُّ  

   ل� �أنُظَر �إلَيُكْم،
   َو�إْن َصلَّيُتْم َكِثير�ً لَْن �أْسَمَع،
ماِء. أنَّ �أيِدَيُكْم ُمَغطّاٌة بِالدِّ    ل�

ُرو�، 16  �ْغَتِسلُو� َوَتَطهَّ  
يَرَة �لَِّتي َترَتِكُبونَها �أماِمَي. رِّ    َو�أزِيلُو� �أعمالَُكِم �لشِّ

رِّ.    َتَوقَُّفو� َعْن َعَمِل �لشَّ
17  َتَعلَُّمو� ِفعَل �لَخيِر،  

   َو�بَتُغو� �لَعدَل.
   �أنِقُذو� �لَمظلُوِميَن،

   َود�ِفُعو� َعِن �لَيتاَمى،
أر�ِمِل.«    َوحاُمو� َعِن �ل�

18  َيُقوُل اهلُل:  
  » َتعالَو� نََتحاَجَج.

   �إْن كانَْت َخطاياكُْم َحمر�َء َكالِقرِمِز،
   �أنا �أجَعلُها َبيضاَء َكالثَّلِج.
ُأرُجو�ِن،    َو�إْن كانَْت َكال�

أبَيِض. وِف �ل�    �أجَعلُها َكالصُّ
19  �إْن �أَطْعُتْم  

أْرِض.    َفَسَتاأكُلُوَن ِمْن َخير�ِت َهِذِه �ل�
ْدتُْم 20  َولَِكْن �إْن َرَفْضُتْم َوَتَمرَّ  

».    َفَسَتاأكُلُُكْم ُسُيوُف �لَعُدوِّ
أنَّ َفَم اهلِل َقْد َتَكلََّم.    ل�

الُقْدُس َغيُر األِميَنة
أِميَنُة َكز�نَِيٍة؟ 21  َكيَف صاَرِت �لَمِديَنُة �ل�  

   كانَْت َمملُوَءًة بِالَعدِل،
لاُح َيسُكُن ِفيها،    َوكاَن �لصَّ

آَن َفَيسُكُنها �لقاتِلُوَن.    �أّما �ل�
ُتِك َكِنفاَيِة �لَمعاِدِن، 22  صاَرْت ِفضَّ  

   َو�خَتَلَط نَبيُذِك بِالماِء.
ُدوَن َوِرفاٌق لِلُُّصوِص. 23  ُحكّاُمِك ُمَتَمرِّ  

   كُلُُّهْم ُيِحبُّوَن �لرِّشَوَة َوَيسُعوَن َور�َء �لَهد�يا.
ُه،    ل� ُيعُطوَن �لَيِتيَم َحقَّ

أرَمَلِة.    َول� ُيصُغوَن لَِشكَوى �ل�

24  لَِهذ� َيُقوُل �لرَّبُّ اإللَُه �لَقديُر،  
   َجّباُر �إْسر�ئِيَل:

  » لَْن ُيزِعَجِني �أعد�ئِي ِفيما َبْعُد،
   َوَساأنَتِقُم ِمْن �أعد�ئَِي.

25  َساأَضُع َيِدي َعَليِك ِمْن َجِديٍد.  
   َساُأنَظُِّف نِفاَيَتِك َكما بِالّصاُبوِن،

   َو�ُأِزيُل َجِميَع َشو�ئِِبِك.
26  َساُأِعيُد قُضاَتِك َوُمِشيِريِك َكما كانُو� ِفي   

�لِبد�َيِة.
›    ِحيَنِئٍذ، َسوَف تُدَعيَن ›َمِديَنَة �لِبرِّ

أِميَنَة.‹«    َو›�لَمِديَنَة �ل�

27  َسُتفَدى ِصْهَيْوُن بِالَعدِل،  
ُروَن بِالِبرِّ.    َو�لعائُِدوَن �إلَيها َسُيَحرَّ

28  �أّما �لُعصاُة َو�لُخطاُة َفَسُيَحطَُّموَن َمعاً،  
   َو�لَِّذيَن َيتُركُوَن اهلَل َسَيفَنْوَن.

29  َسَتخَجلُوَن ِمْن �أشجاِر �لَبلُّوِط  
   �لَِّتي كُنُتْم تَُسرُّوَن بِها،
   َوَتخَزوَن ِمَن �لَبساتِيِن

   �لَِّتي �خَتْرتُُموها لِلِعباَدِة.
30  َهذ� ل�أنَُّكْم َسَتُكونُوَن َكاأور�ِق َشَجِر �لَبلُّوِط  

   �لَِّتي َتذُبُل َوَتسُقُط،
   َوكالَبساتِيِن �لجافَِّة.

31  َوَيِصيُر �لَقِويُّ َكَخيِط ِكتّاٍن َمنُسوٍل،  
   َوَعَملُُه َكَشر�َرٍة. َفَيحَتِرقاِن َمعاً،
   َول� �أَحَد َيقِدُر �أْن ُيطِفَئ �لنّاَر.
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َجَبُل اهلِل الُمرَتِفع

َهذ� ما َر�آُه �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص َعْن َيُهوذ� َوَمديَنِة 2 
�لُقْدِس.

أِخيَرِة، أيّاِم �ل� 2  ِفي �أل�  
   َسُيصِبُح َجَبُل َبيِت اهلِل �أعَلى �لِجباِل.

   َسَيرَتِفُع َفوَق �لتِّلاِل،
ُأَمِم.    َوَسَتنَدِفُع �إلَيِه كُلُّ �ل�

3  ُشُعوٌب َكِثيَرٌة َسَتاأتِي َوَتُقوُل:  
  » َهلُمَّ نَْصَعُد �إلَى َجَبِل اهلِل،

   �إلَى َبيِت �إلَِه َيعُقوَب.
   َحْيُث نََتَعلَُّم �أْن نَحيا َوْفَق َمِشيَئِتِه،

   َونَسَلَك َحَسَب َتعِليِمِه.«

أنَّ َشريَعَة اهلِل َسَتخُرُج ِمْن ِصْهَيْوَن،    ل�
   َوَكِلَمُتُه ِمَن �لُقْدِس.
ُأَمِم، 4  َسَيحُكُم َبيَن �ل�  

ُعوِب.    َوَيفِصُل ِفي نِز�عاِت �لشُّ
ُيوَف �إلَى َمحاِريَث، ُأَمُم �لسُّ ُل �ل�    تَُحوِّ
ماَح �إلَى �أَدو�ٍت لَِتقِليِم �لنَّباتاِت.    َو�لرِّ

ُأَمُم،    لَْن َتَتحاَرَب �ل�
   َولَْن َيَتَعلَُّمو� �لَحْرَب ِمْن َذلَِك �لَوقِت 

َفصاِعد�ً.

5  َتعالَْو� يا َبيَت َيعُقوَب  
   لَِنِسْر ِفي نُوِر اهلِل.

6  َتَرْكَت َشعَبَك يا َبيَت َيعُقوَب،  
رِق،    َوها ُهْم ُمنَغِمُسوَن ِفي ِسحِر �لشَّ

   َوِعر�َفِة �لِفِلسِطيِّيَن.
   َيقَطُعوَن ُعُهود�ً َمَع �لُغَرباِء.

َهِب، ِة َو�لذَّ 7  �أْرُضُهْم َمِليَئٌة بِالِفضَّ  
   َول� َحدَّ لُِكُنوِزِهْم.

   َو�أْرُضُهْم َمليَئٌة بِالَخيِل،
   َوَمرِكباتُُهُم ل� تُحَصى.
أوثاِن، 8  �أْرُضُهْم َمليَئٌة بِال�  

   َوَيسُجُدوَن لَِعَمِل �أيِديِهْم،
   َوما َصَنَعْتُه �أصابُِعُهْم.

9  َسُيَذلُّ �لنّاُس َوَيخَزوَن.  
   ل� َترَفْعُهْم يا �هلُل.

ُروَن َسُيَذلُّون الُمَتَكبِّ
خَرِة. 10  �ْدُخْل �إلَى �لصَّ  

ماِل    �خَتِبْئ ِفي ُحفَرِة �لرِّ
   ِمْن َرهَبِة اهلِل،

   َوِمْن َجلالِِه �لَمِجيِد.
11  َسَينَحطُّ �لُمَتشاِمُخوَن،  
   َو�لُمَتَكبُِّروَن َسُيَذلُّوَن.

   اهلُل َوْحَدُه َسَيرَتِفُع ِفي َذلَِك �لَوقِت.
َد َيوماً 12  ل�أنَّ اهلَل �لَقِديَر َقْد َحدَّ  

   ِضدَّ كُلِّ �لُمَتشاِمِخيَن َو�لُمَتَكبِِّريَن،
   َوَسُيَذلُّوَن.

َد َيوماً ِضدَّ كُلِّ �أرِز لُبناَن �لُمرَتِفِع، 13  َحدَّ  
   َوكُلِّ َبلُّوطاِت باشاَن.

14  ِضدَّ كُلِّ �لِجباِل �لُمرَتِفَعِة َو�لتِّلاِل �لعالَِيِة،  
ٍن عاٍل. 15  َوكُلِّ ُبرٍج ُمرَتِفٍع َوُسوٍر ُمَحصَّ  

16  ِضدَّ كُلِّ ُسُفِن َترِشيَش،  
ُفِن �لَجِميَلِة.    َوكُلِّ �لسُّ
17  َسُتَذلُّ ِكبِرياُء �لنّاِس،  
   َوَسُيَحطَُّم َتشاُمُخُهْم.

   اهلُل َوْحَدُه َسَيرَتِفُع ِفي َذلَِك �لَوقِت.
أوثاُن َفَتفَنى بِالكاِمِل. 18  �أّما �ل�  

ُخوِر، 19  َسَيذَهُب �لنّاُس �إلَى َمغار�ِت �لصُّ  
ماِل    َو�إلَى ُحَفِر �لرِّ

   َخوفاً ِمَن اهلِل َوَمجِد َجلالِِه،
أْرَض.    ِعنَدما َيُقوُم لُِيرِعَب �ل�

20  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  
   ُيْمِسُك �لنّاُس بِاأْصناَمِهُم �لَمصُنوَعِة ِمَن 

َهِب ِة َو�لذَّ �لِفضَّ
   – �لَِّتي َصَنُعوها لَِيسُجُدو� لَها –
   َوَيْرُمونَها لِلَقو�ِرِض َو�لَخفاِفيِش.
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ُخوِر َوُشُقوِقها، 21  َسَيحَتُموَن بَِمغار�ِت �لصُّ  
   َخوفاً ِمَن اهلِل َوَمجِد َجلالِِه،
أْرَض.    ِحيَن َيُقوُم لُِيرِعَب �ل�

َقُة ِباهلل الثِّ
22ل� َتِثُقو� بِالَبَشِر، �إْذ ل� َيفِصلُُهْم َعِن �لَموِت ِسَوى 

�لنََّفِس �لباِقي ِفي �ُأنُوِفِهْم، َفِبَم َينَفُعوَن؟

أنَّ �لَربَّ اإللََه �لَقِديَر3    ل�
  َسُيِزيُل ِمْن �لُقْدِس َوَيُهوذ� كُلَّ ما َيتَِّكلُوَن 

َعَليِه.
   كُلَّ َمصاِدِر �لطَّعاِم، َوكُلَّ َمصاِدِر �لماِء،

أقِوياِء َو�لُجُنوِد َو�لُقضاِة 2  َوكُلَّ �ل�  
ُيوِخ أنِبياِء َو�لَعّر�ِفيَن َو�لشُّ    َو�ل�

َرفاِء َو�لُمسَتشاِريَن 3  َو�لقاَدِة َو�لشُّ  
نّاِع �لماِهِريَن    َو�لصُّ

حِر َو�لِعر�َفِة.    َو�لفاِهِميَن ِفي �لسِّ
أول�ِد، 4  َوَيُقوُل: »َساأجَعُل قاَدَتُهْم ِمَن �ل�  

   َو�ل�أطفاُل َسَيحُكُمونَُهْم.
5  َوَسَيظِلُم �لنّاُس َبعُضُهْم َبعضاً.  

   كُلُّ و�ِحٍد َسَيظِلُم صاِحَبُه.
، نِّ غاُر ِكباَر �لسِّ    َسُيهيُن �لصِّ
َرفاَء.« أدنِياُء �لشُّ    َوَسُيهيُن �ل�

6  َسُيمِسُك �لرَُّجُل بَِقِريٍب لَُه،  
   ِمْن عائَِلِتِه، َوَيُقوُل لَُه:

  » لََديَك َثوٌب، لِذ� َسَتُكوُن حاِكماً لَنا.
ى ِمَن �لَخر�ِب،    َفما َتَبقَّ

   َسَيُكوُن َتحَت ُسلطانَِك.«
7  َفَيصُرُخ َقِريُبُه َوَيُقوُل:  

  » ل� �أسَتِطيُع �أْن �ُأساِعَدكُْم،
   َفلا ُيوَجُد َطعاٌم �أْو ثِياٌب ِفي َبيِتي.

عِب.«    ل� َتجَعلُونِي حاِكماً لِلشَّ
أنَّ �أهَل �لُقْدِس َوَيُهوذ� َتَعثَُّرو� َوَسَقُطو�. 8  ل�  

   َكلاُمُهْم َو�أْعمالُُهْم كُلُّها ِضدُّ اهلِل.
ْوَن َحْضَرَتُه �لَمِجيَدَة.    َيَتَحدَّ

9  َتعِبير�ُت ُوُجوِهِهْم َتشَهُد َعَليِهْم،  
   َوَيَتَكلَُّموَن َعْن َخِطيَِّتِهْم َكَسُدوَم، َول� 

ُيخُفونَها.
   ما �أْرَعَب ما َسَيِحلُّ بِِهْم،

أنُفِسِهْم! يَق ل� َُّهْم َسبَُّبو� �لضِّ أن    ل�

10  قُولُو� لِلُمسَتِقيِميَن َهنيئاً،  
َُّهْم َسَياأكُلُوَن َثَمَر َتَعِبِهْم. أن    ل�
11  َوويٌل لِلاأشر�ِر! يالََتعاَسِتِهْم!  

َُّهْم َسُيجاَزوَن بِمثِل ما َفَعَلْت �أيديُهْم. أن    ل�
12  َسَيظلُُم �أطفاٌل َشعِبَي،  

   َوَسَتحُكُمُه نِساٌء.
   َسُيِضلُُّكْم ُمرِشُدوكُْم يا َشعِبَي،

ُبوَن �لطَِّريَق �لَِّتي َتِسيُروَن ِفيها.    َوَسُيَخرِّ

َقضاُء اهلِل ِبُخُصوِص َشعِبه
13  َسَيِقُف اهلُل لَِيرَفَع َدعو�ُه،  
ُأَمَم.    َسَيِقُف لُِيحاِكَم �ل�

14  َسُيعِلُن اهلُل ُحكَمُه َعَلى قاَدِة َشعِبِه َوُرَؤسائِِه،  
   َوَيُقوُل لَُهْم: »�أَكْلُتُم َكْرَم �لِعَنِب،

   َوَسَرْقُتُم �لُفَقر�َء َو�أَخْذتُْم مالَُهْم.
15  لِماذ� َتسَحُقوَن َشعِبي،  

ُغوَن ُوُجوَه �لَمساِكيِن بِالطِّيِن؟«    َوتَُمرِّ
   َيُقوُل �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر.

16  َوَيُقوُل اهلُل:  
  » نِساُء ِصْهَيْوَن ُمَتَكبِّر�ٌت.

يَن بُِرؤوٍس ُمَتشاِمَخٍة َونََظر�ٍت ُمسَتهِتَرٍة.    َيَتَمشَّ
   َوَيَتَبخَتْرَن بَِرنَّاِت �لَخلاِخِل.«

17  لَِذلَِك َسُيِصيُب �لرَّبُّ ُرُؤوَس نِساِء ِصْهَيْوَن   
بِالُقُروِح،

.    َوَسَيكِشُف اهلُل َعوَرَتُهنَّ

 : َعنُهنَّ يَنَة  �لزِّ �لرَّبُّ  َسُيِزيُل  �لَوقِت،  َذلَِك  18ِفي 

مِس  �لشَّ َشكِل  َعَلى  �لَمصُنوَعَة  َو�لَقلائَِد  �لَخلاِخَل 
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�أِس  �لرَّ َو�أغِطَيَة  َو�ل�أساِوَر  19َو�ل�أحلاَق  َو�لِهلاِل، 
َو�ل�أحِزَمَة  أقد�ِم  �ل� َوَسلاِسَل  �أِس  �لرَّ 20َوَعصائَِب 

أنِف  َوُزجاجاِت �لُعُطورِ َو�لُحُجَب 21َو�لَخو�تَِم َو�أحلاَق �ل�
َو�لَحقائَِب  َو�لّشال�ِت  َو�لَمعاِطَف  �لَجِميَلَة  22َو�لثِّياَب 

23َو�لَمر�يا َو�لثِّياَب �لِكتّانِيََّة َو�لَعمائَِم َو�لِخمار�ِت.

24  َسَتُفوُح ر�ئَِحُتُهنَّ �لَعِفَنُة  
   ِعَوضاً َعِن �لُعُطوِر.

   َسَتُكوُن لَُهنَّ �لِحباُل ِعَوضاً َعِن �ل�أحِزَمِة،
عِر �لُمَسرَِّح،    َو�لَقَرُع ِعَوضاً َعِن �لشَّ

   َو�لَخيُش ِعَوضاً َعِن �لثِّياِب �لَجِميَلِة،
   َو�لِخزُي ِعَوضاً َعِن �لَجماِل.

يِف، 25  َسُيقَتُل ِرجالُِك بِالسَّ  
   َو�أقِرباُؤِك ِفي �لَحرِب.

26  َسَتُنوُح َوَتبِكي �أبو�ُب �لَمِديَنِة،  
   َوَتُكوُن فاِرَغًة ِمَن �لرِّجاِل.

بَِرُجٍل 4  نِساٍء  َسبُع  تُمِسُك  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
و�ِحٍد، َوَيُقْلَن لَُه: »َسَناأكُُل َطعاَمنا َونَلِبُس ثِياَبنا، 
�أِزْل عاَرنا  َجنا َفُندَعى باسِمَك.  َتَتَزوَّ �أْن  َوما نُِريُدُه ُهَو 

جاٍت.« َّنا لَسنا ُمَتَزوِّ أن ل�

الباُقوَن ِفي الُقدس
َجِميلاً  اهلِل  ُغصُن  َيُكوُن  �لَوقِت،  َذلَِك  2ِفي 

ِمْن  لِلباِقيَن  َوَجمال�ً  َفخر�ً  أْرِض  �ل� َوَثَمُر  َوَمِجيد�ً، 
َو�لُقْدِس  ِصْهَيْوَن  ِفي  �لباقُوَن  3َوَسُيدَعى  �إْسر�ئِيَل. 
لُِيسَمَح  �أسماؤُهْم  نَْت  َدوِّ �لَِّذيَن  َجميُع  ِسيَن – �أي  ُمَقدَّ

َكِن ِفي �لُقْدِس. لَُهْم بِالسَّ
4َوَسَيغِسُل �لرَّبُّ �أوساَخ ُمُدِن ِصْهَيْوَن، َوَسُيَنظُِّف 

�لنّاِر.  َوبُِروِح  �لَقضاِء  بُِروِح  �لُقْدِس  َوَسِط  ِمَن  َم  �لدَّ
َونُوَر  �لنَّهاِر،  ِفي  ُدخاٍن  َسحاَبَة  اهلُل  َسَيخِلُق  5ِحيَنِئٍذ، 

ناٍر ُملَتِهَبٍة ِفي �للَّيِل، َعَلى كُلِّ ُجزٍء ِمْن َجَبِل ِصْهَيْوَن، 
َوَعَلى كُلِّ َمكاٍن لِلاجِتماِع. َوَسَيَضُع ِغطاَء ِحماَيٍة َفوَق 
َحرِّ  ِمَن  لِِحماَيِتِه  ِمَظلًَّة  �لِغطاُء  6َسَيُكوُن  �إنساٍن.  كُلِّ 

�لنَّهاِر، َوَملجاأً َحِصيناً ِمَن �لعاِصَفِة َو�لَمَطِر.

إْسراِئيُل: ُبستاُن اهلل

َساُأَغنِّي لَِحِبيِبي �ُأغِنَيَة ُحبٍّ َعْن َكْرِمِه:5 

   كاَن لَِحِبيِبي َكْرٌم َعَلى َتلٍَّة َخِصَبٍة ِجّد�ً.
2  َحَرَثُه َو�أز�َل ِمنُه �لِحجاَرَة.  

   َوَبَنى ُبرجاً ِفي َوَسِطِه،
   َكما َعِمَل ِمعَصَرًة ِفيِه.

   َوَتَوقََّع �أْن ُينِتَج َهذ� �لَكرُم ِعَنباً َجيِّد�َ،
   َولَِكنَُّه �أنَتَج ِعَنباً َرِديئاً.

آَن يا ُسكّاَن �لُقْدِس َويا َبِني  3  َفقاَل: »َو�ل�  
َيُهوذ�،

   �حُكُمو� َبيِني َوَبيَن َكرِمَي.
4  ماذ� كاَن َعَليَّ �أْن �أعَمَل لَِكرِمَي َولَْم �أعَمْلُه؟  

   لِماذ� َتَوقَّْعُت �أْن ُينِتَج ِعَنباً َجيِّد�ً،
   َفاأنَتَج ِعَنباً َرِديئاً؟

آَن َساُأخِبُركُْم ماذ� َساأفَعُل بَِكرِمي: 5 » َو�ل�  
   َساأنِزُع ِسياَجُه َفَيُكوَن لِلَخر�ِب،
وِس.    َوَساأهِدُم ُسوَرُه َفَيِصيَر لِلدَّ

َب �أْرَضُه �أَحٌد، ُبُه، َولَْن ُيَقلَِّمُه �أْو ُيَنقِّ 6  َساُأَخرِّ  
   َوَسَتنُمو �ل�أشو�ُك ِفيِه.

   َوَساآُمُر �لُغُيوَم �أْن ل� تُمِطَر َعَليِه.«

7َكرُم اهلِل �لَقِديِر ُهَو َبيُت �إْسر�ئِيَل، َوَبُنو َيُهوذ� ُهْم 

َزْرُعُه �لَِّذي ُيِحبُُّه.

   َتَوقََّع �إنصافاً،
   َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك ِسَوى �لَقتِل.

   َتَوقََّع َصلاحاً،
   لَِكْن لَْم َيُكْن ِسَوى ُصر�ِخ �لُمَتضايِِقيَن.

8  َويٌل لَِمْن َيِزيُدوَن َعَدَد ُبُيوتِِهْم َوُحُقولِِهْم،  
   َحتَّى ل� َيبَقى َمكاٌن لَِغيِرِهْم!

أْرِض.    َسَتسُكُنوَن َوِحيديَن ِفي �ل�
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9�أقَسَم اهلُل �لَقِديُر َوقاَل:

خَمُة َسُتخَرُب،   » �لُبُيوُت �لضَّ
   َو�لُبُيوُت �لَجِميَلُة َسُتصِبُح فاِرَغًة بِلا ُسكّاٍن.

10  َعْشَرُة َفد�ِديَن ِمَن �لُكُروِم،  
   لَْن تُْنِتَج ِسَوى َصِفيَحةٍ أ ِمَن �لنَِّبيِذ.

   َوِكيساً ب ِمَن �لُبُذوِر،
ةٍ ج و�ِحدٍة.«    لَْن ُيْنِتَج ِسَوى قُفَّ

11  َويٌل لِلَِّذيَن َيسَتيِقُظوَن باِكر�ً  
   لَِيْسَعْو� َور�َء �لُمسِكر�ِت!

ُروَن ِفي �للَّيِل    َويٌل لِلَِّذيَن َيَتاأخَّ
   لَِيشَرُبو� �لَخمَر!

12  ِفي َحفلاتِِهُم �لُعوُد َو�لِقيثاَرُة  
   َو�لدُّفُّ َو�لِمزماُر َو�لَخمُر،

وَن بِما َيعَملُُه اهلُل،    َولَِكنَُّهْم ل� َيهَتمُّ
   َول� ُيلاِحُظوَن ما َصَنَعْتُه َيد�ُه.

13  لَِذلَِك َسُيسَبى َشعِبي َفجاأًة  
َُّهْم لَْم َيفَهُمو� �أنِّي �أنا �لَِّذي كُنُت �أعَمُل  أن    ل�

َهذ�.
عِب َسَيُجوُعوَن،    ُشَرفاُء �لشَّ
ُة �لنّاِس َسَيعَطُشوَن.    َوعامَّ

14  َولَِهذ� َتفَتُح �لهاِوَيُة َشِهَيَتها،  
ُع َفَمها َكِثير�ً لَِمِزيٍد ِمَن �لنّاِس.    َوتَُوسِّ

ُة �لنّاِس،    ُشَرفاُء �لُقْدِس َوعامَّ
كاِن َوَجميُع �لُمبَتِهِجيَن،    ُحُشوُد �لسُّ

   َسَينِزلُوَن �إلَى �لهاِوَيِة.
عُب، 15  َسُيَذلُّ �لشَّ  

   َوَسُيَقلَُّل ِمْن َقدِر كُلِّ �إنساٍن.
   َسُيَحطُّ َقْدُر �لُمَتَكبِِّريَن.

أ 10:5 صفيحة. حرفياً »َبث.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل �لسائِلِة 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.
ب 10:5 كيس. حرفياً »ُحوَمر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً.
�لّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »�إيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ ج 10:5 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.

16  �أّما اهلُل �لَقِديُر َفَسُيظِهُر َمجَدُه بَِعدلِِه،  
ِه. وُس ذ�َتُه بِِبرِّ    َوَسُيظَهُر �هلُل �لُقدُّ

أغِنياِء، 17  ِحيَنِئٍذ، َترَعى �لِخر�ُف ِفي َمر�ِعي �ل�  
   َوَتاأكُُل �لِحملاُن َبيَن َخر�ئِِبِهْم.

ثَم َخلَفُه بِِحباِل  18  َويٌل لَِمْن َيسَحُب �ل�إ  
�لَكِذِب،

   َوَيُجرُّ �لَخِطيََّة َكما َيُجرُّ َعَرَبًة.
19  َيُقولُوَن: »لُِيسِرْع!  

   لَِيعَمْل َعَمَلُه بُِسرَعٍة َحتَّى نَر�ُه.
وِس �إْسر�ئِيَل َقِريباً ْق ُخطَُّة قُدُّ    َولَْتَتَحقَّ

   َحتَّى نَعِرَفها.«

رَّ َخير�ً وَن �لشَّ 20  َويٌل لِلَِّذيَن ُيَسمُّ  
   َو�لَخيَر َشّر�ً!

لُوَن �لظُّلَمَة �إلَى نُوٍر    �لَِّذيَن ُيَحوِّ
   َو�لنُّوَر �إلَى ُظلَمٍة!

لُوَن �لُمرَّ �إلَى ُحلٍو    �لَِّذيَن ُيَحوِّ
!    َو�لُحلَو �إلَى ُمرٍّ

أولَِئَك �لَِّذيَن َيُظنُّوَن �أنَُّهْم ُحَكماُء، 21  َويٌل ل�  
   َوَيعَتِقُدوَن �أنَُّهْم �أذِكياُء.

22  َويٌل لِلاأقِوياِء ِفي ُشرِب �لَخمِر،  
   َو�لُمحَتِرِفيَن ِفي َمْزِج �لُمسِكر�ِت!

23  �لَِّذيَن ُيطِلُقوَن َسر�َح �لُمذنِِب بِالرِّشَوِة،  
   َول� ُينِصُفوَن �لَبِريَء.

، 24  لَِهذ� َكما �أنَّ لَِهيَب �لنّاِر َيلَتِهُم �لَقشَّ  
   َو�لُعشَب �لجافَّ َيُزوُل ِفي �للََّهِب،

ُن ُجُذوُرُهْم،    َهَكذ� َسَتَتَعفَّ
   َوَزهُرُهْم َكالُغباِر َيِطيُر.

َُّهْم َرَفُضو� �لُخُضوَع لَِتعِليِم اهلِل �لَقِديِر، أن    ل�
وِس �إْسر�ئِيَل.    َو�حَتَقُرو� َكلاَم قُدُّ

25  لَِذلَِك �شتَعَل َغِضُب اهلِل َعَلى َشعِبِه،  
ُهْم، َوَضَرَبُهْم.    َوَرَفَع َيَدُه ِضدَّ

   �لِجباُل �هَتزَّْت،
و�ِرِع َكالنُّفاَيِة.    َوُجَثثُُهْم ِفي َوَسِط �لشَّ
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   َوبِالرُّغِم ِمْن َهذ�، ما َيز�َل غاِضباً،
   َوَيُدُه َمرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم.

ُمعاَقَبُة اهلِل إلْسراِئيل ِبأَُمٍم َبعيدة
26  َسَيدُعو �هلُل �ُأَمماً َبِعيَدًة،  

أْرِض.    َوَيصُفُر لَُهْم لِياأتُو� ِمْن �أقاِصي �ل�
   َوها ُهْم َياأتُوَن َسِريعاً.

27  ل� �أَحَد ِمنُهْم َيتَعُب �أْو َيَتَعثَُّر،  
   َول� �أَحَد ِمنُهْم َينَعُس �أْو َيناُم.
   ل� َينَحلُّ ِحز�ٌم َعْن َوسِطِهْم،

   َول� َينَقِطُع ِرباُط ِحذ�ٍء.
ٌة، 28  ِسهاُمُهْم حادَّ  

طلاِق.    َو�أقو�ُسُهْم جاِهَزٌة لِلاإ
ّو�ِن،    َحو�ِفُر َخيِلِهْم قاِسَيٌة َكالصَّ

   َوَعَجلاُت َمرَكباتِِهْم تُِثيُر �لُغباَر َكِريٍح عاِصَفٍة.
29  َزمَجَرتُُهْم َكاللَُّبَؤِة،  

   َوَزئِيُرُهْم َكال�أشباِل.
   ُيَزمِجُروَن َوُيمِسُكوَن َفر�ئَِسُهْم،

   َوَيبَتِعُدوَن بِها َول� ُيوَجُد َمْن ُينِقُذها.
30  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  

   َسَيْهِدُروَن َعَلى �إْسر�ئِيَل َكَهِديِر �أمو�ِج �لَبحِر.
أْرِض    َوَسَينُظُر َبُنو �إْسر�ئِيَل �إلَى �ل�

ذ� َظلاٌم َوِضيٌق،    َفاإ
   َو�لنُّوُر َيَتلاَشى َور�َء �لُغُيوِم.

َدعَوُة اهلِل إلَشْعياء

َر�أيُت �لرَّبَّ جالِساً 6  يّا،  ِفي َسَنِة َوفاِة �لَمِلُك ُعزِّ
�لَهيَكَل.  َتملاُأ  َثوبِِه  َو�أطر�ُف  َعرٍش عاٍل،  َعَلى 
ِمنها  و�ِحٍد  َولُِكلِّ  َفوَقُه.  ير�ِفيِم  �لسِّ َملائَِكُة  2َوكانَِت 

ُيَغطِّي  َوبِاْثَنيِن  َوجَهُه،  ُيَغطِّي  بِاْثَنيِن  �أجِنَحٍة:  ِستَُّة 
ِرجَليِه، َوبِاْثَنيِن َيِطيُر. 3َوكانَِت �لَملائَِكُة ُيناِدي �أَحُدها 

آَخَر: �ل�

وٌس اهلُل �لَقِديُر. وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ   » قُدُّ
أْرِض.«    َمجُدُه َيملاُأ كُلَّ �ل�

َصوِت  بَِسَبِب  أبو�ِب  �ل� �أساساُت  ْت  4َفاهَتزَّ

�لُمناِدي، َو�مَتلاأ �لَهيَكُل بِالدُّخاِن. 5َفُقْلُت: »َويٌل لِي 
َفَتيِن، َو�أنا �أسُكُن  َِّني َساأهِلُك، َفاأنا لَسُت طاِهَر �لشَّ أن ل�
َر�أْت َعيَنيَّ  َوَمَع َهذ�  فاِه.  َوَسَط َشعٍب َغيِر طاِهِر �لشِّ

�لَمِلَك، اإللََه �لَقِديَر.«
ناٍر  َجمَرُة  َوبَِيِدِه  ير�ِفيِم  �لسِّ ِمَن  و�ِحٌد  �إلَيَّ  6َفطاَر 

َفِمي،  بِها  7َولََمَس  �لَمذَبِح،  َعِن  ِمْن  بِِملَقٍط  �أَخَذها 
ْت َهِذِه �لَجمَرُة َشَفَتيَك، َفاُأِزيَل َعنَك  َوقاَل: »ها َقْد َمسَّ

�إثُمَك، َوُمِحَيْت َخِطيَُّتَك.«
َمْن  �ُأرِسُل؟  َيُقوُل: »َمْن  �لرَّبِّ  8َوَسِمْعُت َصوَت 

َسَيذَهُب لُِيعِلَن ِرسالََتنا؟«
َفُقْلُت: »ها �أنا، �أرِسْلِني.«

عِب: : »�ْذَهْب َوقُْل لَِهذ� �لشَّ 9ثُمَّ قاَل �لرَّبُّ

› �ْسَمُعو� لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُمو�،   
   َو�نُْظرو� لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُمو�!‹

عِب عاِجز�ً َعِن �لَفهِم، 10  �جَعْل ِذهَن َهذ� �لشَّ  
   َو�أغِلْق �آذ�نَُهْم.
   �ُأغِلُق ُعُيونَُهْم،

   َفلا َيقِدُروَن �أْن ُيلاِحُظو� بُِعُيونِِهْم،
   َول� �أْن َيْسَمُعو� بِاآذ�نِِهْم،
   َول� �أْن َيفَهُمو� بُِعُقولِِهْم،

   لَِكيلا َيرِجُعو� �إلَيَّ َفاُأْشِفْيِهْم.«

11َفُقْلُت: »�إلَى َمَتى يا َربُّ �أعِلُن َهذ�؟« َفقاَل:

َر �لُمُدُن،   » �إلَى �أْن تَُدمَّ
   َول� َيبَقى ِفيها ساِكٌن.

   َو�إلَى �أْن تُصِبَح �لُبُيوُت بِلا ساِكٍن،
أْرُض َوتُصِبَح فاِرَغًة.«    َوتُخَرَب �ل�

عَب �إلَى �أْرٍض َبِعيَدٍة، 12  َسُيرِسُل اهلُل �لشَّ  
أْرِض.    َفَتخلُو ُمعَظُم �ل�

أْرِض ُعْشُر �لُعشِب، 13  َوَمَع �أنَُّه َيبَقى ِفي �ل�  
   �إلّ� �أنَّها َسُتحَرُق ثانَِيًة.
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   َوَتُكوُن ِمثَل َشَجَرِة �لُبطَمِة َو�لَبلُّوِط
   �لَِّتي �إْن قُِطَعْت ُيتَرُك لَها َجْذٌع،

ٌس َينُبُت ِمْن َجِديٍد.    َوَجْذُعها َزرٌع ُمَقدَّ

َمشاِكُل َمَع أرام

َمِلَك 7  يّا  ُعزِّ بِن  ُيوثاَم  بِن  �آحاَز  �أيّاِم  ِفي  َوَحَدَث 
ْبُن  َوَفَقُح  �أر�َم  َمِلُك  َرِصيُن  َخَرَج  �أْن  َيُهوذ�، 
َرَمْليا َمِلُك �إْسر�ئِيَل لُِيهاِجما َمديَنَة �لُقْدِس. َولَِكنَُّهما لَْم 
َيسَتِطيعا �أْن َيهِزُموها. 2َفَوَصَل َهذ� �لَخَبُر �إلَى َبيِت د�ُوَد: 
»َقْد َخيََّم �أر�ُم َعَلى ُحُدوِد �أْفر�يَِم.« َفارَتَجَف �آحاُز َوَشعُبُه 

ِمَن �لَخوِف، ِمثَل �أْشجارِ �لغاَبِة ِعنَدما َتُهزُّها �لرِّيُح.
�أنَت  بِاآحاَز،  �لَتِق  »�ْذَهِب  َشْعياَء:  ل�إ اهلُل  3َوقاَل 

َو�ْبُنَك َشاآَرياُشوُب، ِفي َمكاِن َتَدفُِّق �لِمياِه �إلَى �لِبرَكِة 
َيِة �إلَى َحقِل ُمَبيِِّض �لثِّياِب.  �لُعليا، َعَلى �لطَِّريِق �لُمَؤدِّ
بَِسَبِب  َقلُبَك  َيضطَِّرْب  ل�  َو�هَد�أْ،  ›�حَذْر  لَُه:  4َوقُْل 

َنَتيِن: �أْي بَِسَبِب َغَضِب َرِصيَن َمِلِك �أر�َم،  َفِتيَلَتيِن ُمَدخِّ
َوَفَقَح ْبَن َرَمْليا َمِلِك �إسر�ئِيَل.

5ل�أنَّ َشعَب �أر�َم َو�أْفر�يَِم َوَفَقَح ْبِن َرَمْليا َقْد َتاآَمرو� 

َك َفقالُو�: 6»لُِنهاِجْم َيُهوذ�، َولُْنرِعْبها، َولَْنقِسْمها  ِضدَّ
َبيَننا، َونََضِع �بَن َطْبِئيَل َمِلكاً ِفيها.‹«

7لََذلَِك َيُقوُل �لرَّبَّ اإللََه:

َق.   » لَْن َتنَجَح ُخطَُّتُهْم، َولَْن َتَتَحقَّ
8  ل�أنَّ عاِصَمَة �أر�َم ِهَي ِدَمشُق،  

آَن.    َوحاِكَم ِدَمشَق ُهَو َرِصيُن �ل�
   َوِخلاَل َخمَسٍة َوِستِّيَن عاماً

   َيَتَحطَُّم �أْفر�يُِم َفلا َيُكوُن َشعباً ِفيما َبْعُد.
9  عاِصَمُة �أْفر�يَِم ِهَي �لّساِمَرُة،  

آَن.    َوحاِكُم �لّساِمَرِة ُهَو َفَقُح ْبُن َرَمْليا �ل�
   �إْن لَْم تُؤِمُنو� بَِهِذِه �لرِّسالَِة،

   َفَلْن تاأَمُنو�.«

ِعّمانُوِئيُل: اهلُل َمَعنا
11»�طلُْب  َفقاَل:  ل�آحاَز  ِرسالََتُه  اهلُل  10َو�أكَمَل 

َعِميقاً  َدليلاً  �طلُْب  َذلَِك.  َعَلى  إلَِهَك  ِمْن  َدليلاً 

ماو�ِت.« َكالهاِوَيِة، �أْو ُمرَتِفعاً َكالسَّ
�أمَتِحَن  َولَْن  َدليلاً،  �أطلَُب  »لَْن  �آحاُز:  12َفقاَل 

اهلَل.«

13َفقاَل �إَشْعياُء: »�ْسَمُعو� يا َبيَت د�ُوَد، �ألَيَس كاِفياً 

�أنَُّكْم َتسَتنِفُذوَن َصْبَر �لنّاِس، َحتَّى َتسَتنِفُذو� َصْبَر �إلَِهَي 
لِيَل: �أيضاً؟ 14لَِهذ� �لرَّبُّ نَفُسُه َسُيعِطيُكُم �لدَّ

ِبيَُّة َتحَبُل، َوَتِلُد �بناً،    ها �لصَّ
   َوَتدُعو �ْسَمُه ›ِعّمانُوئِيَل‹

15  َسَياأكُُل ُزبد�ً َوَعَسلاً،  

رِّ    �إلَى �أْن َيكُبَر َوُيصِبَح قاِدر�ً َعَلى َرفِض �لشَّ
   َو�خِتياِر �لَخيِر،

َُّه َقبَل �أْن ُيصِبَح �لَولَُد قاِدر�ً َعَلى َرفِض  أن 16  ل�  

رِّ �لشَّ
   َو�خِتياِر �لَخيِر،

   َسُتخَلى �أْرُض �لَمِلَكيِن �للََّذيِن �أنَت خائٌِف 
ِمنُهما.

َك َوِضدَّ َشعِبَك َوِضدَّ َبيِت  17»َسَيجِلُب اهلُل ِضدَّ

�أبِيَك َوقَت ِضيٍق لَْم َيُكْن ِمثلُُه ُمنُذ �أِن �نَفَصَل �أْفر�يُِم 
وَر. َعْن َيُهوذ�. �إْذ َسَيجِلُب �هلُل َمِلَك �أشُّ

ِمْن  باَب  �لذُّ اهلُل  َسَيْدُعو  �لَوقِت،  َذلَِك  18»ِفي 

وَر،  �أشُّ �أْرِض  ِمْن  َو�لنَّحَل  ِمصَر،  ِمياِه  َقَنو�ِت  �أقاِصي 
خِريَِّة  أوِدَيِة �لصَّ 19َفتاأتِي بُِجُيوِشها َجِميعاً، َوتَُخيُِّم ِفي �ل�

�لَينابِيِع.  َوِعْنَد  �لغاباِت  َوِفي  ُخوِر  �لصُّ ُشُقوِق  َوِفي 
20ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَينِزُع �لرَّبُّ َشعَر َر�أِسَك َوَقَدَميَك 

َولِحَيَتَك �أيضاً بِاأد�ِة ِحلاَقٍة ِمْن ما َور�َء نَهِر �لُفر�ِت – �أي 
وَر. بِو�ِسَطِة َمِلِك �أشُّ

بَِبَقَرٍة  َبيٍت  كُلُّ  َسَيحَتِفُظ  �لَوقِت،  َذلَِك  21»ِفي 

َّها تُِدرُّ َحِليباً َكِثير�ً، َسَياأكُُل  و�ِحَدٍة �أِو َغَنَمَتيِن. 22َفلاأن
أْرِض َسَياأكُُل  ر�ئِباً. َفُكلُّ َمْن َسَيبَقى ِفي �ل� لََبناً  �لنّاُس 
َوَعَسلاً. 23ِفي َذلَِك �لَوقِت، كُلُّ َكْرٍم كاَن  ر�ئِباً  لََبناً 
ِة، َسُيصِبُح  ِفيِه �ألُف َكرَمٍة، َوَثَمُنُه �ألُف ِمْثقاٍل أ ِمَن �لِفضَّ

أ 23:7 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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َوَمَعُهْم  ُهناَك  �إلَى  �لنّاُس  24َسَيذَهُب  وِك!  بِالشَّ َمِليئاً 
َمِليَئًة  َتُكوُن  أْرَض  �ل� أنَّ  ل� يِد،  لِلصَّ َوِسهاُمُهْم  �أقو�ُسُهْم 
كُلِّ  �إلَى  هاِب  �لذَّ َعِن  �لنّاُس  25َوَسَيَتَوقَُّف  وِك.  بِالشَّ
وِك، َوَسُتصِبُح  �لتِّلاِل �لَِّتي كانَْت تُزَرُع لَِخوِفِهْم ِمَن �لشَّ

أر�ِضي لَِتسِريِح �لَبَقِر َوَدوِس �لَغَنِم.« َهِذِه �ل�

ور الَمِجيُء الَقِريُب ألشُّ

َو�كُتْب 8  َكِبيٍر،  َفّخاٍر  لَوَح  لِي: »ُخْذ  اهلُل  َوقاَل 
: ›لَِمَهيَر َشلاَل حاَش َبَز.‹« َعَليِه بَِقَلٍم عاِديٍّ

2ثُمَّ �أَخْذُت �ُأوِريّا �لكاِهَن َوَزَكِريّا ْبَن َيْبَرْخيا َكُشُهوٍد 

�ُأَمناَء لُِيشاِهُدونِي َو�أنا �أكُتُب �لَكِلماِت َعَلى لَوِح �لُفّخاِر 
�لَكِبيِر. 3ثُمَّ َذَهْبُت �إلَى َزوَجِتي �لنَِّبيَِّة، َفَحِبَلْت َوَولََدْت 
َصِبّياً. َفقاَل لَِي اهلُل: »�دُع �ْسَمُه ›َمَهيَر َشلاَل حاَش 
ِبيُّ �أْن َيُقوَل ›ماما، بابا‹  َُّه َقبَل �أْن َيَتَعلََّم �لصَّ أن َبَز.‹ أ 4ل�
ِغَنى  َوَعَلى  ِدَمشَق  َثرَوِة  َعَلى  وَر  �أشُّ َمِلُك  َسيسَتولِي 

�لّساِمَرِة.«
�لنّاُس  6»َهُؤل�ِء  َفقاَل:  ثانَِيًة  �إلَيَّ  اهلُل  َتَكلََّم  5ثُمَّ 

بَِرِصيَن  َوَيفَرُحوَن  �لهاِدئَِة،  ِشيلُوَه  َقناِة  ِمياَه  َيرفُُضوَن 
: ›َساأجِلُب َعَليِهْم  َوَفَقَح ْبِن َرَمْليا. 7لَِذلَِك قاَل �لرَّبُّ
وَر َوكُلَّ  َفَيضاَن ماٍء َقِويٍّ ِمْن نَهِر �لُفر�ِت، �أي َمِلَك �أشُّ
ِضفاِفِه.  َعَلى  َوَيِفيُض  َقَنو�تِِه،  كُلَّ  َوَسَيغُمُر  َمجِدِه. 
8َسَيَتَدفَُّق �إلَى �أْرِض َيُهوذ� غاِمر�ً كُلَّ َشيٍء َحتَّى َتِصَل 

�لِمياُه �إلَى �لُعنِق. َوَسَيمَتدُّ �لطُّوفاُن لَِيملاأ كُلَّ �أْرِضَك 
يا ِعّمانُوئِيُل.‹«

ِحماَيُة اهلِل ِلُخّداِمه
ُعوِب َو�نَهِزِمي. 9  َتحالَِفي لِلَحرِب يا َجِميَع �لشُّ  

   �سَتِمِعي يا َجِميَع �لِبلاِد �لَبِعيَدِة،
   �أِعدِّي ُجُيوَشِك َو�نَكِسري،
   �أِعدِّي ُجُيوَشِك َو�نَكِسري!

10  َتشاَوِري َمعاً، َفَلْن َتنَجَح ُخَطُطِك.  
   �أصِدِري �أمر�ً بِالِقتاِل، لَِكنَُّه لَْن َيثُبَت.

أنَّ �هلَل َمَعنا.    ل�

َو�لغنيمُة  ُيسِرُع  »�لسلُب  �أي  َبز.  َمَهيَر َشالَل حاَش  أ 3:8 

تستعجل.«

َتحِذيٌر إلَشْعياء
َكما  لُوِك  �لسُّ ِمَن  َرنِي  َوَحذَّ اهلِل،  َيُد  11�أمَسَكتِني 

�لنّاُس  َيْدُعوُه  لَِي: 12»ما  َوقاَل  عُب.  �لشَّ َهذ�  َيسلُُك 
›ُمؤ�َمَرًة،‹ ل� َتْدُعُه �أنَت ›ُمؤ�َمَرًة.‹ ل� َتَخْف ما َيخافُونَُه، 

َول� َترَتِعْب ِمنُه.«
13اهلُل �لَقِديُر ُهَو َمْن َتعَتِبَرُه قُدُّوساً. َتهاُبُه َوتُْكِرُمُه. 

َوَيُهوذ�،  �إْسر�ئِيَل  لَِممَلَكَتي  �أّما  لََك.  َملَجاأً  14َسَيُكوُن 

َفَسَيُكوُن َحَجر�ً ُيعِثُر �لنّاَس، َوَصخَرًة تُْسِقُطُهْم. َوَيُكوُن 
عِب �لّساِكِن ِفي �لُقْدِس. 15َوَكِثيُروَن  َفّخاً َوَشَركاً لِلشَّ
ِمنُهْم َسَيَتَعثَُّروَن َوَيسُقُطوَن َوُيقَتلُوَن، َوَسَيَقُعوَن ِفي �لَفخِّ 

َوُيمَسُكوَن.
هاَدَة، َضْع َختماً َعَلى �لتَّعِليِم بُِحُضوِر  16َخبِِّئ �لشَّ

َبيِت  َعْن  َوجَهُه  َيسُتُر  �لَِّذي  اهلَل  17َساأنَتِظُر  �أتباِعَي. 
�لَِّذيَن  أول�ُد  َو�ل� �أنا  18ها  َسَياأتِي.  �أنَُّه  َو�أثُِق  َيعُقوَب، 
َوَهَبُهُم اهلُل لِي. نَحُن َعلاماٌت َوُرُموٌز ِفي �إْسر�ئِيَل ِمْن 

اهلِل �لَقِديِر �لّساِكِن ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن.

�لَعّر�ِفيَن  ِمَن  �إرشاد�ً  »�طلُُبو�  لَُكْم:  19َوَيُقولُوَن 

َوُيَتمِتُموَن.«  َيصُفُروَن  �لَِّذيَن  أْرو�ِح  �ل� َوُمسَتحِضِري 
َهْل  �آلَِهِتِه.  ِمْن  رشاَد  �ل�إ عُب  �لشَّ َيطلَُب  �أْن  َيْنَبِغي  �أل� 
َيُقولُو�:  لَْم  20�إْن  �ل�أحياِء؟  ل�أجِل  أمو�ُت  �ل� ُيسَتشاُر 
هاَدِة،« َفَلْن َيطَلَع َعَليِهْم َصباٌح.  »َهّيا �إلَى �لتَّعِليِم َو�لشَّ
َوِعنَدما  َوَجوَعى.  ُمَتضايِِقيَن  أْرِض  �ل� ِفي  21َوَسَيعُبُروَن 

َوَيلَعُنوَن  �لَعلاِء  �إلَى  َسَينُظُروَن  َوَيغَضُبوَن،  َيُجوُعوَن 
يِق  ذ� بِالضِّ أْرِض َفاإ َمِلَكُهْم َو�إلََهُهْم. 22ثُمَّ َينُظُروَن �إلَى �ل�

ِديِد. َوُيطَرُدوَن �إلَى �لظُّلَمِة. ألَِم �لشَّ َو�لظُّلَمِة َو�ل�

َيوٌم َجِديٌد قاِدم

ِفي 9  كانُو�  لِلَِّذيَن  َظلاٌم  ُهناَك  َيُكوَن  لَْن  لَِكْن 
َونَفتالِي ِفي عاٍر،  َزُبولُوَن  �أْرُض  يِق. كانَْت  �لضِّ
أْرُض �لَغربِيَُّة �لَِّتي َعَلى  ُم �ل� َولَِكْن ِفي �لُمسَتقَبِل َسُتَكرَّ
، َو�أْرُض �لَجِليِل  ُأرُدنِّ ساِحِل �لَبحِر، َوِمنَطَقُة َشرِق نَهِر �ل�

ُأَمُم �ل�ُأخَرى. َحيُث �ل�

عُب �لَِّذي كاَن َيسلُُك ِفي �لظُّلَمِة 2  �لشَّ  
   َر�أى نُور�ً َعِظيماً.
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   َوَعَلى �لّساِكِنيَن ِفي �أْرِض �لظُّلَمِة
   �أشَرَق نُوٌر.

ِة، ُأمَّ 3  يا �هلُل، �أنَت ِزْدَت َعَدَد �ل�  
عَب َيفَرُحوَن �أماَمَك    َوَجَعْلَت �لشَّ

عِب َوقَت �لَحصاِد،    َكَفَرِح �لشَّ
   َوَكَفَرِح �ُأناٌس ِعنَدما َيقَتِسُموَن َغِنيَمَة �لَحرِب.

ََّك َكَسْرَت �لنِّيَر �لثَِّقيَل َعنُهْم، أن 4  ل�  
   َو�لَعصا �لَِّتي َعَلى �أكتاِفِهْم،

   َوَعصا ظالِِميِهِم،
   َتماماً َكما َحَدَث ِعنَدما َهَزْمَت �لِمديانِيِّيَن.

5  ل�أنَّ كُلَّ ِحذ�ِء ُجنِديٍّ �ْسُتخِدَم ِفي �لَمعَرَكِة،  
ِم،    َوكُلَّ ِزيٍّ ُمَضرٍَّج بِالدَّ

   َسُيحَرُق َوقُود�ً لِلنّاِر.
6  َهذ� َحيَن ُيولَُد لَنا َولٌَد،  

   َونُعَطى �بناً،
   َوَتُكوُن َمسُؤولِيَُّة �لِقياَدِة َعَلى عاتِِقِه.

   َوَسُيدَعى �سُمُه:
 ، أَبِديَّ   » �لُمِشيَر �لَعِجيَب، �هلَل �لَجّباَر، �ل�أَب �ل�

لاِم.« َرئِيَس �لسَّ
7  لَْن َيُكوَن ُهناَك َحدٌّ لَِعَظَمِة ُسلطانِِه  
   َوَسلاِمِه َعَلى َعرِش د�ُوَد َوَممَلَكِتِه.

ُسها َوَيحَفُظها بِالِبرِّ    َسُيَؤسِّ
أَبِد. آَن َو�إلَى �ل�    ِمَن �ل�

   اهلُل �لَقِديُر َيصَنُع َهذ� بَِسَبِب َغْيَرتِِه.

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
8  �أرَسَل �لرَّبُّ َكِلَمًة ِضدَّ َيعُقوَب،  

َق ما قالَُه ِفي �إْسر�ئِيَل.    َفَتَحقَّ
9  َعِلَم بَِذلَِك كُلُّ �لنّاِس،  

ْعُب �لّساِكُن ِفي �لّساِمَرِة،    �أْفر�يُِم َو�لشَّ
   َوقالُو� بِِكبِرياٍء َوَتشاُمٍخ:
10 » َسَقَطْت �أسو�ُر �لطِّيِن،  

   لَِكنَّنا َسُنعيُد �لِبناَء بِالِحجاَرِة �لَمنُحوَتِة.
يِز،    �نَكَسَرْت َعو�ِرُض �لُجمِّ

أْرٍز.«    َولَِكنَّنا َسَنبِني بَِعو�ِرَض ِمْن َخَشِب �ل�

11  َفاأهاَج اهلُل �لظّالِِميَن  
ُهْم.    �لَِّذيَن َتحَت �إمَرِة َرِصيَن ِضدَّ

   َوَحرََّك �أعد�َءُهْم لُِيحاِصُروُهْم:
رِق، أر�ِميِّيَن ِمَن �لشَّ 12  �ل�  

   َو�لِفِلسِطيِّيَن ِمَن �لَغرِب.
   َفالَتَهُمو� �إْسر�ئِيَل بِاأفو�ِهِهُم �لو�ِسَعِة.

   َوَمَع َهذ� كُلِِّه،
   لَْم َيَتر�َجْع َغَضُب �هلِل،

   َوما ز�لَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

عُب �إلَى �لَِّذي َضَرَبُهْم، 13  َولَْم َيرِجِع �لشَّ  
   َولَْم َيطلُُبو� اهلَل �لَقِديَر.

نََب. �أَس َو�لذَّ 14  لَِذلَِك َقَطَع اهلُل ِمْن �إْسر�ئِيَل �لرَّ  
   َكَسَر �أغصاَن �لنَِّخيِل َو�لَقَصِب ِفي َيوٍم و�ِحٍد.

�أُس، ُموَن ُهُم �لرَّ ُيوُخ َو�لُمَكرَّ 15  �لشُّ  
نَُب. أنِبياُء �لَِّذيَن ُيَعلُِّمونَُهْم َكِذباً ُهُم �لذَّ    َو�ل�

عِب ُيِضلُّونَُهْم، 16  قاَدُة َهذ� �لشَّ  
   َو�لَِّذيَن َتِبُعوُهْم َهَلُكو�.

17  لَِهذ� ل� ُيَسرُّ �لرَّبُّ بِالِفتياِن،  
أر�ِمَل. أيتاَم َو�ل�    َول� َيرَحُم �ل�

   كُلَُّهْم نَِجُسوَن َو�أشر�ٌر.
   َوكُلُّ َفٍم َيَتَكلَُّم بَِحماَقٍة.

   َوَمَع َهذ� كُلِِّه،
   لَْم َيَتر�َجْع َغَضُب �هلِل،

   َوما ز�لَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

رَّ ُيحِرُق َكالنّاِر، أنَّ �لشَّ 18  ل�  
ل�ً، َجير�ِت �أوَّ وَك َو�لشُّ    َيلَتِهُم �لشَّ

   ثُمَّ ُيحِرُق �لغاباِت.
   َوبَِهذ� َيحَتِرُق كُلُّ َشيٍء
   َوَيرَتِفُع َكَعُموِد ُدخاٍن.

أْرُض بَِغَضِب اهلِل �لَقِديِر، 19  �ُأْحِرَقِت �ل�  
عُب َكُوقُوٍد لِناٍر،    َو�أصَبَح �لشَّ
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   َولَْم َيَتَحنَّْن �أَحٌد َعَلى �أِخيِه.
20  �أَكلُو� َيَدُهُم �لُيمَنى َوَظلُّو� جائِِعيَن.  

   َو�لَتَهُمو� َيَدُهُم �لُيسَرى َفَلْم َيشَبُعو�.
   �أَكَل كُلُّ و�ِحٍد لَحَم نَفِسِه.

ى �لَتَهَم �أْفر�يَِم، 21  َمَنسَّ  
ى،    َو�أفر�يُِم �لَتَهَم َمَنسَّ
   َوِكلاُهما ِضدُّ َيُهوذ�.

   َوَمَع َهذ� كُلِِّه،
   لَْم َيَتر�َجْع َغَضُب �هلِل،

   َوما ز�لَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

َويٌل لِلَِّذيَن َيُسنُّوَن َقو�نِيَن ظالَِمًة،10 
ًة، َوَيكُتُبوَن �أحكاماً ُمسَتِبدَّ

َعفاِء، 2  ِمْن �أجِل �إبعاِد �لَعدِل َعِن �لضُّ  
نصاِف.    َوِحرماِن َمساِكيِن َشعِبي ِمَن �ل�إ

أيتاَم. أر�ِمَل َو�ل�    َوَذلَِك لَِكي َيسِرقُو� َوَينَهُبو� �ل�
3  ماذ� َسَتفَعلُوَن ِفي َيوِم �لِعقاِب،  

يِق �لَِّذي َسَياأتِي ِمْن َبِعيٍد؟    َوِفي �لضِّ
   �إلَى َمْن َسَتهُرُبوَن لِلَعوِن؟
   َو�أيَن َسَتتُركُوَن َثرَوَتُكْم؟

4  لَْن َيبَقى َشيٌء ِسَوى �لرُّكُوِع َكال�أسَرى  
ُقوِط ِفي َمكاِن �لَقتَلى.    َو�لسُّ

   َوَمَع َهذ� كُلِِّه،
   لَْم َيَتر�َجْع َغَضُب �هلِل،

   َوما ز�لَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

ور عقاُب اهلِل ِلكبِرياِء أشُّ
وَر ُهُم َعصا َغَضِبي، 5  ها �إنَّ َشعَب �أشُّ  

   َوِفي َيِدِهْم َهر�َوُة َسَخِطي.
يَرٍة، ٍة ِشرِّ 6  َساُأرِسلُُهْم َعَلى �ُأمَّ  

   َوَساآُمُرُهْم بُِمحاَرَبِة َشعٍب �أغَضَبِني،
و�ِرِع.    لَِينَهُبوُهْم َوَيُدوُسوُهْم َكِطيِن �لشَّ

وَر ل� َيفَهُم �أنَُّه �أد�ٌة ِفي َيِدي، 7  لَِكنَّ َشعَب �أشُّ  

   َول� ُيَفِكرُّ بَِذلَِك.
   �إنَّما ُيَفكُِّر بِالتَّدِميِر،
فناِء �ُأَمٍم َكِثيَرٍة.    َوبِاإ

أنَّ َمَلَك �أُشوَر َيُقوُل: 8  ل�  
  » كُلُّ قاَدتِي ُملُوٌك.

9  �ألَيَسْت َمِديَنُة َكْلُنو ِمثَل َمِديَنِة َكْرَكِميَش؟  
   �ألَيَسْت َمِديَنُة َحماَة ِمثَل َمِديَنِة �أْرفاَد؟

   �ألَيَسْت َمِديَنُة �لّساِمَرِة ِمثَل َمِديَنِة ِدَمشَق؟
10  َفَكما َسيَطْرُت َعَلى َممالَِك  

   ِفيها �أوثاٌن َو�أصناٌم
   �أكَثَر ِمْن تِلَك �لَِّتي ِفي �لُقْدِس َو�لّساِمَرِة،

نِّي َساأفَعُل بِالُقْدِس َو�أوثانِها 11  َفاإ  
   َكما َفَعْلُت بِالّساِمَرِة َو�أصناِمها.«

ِصْهَيْوَن  َجَبِل  ِضدَّ  َعَمَلُه  �لرَّبُّ  ُينِهي  12َوِعنَدما 

وَر �لُمَتَعجِرَف َعَلى  َوَمديَنِة �لُقْدِس، َسُيعاِقُب َمِلَك �أشُّ
وَر َيُقوُل: أنَّ َمِلَك �أشُّ ِكبِريائِِه َوَغطَرَسِتِه. 13ل�

ِّي َفِهيٌم. أن تِي َوِحكَمِتي ل�   » َعِمْلُت َهذ� بُِقوَّ
ُعوَب َو�أَخْذُت َثرَوَتُهْم،    َهَزمُت �لشُّ

.    َونََطْحُت ساِكِنيها َكَثوٍر َقِويٍّ
، ُعوِب َكُعشٍّ 14  َوَجْدُت َثرَوَة �لشُّ  

أْرِض    َفَجَمْعُت بَِيِدي كُلَّ �ل�
   َكما ُيجَمُع �لَبيُض �لَمتُروُك.

   َولَْم َيُكْن ُهناَك َمْن ُيَرفِرُف بَِجناَحيِه،
   �أْو َيفَتُح َفَمُه، لَِيحِمَي �لُعشَّ ِمنِّي.«

ور َسيَطَرُة اهلِل َعَلى أشُّ
15  َهْل َتَتكّبَُّر �لَفاأُس َعَلى َمْن َيرَفُعُها؟  

   �أْم َهْل َيَتَعظَُّم �لِمنشاُر َعَلى َمْن َيسَتخِدُمُه؟
   َكما لَو �أنَّ َقَصَبًة َترَفُع حاِمَلها!

   �أْو �أنَّ َعصاً تُمِسُك بِاإنساٍن!
وُر �أنَّها �أقَوى ِمَن اهلِل! ِعي �أشُّ    َهَكذ� َتدَّ

16  لَِذلَِك َسَيجَعُل �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر  
ماَن َهِزيِليَن. وَر �لسِّ    ُجُنوَد َمِلِك �أشُّ
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وَر    َوَسَيحِرُق َمجَد �أشُّ
   َكما تُحِرُق �لنّاُر �لَحَطَب.
17  َوَسُيصِبُح نُوُر �إْسر�ئِيَل نار�ً،  

وُسُه لَِهيباً،    َوقُدُّ
وَر َوُشَجير�تِها ِفي     َوَسُيحِرُق َوَيلَتِهُم �أشو�َك �أشُّ

َيوٍم و�ِحٍد.
18  ثُمَّ َسُيَخرُِّب اهلُل َبهاَء غاباتِها َوَبساتِيِنها  

لِها �إلَى �آِخِرها،    ِمْن �أوَّ
وُر َكالَمِريِض �لُمنهاِر.    َفَتُكوَن �أشُّ

19  َوَبِقيَُّة �ل�أشجاِر �لقائَِمِة  
   َسَتُكوُن َقِليَلًة ِجّد�ً بَِحيُث َيسَتِطيُع ِطفٌل �أْن 

ها. َيُعدَّ

20ِفي َذلَِك �لَوقِت، ل� َيُعوُد �لباقُوَن ِفي �إْسر�ئِيَل، 

َو�لنّاُجوَن ِمْن َبيِت َيعُقوَب، َيتَِّكلُوَن َعَلى ضاِربِيِهْم، َبْل 
وِس �إْسر�ئِيَل. 21َو�لَبِقيَُّة �لنّاِجَيُة  َسَيتَِّكلُوَن َعَلى اهلِل قُدُّ

ِمْن َبيِت َيعُقوَب َسَيُعوُدوَن �إلَى �هلِل �لَجّباِر.
22َحتَّى لَْو كاَن َبُنو �إسر�ئِيَل بَِعَدِد ِرماِل �لَبحِر، َفَلْن 

َيخلَُص ِمنُهْم �إلّ� َعَدٌد َقِليٌل. َفَقْد َصَدَر ُحْكُم �لَدماِر، 
َسَيجِلُب  �لَقِديَر  اإللََه  �لرَّبَّ  أنَّ  23ل� �لِبرُّ.  َسَيِفيُض  ثُمَّ 

َر. أْرِض َكما َقرَّ َدمار�ً كاِملاً َعَلى �ل�
24لَِذلَِك َهذ� ُهَو ما قالَُه �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر: »يا 

وَر. َفَقْد  َشعِبَي �لّساِكَن ِفي ِصْهَيْوَن، ل� َتخافُو� ِمْن �أشُّ
َيضِرُبِك بَِعصاً، َوَقْد َيرَفُع َعَليِك ِسلاحاً لُِيعاِقَبِك َكما 
َفَعَلْت ِمصُر. 25لَِكْن َبعَد َفتَرٍة َقِصيَرٍة َسَينَتِهي َغَضِبي 
ماِر �لَِّذي َجَلْبُتُه ِعقاباً  َعَليِك، َوَسَيكَتِفي َسَخِطي بِالدَّ

لَُكْم.«
َفَعَل  وَر َكما  �أشُّ َضدَّ  �لَقِديُر َسوطاً  26َوَسَيرَفُع اهلُل 

ِعنَدما َهَزَم ِمدياَن ِعنَد َصخَرِة ُغر�َب. َسَترَتِفُع َعصاُه 
وَر َكما َعِمَل ِفي ِمصَر. َفوَق �لَبحِر، لُِيعاِقَب �أشُّ

27  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  
وَر َعْن َكِتِفَك    َسَيُزوُل ِحمُل �أشُّ

   َونِيُرُه َعْن ُعنِقَك.
   َوَسَينَكِسُر �لنِّيُر بَِسَبِب َسمانَِتَك.

وِريِّيَن إلْسراِئيل إجِتياُح األشُّ
28  ها َقْد �أَتْو� �إلَى َعّياَث.  

   �جتاُزو� بِِمجُروَن.
   َخَزنُو� �أسِلَحَتُهْم ِفي ِمخماَش.

29  �جتاُزو� َمعَبَرَة َوقالُو�:  
  » َسَنقِضي �للَّيَل ِفي ِجبَعَة.«

   َفخاَفْت َمِديَنُة �لّر�َمِة
   َوَهَرَب ُسكّاُن ِجبَعِة شاُوَل.

30  �صُرِخي يا بِنَت َجلِّيَم،  
   َو�أصِغي يا لِيَشُة،

   َو�أِجيِبي يا َعناثُوُث.
31  َشعُب َمدِميَنَة َيهُرُبوَن،  

   َوُسكّاُن ِجيِبيَم َيحَتُموَن.
32  �لَيوَم َسَيَتَوقَُّفوَن ِفي نُوَب،  

   َسُيهاِجُموَن َجَبَل �ل�ْبَنِة ِصْهَيْوَن،
   �لَِّذي ُهَو َتلَُّة �لُقْدِس.

33  ُهَوذ� �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر  
   َسَيقَطُع �ل�أْغصاَن بِالرُّعِب،
   َو�ل�أشجاَر �لطَِّويَلَة َسُتقَطُع،

   َو�لُمرَتِفُعوَن َسَيسُقُطوَن.
34  َسَيقَطُع �لغاَبَة بَِفاأٍس.  

تِِه �لَجليَلِة.    َو�أشجاُر لُبناَن َسَتسُقُط بُِقوَّ

الم َمِجيُء َمِلِك السَّ

ى،11  َسَينُبُت َفْرٌع ِمْن ِجْذِع َيسَّ
َوَسَينمو ُغْصٌن ِمْن ُجُذوِرِه.

2  َوَيسَتِقرُّ َعَليِه ُروُح اهلِل،  
   ُروُح �لِحْكَمِة َو�لَفهِم.
ِة، رشاِد َو�لُقوَّ    ُروُح �ل�إ

   ُروُح َمعِرَفِة اهلِل َوَمخاَفِتِه.

تُُه بِاإكر�ِم اهلِل. 3  َسَتُكوُن لَذَّ  
ُأُموِر،    لَْن َيحُكَم بَِحَسِب ظاِهِر �ل�

َر �أحكاماً بِناًء َعَلى ما َيسَمُع.    َولَْن ُيَقرِّ
4  َولَِكنَُّه َسَيقِضي بَِعدٍل للُضَعفاِء،  
أْرِض.    َوُينِصُف �لَمساِكيَن ِفي �ل�
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أْرَض بِاأحكاِمِه    َسَيضِرُب �ل�
أْرَض.    َكَعصاً َتضِرُب �ل�

   َوبِاأحكاِمِه �لعاِدلَِة،
   بَِنفَخٍة ِمْن َشَفَتيِه َسَيقُتُل �ل�أشر�َر.

أمانََة َكِحز�ٍم َحولَُه. 5  َسَيُشدُّ �لَعدَل َو�ل�  
6  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  

ئُْب َمَع �لَخُروِف،    َسَيِعيُش �لذِّ
   َوَسَيرُبُض �لنَِّمُر َمَع �لِعجِل،

َنُة  أَسُد َو�لماِشَيُة �لُمَسمَّ    َوَسَيسُكُن �لِعجُل َو�ل�
َمعاً،

   َوَيُقوُدها ِطفٌل َصِغيٌر.
بَُّة َمعاً ِفي َسلاٍم، 7  َسَتْرَعى �لَبَقَرُة َو�لدُّ  

   َوَيرُبُض �أول�ُدُهما َمعاً.
أَسُد �لتِّبَن َكالَبَقِر.    َسَياأكُُل �ل�

أفَعى، 8  َسَيلعُب �لرَِّضيُع قُْرَب ُجحِر �ل�  
ِة.    َوَسَيُمدُّ �لَفِطيُم َيَدُه �إلَى ُجحِر �لَحيَِّة �لّسامَّ

آَخَر، 9  لَْن ُيؤِذَي �أَحَدُهُم �ل�  
   َولَْن ُيهِلَك َبعُضُهْم َبْعضاً َعَلى َجَبِلي 

�لُمَقدَِّس.
أْرَض َسَتمَتِلُئ ِمْن َمعِرَفِة اهلِل، أنَّ �ل�    ل�

   َكما َيْمَتِلُئ �لَبحُر بِالماِء.

10َوَسَيُكوُن ِفي َذلَِك �لَوقِت، �أنَّ َجذر�ً ِمْن َبيِت 

ُعوُب ِفي  ُعوِب. َوَسَتجَتِمُع �لشُّ ى َسَيرَتِفُع ر�َيًة لِلشُّ َيسَّ
ُأَمُم �إلَى ِرضاُه. َوَسَيُكوُن َمكاُن ُسكناُه  ِظلِِّه، َوَتسَعى �ل�

َمملُوء�ً بِالَمجِد.
11ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَيرَفُع �لرَّبُّ َيَدُه ثانَِيًة ِمْن �أجِل 

وَر، َوَشماِل ِمصَر، َوَصِعيِد  َجمِع ما َبِقَي ِمْن َشعِبِه ِفي �أشُّ
ِمصَر، َوكُوَش، َوِعيلاَم، َوِشنعاَر، َوَحماَة، َوُجُزرِ �لَبحِر.

12  َوَسَيرَفُع ر�َيًة لِلاُأَمِم  
   َفَيجَمُع �لَمطُروِديَن ِمْن �إْسر�ئِيَل،

   َوَيجَمُع ُمَشتَِّتي َيُهوذ�
أْرِض.    ِمْن كُلِّ �أنحاِء �ل�

13  َوَسَتُزوُل َغْيَرُة َشعِب �أْفر�يَِم،  

   َوَسَيهِلَك �أعد�ُء َشعِب َيُهوذ�.
   لَْن َيغاَر َشعُب �أْفر�يُِم ِمْن َشعِب َيُهوذ�،
   َولَْن ُيعاِدي َشعُب َيُهوذ� َشعَب �أْفر�يَِم.

وَن َمعاً َعَلى �لِفِلسِطيِّيَن ِفي  14  َولَِكنَُّهْم َسَينَقضُّ  
�لَغرِب

مساِك بَِحيو�ٍن َصِغيٍر.    َكَطيٍر جاِرٍح َينَقضُّ لِلاإ
رِق.    َوَسَينَهُبوَن َمعاً َثرَوَة ُشُعوِب �لشَّ

   َوَسَيحُكُموَن �أُدوَم َوُمو�آَب،
وَن لَُهْم.    َوَسَيخَضُع َشعُب َعمُّ

َف اهلُل َخِليَج َبحِر ِمصَر، 15  َوَكما َجفَّ  
ُك َيَدُه َعَلى نَهِر �لُفر�ِت بِِريِحِه �لَعِنيَفِة.    َسُيَحرِّ

   َسَيقِسُمُه �إلَى َسبَعِة َجد�ِوَل َصِغيَرٍة
   َيْعُبُرها �لنّاُس بِاأحِذَيِتِهْم.
16  َفُيصِبُح ُهناَك َطِريٌق و�ِسٌع  

   لِلَعَدِد �لَقِليِل �لباِقي ِمْن َشعِبِه �إْسر�ئِيَل،
وَر لَِيخُرُجو� ِمْن ُهناَك،    �لَِّذيَن َسَينَجْوَن ِمْن �أشُّ
ْسر�ئِيَل ِعنَدما َخَرُجو� ِمْن �أْرِض     َكما كاَن ل�إ

ِمصَر.

َتسِبيَحٌة هلل

َوَسَتُقوُل ِفي َذلَِك �لَوقِت:12 

  » �أحَمُدَك يا اهلُل
ََّك َغِضْبَت ِمنِّي، أن    ل�

   َولَِكنَّ َغَضَبَك ز�َل َعنِّي،
.    َوَتَحنَّْنَت َعَليَّ

2  ُهَوذ� �هلُل ُيَخلُِّصِني،  
   َساأتَِّكُل َعَليِه َولَْن �أرَتِعَب.

تِي َوَترنِيَمِتي،    ل�أنَّ اهلَل ياه أ ُهَو قُوَّ
   َوَقْد صاَر لِي ُمَخلِّصاً.«

3  َوَسَتغِرفُوَن ِمياهاً بَِفَرٍح  
   ِمْن َينابِيِع �لَخلاِص،

أ 2:12 ياه. �لصيغة �لمختصرة ل�سم �هلل »يهوه.«
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   َوَسَتفَرُحوَن.
4  َوَسَتُقولُوَن ِفي َذلَِك �لَوقِت:  

› �حَمُدو� اهلَل،   
   َو�ُدُعو� بِاْسِمِه.‹

ُأَمَم �ل�ُأخَرى بِاأعمالِِه. فُو� �ل�    َعرِّ
   �أخِبُروُهْم �أنَّ �ْسَمُه َعِظيٌم.

َُّه َعِمَل �ُأُمور�ً َعِظيَمًة، أن 5  َرنُِّمو� هلِل ل�  
أْرِض.    لَِيُكْن َهذ� َمعُروفاً ِفي كُلِّ �ل�

6  �هِتُفو� َوَرنُِّمو� بَِفَرٍح يا ساِكِني ِصْهَيْوَن،  
وَس �إْسر�ئِيَل َيعَمُل �أعمال�ً َعِظيَمًة  أنَّ قُدُّ    ل�

َبيَنُكْم.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

ْبُن 13  �إَشْعياُء  َتَلّقاُه  �لَِّذي  �لَوحُي  ُهَو  َهَذ� 
�آُموَص َعْن بابَِل.

2 » �رَفُعو� ر�َيًة َعَلى َجَبٍل قاِحٍل!  
   �رَفُعو� َصوَتُكْم لَُهْم.

   َحرِّكُو� �أيِديُكْم َكَعلاَمٍة لَِيدُخلُو� َبّو�َبَة �لنَُّبلاِء.

3 » َقْد �أصَدْرُت �أمر�ً لَِجيِشَي �لُمَقدَِّس،  
ِّي كُنُت غاِضباً، أن    ناَديُت ُمحاِربِيَّ ل�
   �ُأولَِئَك �لَفِرِحيَن �لَِّذيَن �أفَتِخُر بِِهْم.

ٍة ِفي �لِجباِل 4 » ها َصوُت َضجَّ  
   َكَصوِت َشعٍب َكِبيٍر.

ُعوِب  ٍة ِمْن َممالِِك �لشُّ    ها َصوُت َضجَّ
�لُمجَتِمَعِة.
ُأَمُم َتحَتِشُد.    �ل�

ُز َجيشاً لِلَمعَرَكِة.    فَاهلُل �لَقِديُر ُيَجهِّ
أْرِض. 5  َياأتُوَن ِمْن �أْرٍض َبِعيَدٍة ِمْن �أقَصى �ل�  

أْرِض.« َر كُلَّ �ل�    اهلُل َو�أسِلَحُة َغَضِبِه �آتَِيٌة لُِتَدمِّ

أنَّ َيوَم اهلِل َقِريٌب. 6  نُوُحو�، ل�  
   َسَياأتِي َكَدماٍر ِمَن �لَقِديِر.

أيِدي، 7  َولَِهذ� َسَتضُعُف �ل�  
   َوَسَتُذوُب �لُقلُوُب َخوفاً.

8  َسَيرَتِعُبوَن،  
ألَُم كامَر�أٍة ُيمِسُكها �ألَُم     َوَسُيمِسُكُهُم �ل�

�لِول�َدِة.
   َسَينُظُر َبعُضُهْم �إلَى َبعٍض بُِرعٍب.
   َوَسُتِصيُر ُوُجوُهُهْم َحمر�َء َكالنّاِر.

َديُنوَنُة اهلِل َعَلى باِبل
9  ها َيوُم اهلِل قاِدٌم.  

   َوُهَو َيوٌم قاٍس َمَع َسَخٍط َوَغَضٍب
أْرِض    َيشَتِعُل لَِخَر�ِب �ل�
باَدِة �لُخطاِة ِمنها.    َول�إ

ماو�ِت َوَكو�ِكَبها لَْن تُعِطَي  أنَّ نُُجوَم �لسَّ 10  ل�  
نُوَرها،

مُس ُمظِلَمًة ِعنَد ُطلُوِعها،    َوَسَتُكوُن �لشَّ
   َو�لَقَمُر لَْن ُيعِطَي نُوَرُه.

11  َيُقوُل �هلُل: »َساآتِي بَِمصائَِب َعَلى �لعالَِم،  
ِهْم.    َوَساُأعاِقُب �ل�أشر�َر َعَلى َشرِّ

   َساأَضُع نِهاَيًة لِِكبِرياِء �لُمسَتكِبِريَن،
   َو�أُحطُّ ِكبِرياَء �لُمَتَجبِِّريَن.

، َهِب �لَنِقيِّ 12  َوَساأجَعُل �لَبَشَر �أنَدَر ِمَن �لذَّ  
   َو�لنّاَس ِمْن َذَهِب َمِديَنِة �ُأوِفيَر.

ماو�ِت، 13  َولَِهذ� َساُأَزلِزُل �لسَّ  
أْرَض ِمْن َمكانِها.«    َو�أُهزُّ �ل�

   َسَيَقُع َهذ� ِفي َيوِم �شِتعاِل َغَضِب اهلِل 
�لَقِديِر.

14  َسَيُكوُن �لنّاُس َكَغز�ٍل َقْد ِصيَد،  
   َوَكَغَنٍم بِلا ر�ٍع َيْجَمُعها.

   َوَسَيلجاُأ كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َشعِبِه،
   َوَيهُرُب كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َبَلِدِه.

15  َوكُلُّ َمْن ُوِجَد ِمنُهْم َسُيطَعُن،  
يِف.    َوكُلُّ َمْن �ُأمِسَك َسُيقَتُل بِالسَّ
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ُق �أطفالُُهْم �أماَم ُعُيونِِهْم، 16  َسُيَمزَّ  
   َوَسُتنَهُب ُبُيوتُُهْم، َوتُغَتَصُب نِساُؤُهْم.

17  َيُقوُل اهلُل:  
ُهْم.   » ها �أنا �ُأَهيُِّج �لماِديِّيَن ِضدَّ

َهِب. ِة َول� بِالذَّ    َفُهْم ل� َيرَتُشوَن بِالِفضَّ
قُوَن �لِفتياَن بِاأقو�ُسُهُم، 18  َسُيَمزِّ  

َع،    َولَْن َيرَحُمو� �لرُّضَّ
   َولَْن ُيشِفُقو� َعَلى �ل�أطفاِل.

أْرِض 19  َوبابُِل – �لَِّتي ِهَي �أجَمُل َممالِِك �ل�  
   َوَمجُد �لِكلد�نِيِّيَن َوَفخُرُهْم –

َرُهما �هلُل.    َسَتُكوُن ِمثَل َسُدوَم َوَعُموَرَة ِحيَن َدمَّ
أَبِد. 20  َفَلْن َيْسُكَنها �أَحٌد �إلَى �ل�  

   لَْن َيْنِصَب َبَدِويٌّ َخيَمَتُه ِفيها،
   َولَْن َيرَعى �لرُّعاُة َغَنَمُهْم.

َيُة، 21  َبْل َسَتِعيُش ِفيها �لَحيو�ناُت �لَبرِّ  
   َوَسَتسُكُن ُبُيوَتُهُم �لُبوُم.
   َسَيسُكُن �لنَّعاُم ُهناَك،

   َوَسَيلَعُب �لماِعُز �لَوحِشيُّ ِفيها.
باُع ِفي �أبر�ِجها، 22  َسَتصيُح �لضِّ  
ئاُب ِفي قُُصوِرها �لُمتَرَفِة.    َو�لذِّ

   نِهاَيُتها َقِريَبٌة، َولَْن َتُطوَل �أيّاُمها.«

َعوَدُة إْسراِئيَل إَلى أْرِضِهم

ل�أنَّ اهلَل َسَيرَحُم َيعُقوَب ثانَِيًة. َسَيختاُر َبني 14 
�أْرِضِهْم.  َيسَتِقرُّوَن ِفي  َوَيجَعلُُهْم  �إْسر�ئِيَل، 
َبيِت  �إلَى  و�  لَِينَضمُّ َوَياأتُوَن  �لُغَرباُء،  �إلَْيِهُم  َوَسَينَضمُّ 
ُعوُب َوتُحِضُرُهْم �إلَى �أْرِضِهْم.  َيعُقوَب. 2َسَتاأُخُذُهُم �لشُّ
ُأَمِم َكَعِبيٍد َوَجو�رٍ لَُهْم ِفي  َوَسَيملُُك َبيُت �إْسر�ئِيَل َعَلى �ل�
�أْرِض اهلِل. َسَيسِلُبوَن َمْن َسَلَبُهْم، َوَيحُكُموَن ظالِِميِهْم.

َحوَل َمِلِك باِبل
َوِمَن  َوِضيِقَك،  �ألَِمَك  ِمْن  اهلُل  ُيِريُحَك  3َوِعنَدما 

�لُعُبوِديَِّة �لّشاقَِّة �لَِّتي كانَْت َمفُروَضًة َعَليَك، 4َسُتَغنِّي 
ُأغِنَيَة َعْن َمِلِك بابَِل: َهِذِه �ل�

   �نُظُرو� َكيَف باَد �لَمِلُك �لقاِسي!
   َوَكيَف �نَتَهْت َعجَرَفُتُه!
يِر، رِّ 5  َكَسَر اهلُل َعصا �لشِّ  

   َوَصولَجاَن �لحاِكِم.
ُعوَب بَِغَضٍب َوبِلا َتَوقٍُّف، 6  كاَن َيضِرُب �لشُّ  

ُأَمَم بَِغَضٍب،    حاِكماً �ل�
   َوُمضَطِهد�ً �إيّاُهْم بِلا َتَوقٍُّف.

أْرُض َوَتهَد�ُأ، آَن، َفَسَترتاُح �ل� 7  �أّماأ �ل�  
   َوَيبَد�ُأ �لنّاُس بِالِغناِء.

رِو َو�أْرُز لُبناَن َفِرَحْت بَِدمارَِك، 8  َحتَّى �أشجاُر �لسَّ  
   َوَتُقوُل: »ُمنُذ َسَقطََّت، لَْم َياأِت �أَحٌد 

لَِيقَطَعنا.«
9  �لهاِوَيُة ِفي �ل�أسَفِل َتهَتزُّ َفَرحاً  

   ل�سِتقبالَِك ِعنَد َمِجيِئَك.
   َسُتوِقُظ �أرو�َح �لَموَتى ل�أجِلَك،

أْرِض.    �أرو�َح ُعَظماِء �ل�
أْرِض َيُقوُموَن َعْن     َيجَعُل كُلَّ ُملُوِك �ل�

ُعُروِشِهْم.
10  كُلُُّهْم َسُيِجيُبوَن َوَيُقولُوَن لََك:  

  » ِصْرَت َضِعيفاً ِمثَلنا،
   َوَقْد شاَبْهَتنا!«

11  �ُأسِقَط ِكبِرياُؤَك �إلَى �لهاِوَيِة،  
   َمَع َصوِت ُموِسيَقى ِقيثاَرتَِك.

   �لَحَشر�ُت ِفر�ُشَك،
وُد ِغطاُؤَك.    َو�لدُّ

ماِء، 12  َكيَف َسَقْطَت ِمَن �لسَّ  
   يا ِهلاَل �لَفْجِر.

أْرِض،    َكيَف �ُأسِقطَت �إلَى �ل�
ُأَمِم؟    يا هاِزَم �ل�

ماِء، 13  قُلَت ِفي نَفِسَك: »َساأصَعُد �إلَى �لسَّ  
   َوَساأرَفُع َعرِشَي َفوَق نُُجوِم �هلِل،

ِة َجَبِل صافُونَ أ    َوَساأجِلُس َعَلى ِقمَّ

ماِل.« َوُيشاُر �إلَى  َة �لشَّ ة صاُفون. وَيعني �أيضاً »ِقمَّ أ 13:14 قمَّ

جبِل صافُوَن – َوُهَو ِفي سورِيَّة – في بعِض �لِقَصِص �لَكنعانية باعِتبارِِه 
آلَِهِة، َوِمْن ُهنا ُرَبما جاَء َوجُه �لمقاَبَلِة َمَع َجَبِل �هلِل ِصْهَيْون. َجَبَل �ل�
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آلَِهُة.    َحيُث َتجَتِمُع �ل�
حاِب، 14  َساأصَعُد �إلَى �أعالِي �لسَّ  

».    َو�أِصيُر ِمثَل �لَعِليِّ

15  َولَِكنََّك َسُتهَبُط �إلَى �لهاِوَيِة،  
   َو�إلَى �أعماِق �لُحْفَرِة.

ُبوَن: قُوَن بَِك َوَيَتَعجَّ 16  �لَِّذيَن َيَرونََك ُيَحدِّ  
أْرَض    » �ألَيَس َهذ� ُهَو �لرَُّجُل �لَِّذي َجَعَل �ل�

َتهَتزُّ
   َو�لَممالَِك َترَتِجُف؟

يٍَّة، َل �لعالََم �إلَى َبرِّ 17  �لَِّذي َحوَّ  
َر ُمُدنَُه،    َوَدمَّ

   �لَِّذي لَْم ُيطِلْق ُسَجناَءُه �إلَى ُبُيوتِِهْم؟«
ُأَمِم ُيدَفُنوَن بَِكر�َمٍة، 18  كُلُّ ُملُوِك �ل�  

   كُلُّ و�ِحٍد ِمنُهْم ِفي َقبِرِه.
19  �أّما �أنَت َفُتطَرُح خاِرَج َقبِرَك َكُغصٍن َمنُبوٍذ.  

   َسُتَغطِّيَك ُجَثُث �لَقتَلى َكَثوٍب،
يِف،    َمَع �ُأولَِئَك �لَمطُعونِيَن بِالسَّ

   �لَِّذيَن َينِزلُوَن �إلَى �لُحفَرِة ُجَثثاً ُمد�َسًة.
20  لَْن تُدَفَن َمَع �لُملُوِك،  
ْبَت َبَلَدَك، ََّك َخرَّ أن    ل�

   َوَقَتْلَت َشعَبَك.
   َولَْن ُيذَكَر �أول�ُدَك ِفيما َبْعُد.

و� لَِقتِل �أول�ِدِهْم بَِسَبِب َخِطيَِّة �آبائِِهْم. 21  �ْسَتِعدُّ  
أْرَض،    لَْن َيُقوُمو� َوَيمَتِلُكو� �ل�
أْرَض بِالُمُدِن.    َولَْن َيملاُأو� �ل�

ُشْهَرَة  َو�ُأبِيُد  »َساُأحاِرُبُهْم،  �لَقِديُر:  اهلُل  22َيُقوُل 

َو�أحفاِدِهْم.  َو�أول�ِدِهْم  ساِكِنيها،  ِمْن  َبِقَي  َومْن  بابَِل 
لِلَقناِفِذ، َوُمسَتنَقعاِت مياٍه.  َوَمسِكناً  23َو�أجَعلُها ُملكاً 

َساُأَكنُِّسَها بِِمْكَنَسِة �لَهلاِك.« َيُقوُل اهلُل �لَقِديُر.

ور ِعقاُب اهلِل ألشُّ
24�أقَسَم اهلُل �لَقِديُر َفقاَل:

  » َكما َعَزْمُت َسَيُكوُن،
   َوَكما َخطَّطُت َسَيحُدُث.
وَر ِفي �أْرِضَي، 25  َساُأَحطُِّم �أشُّ  

   َو�أُدوُسُه َعَلى ِجبالَِي.
   َسَيُزوُل نِيُرُه َعنُكْم،

   َوِحملُُه َعْن �أكتاِفُكْم.
أْرِض. 26  َهِذ� ُهَو �لُحكُم �لَِّذي �ُأِعدَّ لَُكلِّ �ل�  

ُأَمِم.«    َهِذِه ِهَي �لَيُد �لَمرفُوَعُة لُِمعاَقَبِة كُلِّ �ل�
َر َهذ�، 27  اهلُل �لَقِديُر َقرَّ  
   َفَمْن َيسَتِطيُع �إيقاَفُه؟

   َيُدُه َمرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم،
ها �إلَى �لَور�ِء؟    َفَمْن َيَردُّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى الِفِلسِطيِّين
�لَمِلِك  َوفاِة  َسَنِة  ِفي  سالَُة  �لرِّ َهِذِه  28�ُأعِطَيْت 

�آحاَز: أ

29  ل� َتفَرُحو� �أيُّها �لِفِلسِطيُّوَن،  
أنَّ �لَعصا �لَِّتي َضَرَبْتُكْم كُِسَرْت.    ل�

   َفِمْن َهِذِه �لَحيَِّة َسَتخُرُج �أفَعى،
   َوَتُكوُن �بَنُتها �أَشدُّ ُخُطوَرًة.

30  َو�أبناُء �لَمساِكيِن َسَيْرَعْوَن بِاأماٍن،  
   َو�لُمحتاُجوَن َسَيرُبُضوَن بُِطَماأنِيَنٍة.

   َوَساُأِميُت عائَِلَتِك بِالُجوِع،
   َوَساأقُتُل َبِنيِهْم.

31  َولِْوْل �أيُّها �لباُب!  
   �صُرِخي �أيَُّتها �لَمِديَنُة!

   ُذوبِي َخوفاً يا �أْرَض �لِفِلسِطيِّيَن،
   َويا كُلَّ َمْن ِفيها.

ماِل، أنَّ ُغباَر َجيٍش ياأتِي ِمَن �لشَّ    ل�
   َولَيَس ِفي ُصُفوِفِه ُجنِديُّ َضِعيٌف.

أ 28:14 َسَنة َوفاة الَمِلك آحاز. نَحَو 727 َقبل �لميلاد.
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ُأَمِم: 32  َهَكذ� ُيجاَوُب ُرُسُل �ل�  
َس ِصْهَيْوَن،   » اهلُل �أسَّ

   َوبِها َيحَتِمي َمساِكيُن َشعِبِه.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى ُموآب

َهِذ� َوحٌي َحوَل ُمو�آَب:15 

   نُِهَبْت َثرَوُة َمِديَنِة عاَر ِفي لَيَلٍة و�ِحَدٍة!
   َفُقِضَي َعَلى ُمو�آَب.

   نُِهَبْت َثرَوُة َمِديَنِة ِقيَر ِفي لَيَلٍة و�ِحَدٍة!
   َفُقِضَي َعَلى ُمو�آَب.

عُب �إلَى ِديُبوَن، 2  َصِعَد �لشَّ  
   �إلَى �لُمرَتَفعاِت أ لِلُبكاِء.

   ُيَولِْوُل َشعُب ُمو�آَب َعَلى نَُبو َوَمْيَدبا.
   كُلُّ �لرُُّؤوِس َقرعاُء، َو�للَِّحى َمحلُوَقٌة.
3  َيلَبُسوَن �لَخيَش ِفي َشو�ِرِعِهِم ُحزناً،  

   َوَعَلى ُسُطوِح َمناِزلِِهْم َوِفي �لّساحاِت،
   كُلُُّهْم َيُنوُحوَن َوَينهاُروَن ِمَن �لُبكاِء.
4  �لنّاُس ِفي َحْشُبوَن َو�ألْعالََة َيبُكوَن،  

   َصوتُُهْم َمسُموٌع ِمْن َبِعيٍد، ِمْن ياَهَص.
   لَِهذ� َيبِكي ُجُنوُد ُمو�آَب،

   َوَيرَتِجُفوَن َخوفاً.

5  َيصُرُخ َقْلِبي َعَلى ُمو�آَب ُحزناً،  
   َيهُرُب َشعُبها �إلَى ُصوَغَر َطَلباً لِلاأماِن،

   َو�إلَى ِعجَلِة َشِليِشيََّة.
عَب َيْصَعُد ِفي َطِريِق �لَجَبِل �إلَى  أنَّ �لشَّ    ل�

لُوِحيَث
   َوُهْم َيبُكوَن.

   َوِفي �لطَِّريِق �إلَى ُحوَرنايَِم
ماِر.    َيرَفُعوَن �أصو�َتُهْم بَِسَبِب �لدَّ

6  َجفَّ َجدَوُل نِْمِريَم.  
   �لُعشُب َيِبَس،

َتكثُُر  بائِِح  �لذَّ َوتقديِم  �لِعباَدِة  �أماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  أ 2:15 

ِفي �لَمناِطِق �لُمرَتِفَعِة.

   َو�لنَّباتاُت ماَتْت،
   َولَْم َيبَق ِعْرٌق �أخَضُر.
7  َفالثَّرَوُة �لَِّتي َصَنُعوها،  

   َو�ل�أشياُء �لَِّتي َخَزنُوها،
ْفصاِف.    َسَيحِملُونَها َعبَر و�ِدي �لصَّ

8  ُبكاُؤُهْم َمسُموٌع ِفي كُلِّ َمكاٍن ِفي �أْرِض   
ُمو�آَب.

   نُو�ُحُهْم َيِصُل �إلَى َمِديَنِة �أجلايَِم،
   َولَْولَُتُهْم َتِصُل �إلَى َمِديَنِة بِْئِر �إيِليَم.
ِم. أنَّ ِمياَه َمِديَنِة ِديُموَن َمِليَئٌة بِالدَّ 9  ل�  

يقاِت َعَلى     نََعْم، َوَساأجِلُب َمِزيد�ً ِمَن �لضِّ
ِديُموَن.

   َساُأرِسُل �أَسد�ً َعَلى َشعِب ُمو�آَب �لهاِرِب،
أْرِض.    َوَعَلى �ُأولَِئَك �لباِقيَن ِفي �ل�

أْرِض، ِمْن سالَِع 16  �أرِسلُو� َحَملاً �إلَى حاِكِم �ل�
يَِّة �إلَى َجَبِل �لَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن. ب َعبَر �لَبرِّ

2  نِساُء ُمو�آَب َعَلى َمعابِِر نَهِر �أرنُوَن،  
   تائِهاٌت َكالطُُّيوِر �لُمَرفِرَفِة،
.    َكِفر�ٍخ َسَقَطْت ِمَن �لُعشِّ

3  َيُقْلَن: »هاتُو� نَِصيَحًة، �تَِّخُذو� َقر�ر�ً.  
   ِفي �لظَِّهيَرِة، �جَعلُو� ِظلَُّكْم َكاللَّيِل.

عِب، ُئو� �لَمطُروِديَن ِمَن �لشَّ    َخبِّ
   َول� َتكِشُفو� لِلاأْعد�ِء َعِن �لهاِربِيَن َطَلباً 

لِلاحِتماِء.«
4  لَِيسُكْن ُمطُروُدو َشعِب ُمو�آَب َبيَنُكْم.  

   كُونُو� َملجاأً لَُهْم ِمَن �لُمهِلِك.

َُّه َسُيهَزُم �لحاِكُم �لقاِسي، أن    ل�
   َسَينَتِهي �لَخر�ُب،

أْرِض.    َوَسَيُزوُل �لُمضايُِقوَن ِمَن �ل�

ب 1:16 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »�ل�بنة ِصْهَيْون.«
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، ُب َمِلٌك َجِديٍد ُمِحبٍّ 5  ثُمَّ ُيَنصَّ  
   َوقاٍض �أِميٌن ِمْن َبيِت د�ُوَد َيسَعى �إلَى 

نصاِف. �ل�إ
   َسَيجِلُس َعَلى �لَعرِش،

َو�َب.    َوُيساِرُع �إلَى َعَمِل �لصَّ

6  َسِمعنا بِِكبِرياِء ُمو�آَب.  
   َشعُب ُمو�آَب ُمَتَكبٌِّر.

   َسِمعنا َعْن َعجَرَفِتِه َوِكبِريائِِه َوَتشاُمِخِه.
   �فِتخاُرُه بِلا َمعَنى.

7  َفلَيبِك َشعُب ُمو�آَب َعَلى ُمو�آَب.  
بِيِب أ ِفيما َبعُد    لَْن تاأكُلُو� َكعكاً بِالزَّ

   ِمْن َقَريِة ِقيَر حاِرَسَة،
َّها ُضِرَبْت َضْرَبًة َشِديَدًة. أن    ل�

8  كُُروُم َحشُبوَن َوِسْبَمَة َذُبَلْت.  
ُأَمِم،    كانَْت َعناِقيُد ِعَنِبها تُسِكُر ُرَؤساَء �ل�
   َوَقْد َوَصَلْت كُُروُمُهْم َحتَّى َمِديَنِة جاَزَر.

حر�ِء،    َوَصَلْت �إلَى �لصَّ
ْت َوَعَبَرِت �لَبحَر.    َو�مَتدَّ

أُغِنَيٌة َحِزيَنٌة َعَلى ُموآب
9  لَِذلَِك �أبِكي ُبكاَء ُسكّاِن َيْعِزيَر،  

   ل�أجِل كُُروِم ِسْبَمَة،
ُموِع يا َحشُبوُن َويا �ألْعالَُة.    َساُأَغطِّيِك بِالدُّ

َُّه ل� َيُعوُد ُهناَك ُهتاُف َفَرٍح أن    ل�
   َعَلى ِقطاِف َثَمِرِك َوَحصاِدِك.

10  ز�َل �لَفَرُح ِمَن �لَبساتِيِن.  
   �لتَّرنِيُم َو�لُهتاُف �خَتَفيا ِمَن �لُكُروِم.
   ل� �أَحَد َيعُصُر نَِبيذ�ً ِفي �لَمعاِصِر،

   َفَقْد �أسَكتُّ َفَرَح �لَحّصاِديَن.
11  لَِهذ� َيِئنُّ َقلِبي َعَلى ُمو�آَب َكِقيثاَرٍة،  

   َو�أعماِقي َتبِكي َعَلى ِقيَر حاِرَس.
12  ِعنَدما َياأتِي َشعُب ُمو�آَب لِلِعباَدِة،  

َعَلى شكِل  ُيخَبُز  كاَن  بَِزبِيٍب  َكعٌك  بيب.  بالزَّ كعكًا  أ 7:16 

آلَِهِة �لَوَثِنيَّة. �ل�

   َوِعنَدما ُيتِعُبوَن �أنُفَسُهْم ِفي �أماِكِن �لِعباَدِة،
   َوِعنَدما َيذَهُبوَن �إلَى �لَمعابِِد،

لاِة.    لَْن َيقِدُرو� َعَلى �لصَّ

13َهذ� ُهَو �لَكلاُم �لَِّذي َتَكلََّم بِِه اهلُل َعَلى ُمو�آَب 

َثلاِث  »ِفي  اهلُل:  َيُقوُل  آَن  �ل� 14َولَِكِن  َزَمٍن.  ُمنُذ 
َكر�َمُة  أِجيِر – تُحَتَقُر  �ل� َسَنو�ُت  تُحَسُب  ِسِنيَن – َكما 
ُمو�آَب َوَجماِهيُر َشعِبها. �أّما �لنّاُجوَن، َفَسَيُكونُوَن َقلائَِل 

َوُضَعفاَء.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى أرام

َهذ� َوحٌي َحوَل ِدَمشَق:17 

  » ُهَوذ� ِدَمشُق لَْن َتبَقى َمِديَنًة َكباِقي �لُمُدِن،
   َبْل َسُتصِبُح َكوَمَة ُحطاٍم.

2  ُمُدُن َعُروِعيَر َسُتهَجُر،  
   َوَسُتصِبُح َمر�عَي لِلُقطعاِن،

   �لَِّتي َسَتربُِض ُهناَك َول� ُيوَجُد َمْن ُيِخيُفها.
3  لَْن َتبَقى ُحُصوٌن ِفي �أْفر�يَِم،  

   َول� َممَلَكٌة ِفي ِدَمشَق.
   �أّما �لنّاُجوَن ِمْن �أر�َم،

   َفَسُيخَزوَن َكَبني �إْسر�ئِيَل.«
   َيُقوُل اهلُل �لَقِديُر.

4  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  
   َسُيَحطُّ َمجُد َبِني َيعُقوَب،

   َوَسَتهَزُل ُسمَنُتُهْم.

َيجَمُع  َكما  َرفايَِم،  و�ِدي  ِفي  �لحاُل  5»َسَيُكوُن 

�لَحّصاُدوَن �لُحُبوَب �لنّاِضَجَة: َيلَتِقُطوَن سنابَِل �لَقمِح 
بِاأيِديِهْم، ثُمَّ َيقَطُعوَن ُرؤوَسها.

تُضَرُب،  َزيُتوٍن  َشَجَرِة  ِمثَل  �لنّاُجوَن  6»َوَسَيُكوُن 

َفلا تبَقى ِسَوى َحبََّتيِن �أْو َثلاٍث َعَلى �أغصانِها �لعالَِيِة، 
َو�أرَبٍع �أْو َخمِس َحّباٍت َعَلى �أغصانِها �لُمثِمَرِة،« َيُقوُل 

إلَُه �إْسر�ئِيَل.
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7ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَينُظُر �لنّاُس �إلَى اهلِل خالِِقِهْم، 

8لَْن  بِِه.  َوَسَيِثُقوَن  �إْسر�ئِيَل،  وَس  قُدُّ ُعُيونُُهْم  َوَسَتَرى 
َعَلى  َول�  �أيِديِهْم،  َصَنَعْتها  �لَِّتي  �لَمذ�بِِح  َعَلى  َيتَِّكلُو� 
َعِمَلْتها  �لَِّتي  �لَبُخوِر  َمذ�بِِح  �أْو  أوثاِن  �ل� ِعباَدِة  �أعِمَدِة 
�أصابُِعُهْم. 9ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسُتصِبُح ُمُدنُُهُم �لَحِصيَنُة 
ِمْن  �لَِّتي َهَجُروها َهَرباً  أُموِريِّيَن  َو�ل� يِّيَن  ِمثَل ُمُدِن �لُحوِّ

َبِني �إْسر�ئِيَل، َفاأصَبَحْت َخر�باً.

لََه �لَِّذي َخلََّصِك، َِّك نَِسيِت �ل�إ أن 10  ل�  
خَر �لَِّذي َتحَتميَن بِِه.    َولَْم َتَتَذكَِّري �لصَّ

   َسَتغِرِسيَن َغْرساٍت َجِميَلًة،
   َو�أشتال�ً �أحَضْرتِها ِمْن بِلاٍد َغِريَبٍة.
11  َتغُرِسيَنها، َوَتَضِعيَن َحولَها ُسور�ً.  

باِح، ُيزِهُر َزْرُعِك،    َوِفي �لصَّ
   لَِكنَّ َثَمَرُه َسَيِضيُع

عِف َو�لَمَرِض.    ِفي َيوِم �لضَّ

ُعوِب! 12  يا لََصوِت َضجيِج �لشُّ  
   َضِجيُجُهْم َكَهِديِر �أْمو�ِج �لَبْحِر.

ُعوِب!    يا لََهديِر �لشُّ
   َهِديُرُهْم َكَهِديِر َجّباَرٍة.

ُأَمُم َكَهِديِر َشّلال�ٍت َكِثيَرٍة، 13  َتهِدُر �ل�  
   َولَِكنَُّه َسَينَتِهُرها.

   َوَحتَّى �لنّاُس �لّساِكُنوَن ِفي بِلاٍد َبِعيَدٍة َسَيهُرُبوَن.
يُح،    َسُيطاَرُدوَن َكُقُشوٍر َتحِملُها �لرِّ

   َوَكُشَجيَرٍة ناِشَفٍة َتَتَدحَرُج بَِسَبِب َدفِع 
�لعاِصَفِة لَها.

14  ِفي َوقِت �لَمساِء َسَيُكوُن ُهناَك ُرعٌب،  
باِح َسَيُكونُوَن َقْد ز�لُو�.    َولَِكْن َقبَل �لصَّ

   َهذ� نَِصيُب سالِِبينا،
   َوَحظُّ ناِهِبي َثرَوتِنا.

ِرساَلٌة إَلى ُكوش

أْرُض �لَمِليَئُة بِاأِزيِز �لَحَشر�ِت، َور�َء 18  �أيَُّتها �ل�
َعبَر �لَبحِر،  �أنهاِر كُوَش، 2�لُمرِسَلُة ُرُسلاً 

ِفي َقو�ِرَب ِمْن نَباِت �لَبْرِدي َتُجوُب �لِمياَه.

ِريُعوَن،    �ذَهُبو� �أيُّها �لرُُّسُل �لسَّ
   �إلَى َشعٍب َطويِل �لقاَمِة، ناِعِم �لَبَشَرِة.
عِب �لَِّذي َيخاُف ِمنُه     �ذَهُبو� �إلَى �لشَّ

�لَجِميُع،
ِة �لَقِويَِّة �لُمنَتِصَرِة، ُأمَّ    �ل�

أنهاُر �أْرَضها. ُم �ل�    �لَِّتي تَُقسِّ
3  يا َجميَع ساِكِني �لَمسُكونَِة،  

أْرِض،    َو�لقاِطِنيَن ِفي �ل�
   �نُظُرو� ِعنَدما تُرَفُع �لّر�َيُة َعَلى �لِجباِل،

   َو�ْسَمُعو� ِعنَدما ُيضَرُب بِالُبوِق.

4  َيُقوُل اهلَل:  
  » َساأهَد�ُأ َو�ُأر�ِقُب َهذ� ِمْن َمكاِن ُسكناَي.
مِس     َساُأر�ِقُب َكَمْن َيسَتِريُح ِمْن َحرِّ �لشَّ

�لّلاِمَعِة.
   َوَكُغُيوِم �لنََّدى �لَِّذي ِفي َحرِّ َوقِت �لَحصاِد.

َُّه َقبَل َوقِت َحصاِد �لَقمِح، أن 5  ل�  
زهاُر    َوِعنَدما َينَتِهي �ل�إ

أزهاُر ِعَنباً ناِضجاً،    َوتُصِبُح �ل�
   َسَيقَطُع �لَعُدوُّ �لنَّباتاِت َوَسَينِزُع �ل�أغصاَن.
6  ِحيَنِئٍذ، َسُيتَركُوَن كُلُُّهْم لِلطُُّيوِر �لجاِرَحِة  

   �لّساِكَنِة ِفي �لِجباِل،
أْرِض.    َولُِوُحوِش �ل�

يِف،    َوَسَتاأكُلُُهُم �لطُُّيوُر �لجاِرَحُة ِفي �لصَّ
تاِء.« أْرِض ِفي �لشِّ    َوَحيو�ناُت �ل�

ُم َهِديٌَّة �إلَى اهلِل �لَقِديِر ِمْن  7ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسُتَقدَّ

عِب �لَِّذي  َشعٍب َطويِل �لقاَمِة، ناِعِم �لَبَشَرِة. ِمَن �لشَّ
ُم  ِة �لَقِويَِّة �لُمنَتِصَرِة �لَِّتي تَُقسِّ ُأمَّ َيخاُف ِمنُه �لَجِميُع، �ل�
أنهاُر �أْرَضها. َسُيحِضُرها �إلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن – �لَمكاِن  �ل�

�لَِّذي ُيدَعى َعَليِه �ْسُم يهوه أ �لَقِديِر.

أ 7:18 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«
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ِرساَلُة اهلِل إَلى ِمصر

َهِذ� َوحٌي بَِشاأِن ِمصَر:19 

   ُهَوذ� اهلُل ر�ِكٌب َعَلى َسحاَبٍة َسِريَعٍة
   َو�آٍت �إلَى ِمصَر.

   َسَترَتِجُف �أوثاُن ِمصَر َخوفاً �أماَمُه،
   َوَسَيُذوُب َقلُب َشعِب ِمصَر.

2  َيُقوُل �هلُل:  
  » َساأجَعُل ِمصِريِّيَن ُيحاِرُبوَن ِمصِريِّيَن،

   َو�لرَُّجَل ُيحاِرُب َقِريَبُه،
   َو�لِجير�َن ِجير�نَُهْم.

   َسُتحاِرُب ُمُدٌن ُمُدناً،
   َوَممالُِك تُحاِرُب َممالَِك.

3  َسَيَتَحيَُّر �لِمصِريُّوَن،  
   َوَساُأربُِك ُخَطَطُهْم.

أوثاِن    َسَيطلُُبوَن �لنَِّصيَحَة ِمَن �ل�
أْرو�ِح.« َحَرِة َو�لَعّر�ِفيَن َوُمسَتحِضِري �ل�    َو�لسَّ

4  َيُقوُل اهلُل �لَقِديُر:  
  » َساأَضُع ساَدًة قُساًة َعَلى ِمصَر،

».    َوَسَيملُُك َعَليِهْم َمِلٌك �أجَنِبيٌّ َقِويٌّ

5  َسَتِجفُّ ِمياُه �لَبحِر،  
   َو�لنَّهُر َسَينَشُف َوَييِبُس.
ُن َقَنو�ُت �لماِء، 6  َسَتَتَعفَّ  

.    َوَسَتِقلُّ ِمياُه َرو�ِفِد نِيِل ِمصَر، ثُمَّ َسَتِجفُّ
. ُن نَباتاُت �لَقَصِب َو�لَبْرِديِّ    َسَتَتَعفَّ

7  َسَتِجفُّ �لَمزُروعاُت َعَلى ِضفاِف نَهِر �لنِّيِل  
   – كُلُّ ما ُهَو َمزُروٌع َعَلى ُطولِِه –

يُح َفَتُزوَل.    َوَسَتاأُخُذها �لرِّ
ّياُدوَن. 8  َسَيحَزُن �لصَّ  

يِد،    َسَيُنوُح �لَِّذيَن ُيلُقوَن بَِصنّاَرِة �لصَّ
   َوَسَيضُعُف كُلُّ َمْن ُيلِقي بَِشَبَكَتُه �إلَى �لِمياِه.

9  َوَسَيخَجُل كُلُّ َمْن َيعَمُل بِالِكتّاِن،  
ُطونَُه َوَينِسُجونَُه لَِيعَملُو� ِمنُه ثِياباً.    ُيَمشِّ

اُجوَن، 10  َسَيكَتِئُب �لنَّسَّ  
   َوَسَتحَزُن قُلُوُب كُلِّ �لعاِمِليَن بِال�ُأجَرِة.

11  ما �أغَبى ُرَؤساَء َمِديَنِة ُصوَعَن!  
ُموَن نَِصيَحًة     ُمسَتشاُرو ِفرَعْوَن �لُحَكماُء ُيَقدِّ

َحمقاَء.
   َكيَف َتُقولُوَن لِفرَعوَن:

  » نَْحُن ُحَكماُء، �أول�ُد ُملُوٍك قَُدماَء؟«
12  �أيَن ُحَكماُؤِك؟ لُِيخِبُروِك  

فُوِك بِما َخطََّط اهلُل �لَقِديُر لَِيعَمَل ِضدَّ     َوُيَعرِّ
ِمصَر.

13  �أصَبَح ُرَؤساُء ُصوَعَن َحمَقى،  
   َوقاَدُة ِممِفيَس َمخُدوِعيَن.

   قاَدُة َعشائِِر ِمصَر َقْد �أَضلُّوها.
َش اهلُل قاَدَتها، 14  َشوَّ  

   َفاأَضلُّوها ِفي كُلِّ ما َتعَمُل.
كاَرى �لُمَتَرنِِّحيَن َوُهْم َيَتَقيَّاُأوَن.    َكالسُّ

15  لَْن َيسَتِطيَع �أَحٌد َعَمَل َشيٍء ل�أجِل ِمصَر،  
نَُب، �أُس َول� �لذَّ    ل� �لرَّ

   ل� �ل�أغصاُن َول� �لِجذُع.

16ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَيُكوُن �لِمصِريُّوَن َكالنِّساِء. 

َيرَفُعها  �لَِّتي  �لَقِديِر  اهلِل  َيِد  ِمْن  َخوفاً  َسَيرَتِجُفوَن 
لُِكلِّ  ُرعٍب  َيُهوذ� َمصَدَر  �أْرُض  لَِيضِرَبُهْم. 17َسَتُكوُن 
َمْن تُذَكَر �أماَمُه ِمْن َشعِب ِمصَر، بَِسَبِب ما َحَكَم بِِه 
ِفي  َسَتُكوُن  �لَوقِت،  َذلَِك  18ِفي  َعَليِهْم.  �لَقِديُر  اهلُل 

�أْرِض ِمصَر َخمُس ُمُدٍن َتَتَكلَُّم بِلَُغِة َكْنعاَن. َسَيحِلُف 
َشعُبها بِاأْن َيتَِّبُعو� اهلَل �لَقِديَر. َوَسُتدَعى �إحد�ها »َمِديَنَة 

ْمِس.« أ �لشَّ
ِفي  َمذَبٌح هلِل  ُهناَك  َسَيُكوُن  �لَوقِت،  َذلَِك  19ِفي 

َعَلى  اهلِل  لَِمجِد  َتذكاِريٌّ  َونَصٌب  ِمصَر،  �أْرِض  َوَسِط 
�لَقِديِر  هلِل  َوَشهاَدًة  َعلاَمًة  َهذ�  20َسَيُكوُن  ُحُدوِدها. 

ْمس. َوِهَي مدينة ِهلُيوبولِيَس �لمصريُّة. َو�لنَُّص  أ 18:19 َمِديَنة الشَّ

�ل�أصليِّ ُيقر�ُأ �أيضاً »مِدينَة �لّدمار.«
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اهلِل  �إلَى  عُب  �لشَّ َيصُرُخ  َوِعنَدما  ِمصَر.  �أْرِض  ِفي 
َعنُهْم  ُيد�ِفُع  ُمَخلِّصاً  �إلَْيِهْم  َسُيرِسُل  ظالِِميِهْم،  ِمْن 

َوُينِقُذُهْم.
21َوَسُيعَرُف اهلُل ِفي ِمصَر. َوَسَتعِرُف ِمصَر َمْن ُهَو 

َوَتقِدماٍت،  بَِذبائَِح  َوَسَيعُبُدونَُه  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي  اهلُل 

اهلُل  22َوَسَيضِرُب  بِها.  َوُيوفُوَن  نُُذور�ً  هلِل  َوَسَينِذُروَن 
َوَسُيَصلُّوَن  هلِل،  َوَسَيُعوُدوَن  َوُيشِفيها.  َيضِرُبها  ِمصَر. 

لَُهْم َوُهَو ُيشِفيِهْم.
و�ِسٌع  َطِريٌق  ُهناَك  َسَيُكوُن  �لَوقِت،  َذلَِك  23ِفي 

ِمصَر،  �إلَى  وِريُّوَن  �ل�أشُّ َوَسَياأتِي  وَر.  �أشُّ �إلَى  ِمصَر  ِمْن 
َمَع  �لِمصِريُّوَن  َوَسُيَصلِّي  وَر.  �أشُّ �إلَى  َو�لِمصِريُّوَن 
�إْسر�ئِيُل  َسَتنَضمُّ  �لَوقِت،  َذلَِك  24ِفي  وِريِّيَن.  �ل�أشُّ
أْرِض.  �ل� َعَلى  َبَرَكًة  َوَسَيُكونُوَن  وَر.  َو�أشُّ ِمصَر  �إلَى 
25َسُيباِركُُهُم اهلُل �لَقِديُر َوَيُقوُل: »ُمباَرٌك َشعِبي ِمصُر، 

وُر �لَِّذي َصَنْعُتُه، َو�إْسر�ئِيُل ِمير�ثِي.« َوُمباَرٌك �أشُّ

وَر ِلِمْصَر َوُكوش َهِزيَمُة أشُّ

قائَِد 20  َتْرتاَن  وَر  �أشُّ َمِلُك  َسْرُجوُن  َو�أرَسَل 
َفحاَرَب  �أشُدوَد.  �إلَى  وِريَِّة  �ل�أشُّ �لُقّو�ِت 
َنِة َو�سَتولَى َعَليها. 2ِفي َذلَِك  َتْرتاُن �أشُدوَد ِفي تِلَك �لسَّ
»�ْذَهْب  َفقاَل:  �آُموَص  ْبَن  �إَشْعياَء  اهلُل  َكلََّم  �لَوقِت، 
َو�خَلْع ثِياَب �لُحزِن �لَِّتي َترَتِديها َعَلى َجَسِدَك، َو�خَلْع 
عاِرياً  َيْمِشي  َوصاَر  َفَفَعَل  َقَدَميَك.«  ِمْن  ِحذ�َءَك 

حاِفياً.
عاِرياً  �إَشْعياُء  َعبِدَي  ساَر  »َكما  اهلُل:  قاَل  3ثُمَّ 

َوحاِفياً َثلاَث َسَنو�ٍت َكَعلاَمٍة لِِمْصَر َوكُوَش، 4َهَكذ� 
ِكبار�ً  َوكُوَش  ِمصَر  ِمْن  �ل�أسَرى  وَر  �أشُّ َمِلُك  َسَيُقوُد 
�ل�أْجساِم.  َوَمكُشوِفي  ُحفاًة  ُعر�ًة  َسَيُقوُدُهْم  َوِصغار�ً. 
بَِسَبِب  َوُيَذلُّوَن  5َسَيَتَحيَُّروَن  ِمصُر.  َسَتخَزى  َولَِذلَِك 
�لَِّتي  ِمصَر  َوبَِسَبِب  �آمالَُهْم،  ِفيِه  َوَضُعو�  �لَِّذي  كُوَش 

تِها.« �فَتَخُرو� بُِقوَّ
عُب �لّساِكُن قُرَب  6ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَيُقوُل �لشَّ

�لَِّذيَن  َعَليِهْم،  �تََّكْلنا  لَِمِن  َحَدَث  ما  »َهذ�  �لَبحِر: 
وَر.  �أشُّ َمِلِك  ِمْن  َوُينِقُذونا  لُِيساِعُدونا  نَحَوُهْم  َرَكْضنا 

َفَكيَف ُيمِكُننا نَحُن �أْن نَهُرَب؟«

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

يَِّة �لَبحِر:21  َهذ� َوحٌي َحوَل َبرِّ

يَِّة،    ُهناَك َشيٌء قاِدٌم ِمَن �لَبرِّ
   ِمْن �أْرٍض ُمِخيَفٍة،

   َوُهَو َكِريٍح عاِصَفٍة َتجتاُح �لَجُنوَب.
2  َر�أيُت ُرؤيا قاِسَيًة،  

   َر�أيُت غاِدِريَن َيغُدُروَن بِِك،
ُرونَِك. ِريَن ُيَدمِّ    َوُمَدمِّ

   �صَعِدي َوهاِجِمي يا ِعيلاُم،
   حاِصِري َو�هُجِمي يا ماِدي،

أنِيِن �لَِّذي َسبََّبتُه َهِذِه     َفَساُأنِهي كُلَّ �ل�
�لَمِديَنُة.

ألَِم. 3  لَِذلَِك �مَتلاأَت خاِصَرتِي بِال�  
   �أمَسَكِني �ألٌَم َكاألَِم �لِول�َدِة.

ى �ألَماً بَِسَبِب ما �أسَمُعُه،    �أنا �أَتَلوَّ
   َوُمرَتِعٌب بَِسَبِب ما �أر�ُه.

4  ز�لَْت َشجاَعِتي،  
   َو�أنا �أرَتِجُف ِمَن �لَخوِف.

ِعيَدُة صاَرْت لَيَلَة ُرعٍب.    لَيَلِتي �لسَّ

و� �لَمو�ئَِد، 5  َفَقْد �أَعدُّ  
   َوزَُّعو� �لُحّر�َس،
   �أَكلُو� َوَشِرُبو�.

آَن،    َفُقوُمو� �أيُّها �لقاَدُة �ل�
   َونَظُِّفو� تُُروَسُكُم.

أنَّ �لرَّبَّ قاَل لِي: 6  ل�  
  » �ْذَهْب َوَضْع حاِرساً لِلَمِديَنِة.

   َولُْيخِبْر بِما َير�ُه.
7  ِعنَدما َيَرى َمرَكباٍت َو�أزو�جاً ِمَن �لُفرساِن،  

   َوُجُنود�ً ر�ِكِبيَن َعَلى �لَحِميِر َو�لِجماِل،
   َفلُيصِغ َولَينَتِبْه َجيِّد�ً.«
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ر�ً: 8ثُمَّ ناَدى �لحاِرُس ُمَحذِّ

، �أنا �أِقُف َعَلى ُبرِج �لُمر�َقَبِة كُلَّ َيوٍم،    يا َربُّ
   و�ِقُف ِفي َمكاِن ِحر�َسِتي كُلَّ لَيَلٍة.

9  َولَِكْن ها �أنا �أَرى َرُجلاً  
   َيرَكُب َمرَكَبًة َتُجرُّها �لُخُيوُل،

   َو�أسَمُع ر�ِكَب �لَمرَكَبِة َيصُرُخ:
› َسَقَطْت بابُِل، َسَقَطْت،   

أْرِض.‹«    َو�أصناُم �آلَِهِتها ُحطَِّمْت َعَلى �ل�

10  يا َشعِبَي �لَمسُحوَق �لُمُدوَس،  
   ها َقْد �أخَبْرتُُكْم بِما َسِمْعُتُه ِمَن اهلِل �لَقِديِر،

   �إلَِه �إْسر�ئِيَل.

ِرساَلُة اهلِل إَلى ُدوَمة
11َهذ� َوحٌي َحوَل ُدوَمَة:

   ُهناَك َمْن ُيناِديِني ِمْن َسِعيَر:
  » يا حاِرُس، ماذ� َبِقَي ِمَن �للَّيِل؟

   يا حاِرُس، ماذ� َبِقَي ِمَن �للَّيِل؟«
12  َفُيِجيُب �لحاِرُس:  

باُح �أَتى، َو�للَّيُل َسياأتِي ِمْن َجِديٍد.   » �لصَّ
آَن.    �إْن �أَرْدتُْم �أْن َتطلُُبو�، َفاطلُُبو� �ل�

   تُوبو� َو�ْرِجُعو�.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى الَعَرب
13َهذ� َوحٌي َحوَل بِلاِد �لَعَرِب:

   َسَتقِضيَن �للَّيَلَة ِفي غاباِت بِلاِد �لَعَرِب يا 
د�نِيِّيَن. َقو�ِفَل �لدَّ

14  �أحِضُرو� ماًء لِِلقاِء �لَعطشاِن، يا ُسكّاَن   
َتيماَء،

طعاِم �لهاِربِيَن.    �أحِضُرو� ُخبز�ً ل�إ
ُيوِف، 15  َهَرُبو� ِمَن �لسُّ  

ُيوِف �لَمسلُولَِة لِلَقتِل.    ِمَن �لسُّ

طلاِق، أقو�ِس �لَمشُدوَدِة �لجاِهَزِة لِلاإ    َوِمَن �ل�
ِديَدِة.    َوِمْن َوجِه �لَحرِب �لشَّ

و�ِحَدٍة  َسَنٍة  »ِفي   : �لرَّبُّ لَِي  قاَل  َهَكذ�  َُّه  أن 16ل�

بِاأجٍر – َسَيُزوُل كُلُّ  �أيّاِم َسَنِة �لعاِمِل  لَِعَدِد  َفَقْط – َوْفقاً 
َوِمْن  أقو�ِس  �ل� َحَمَلِة  ِمْن  �لنّاُجوَن  17�أّما  ِقيد�َر،  َمجِد 
َهذ�  َسَيِتمُّ  ِجّد�ً.«  َقِليِليَن  َفَسَيُكونُوَن  ِقيد�َر،  ُمحاِربِي 

ل�أنَّ إلََه �إْسر�ئِيَل َقْد َتَكلََّم.

ِرسالٌة َعْن َمديَنِة الُقدس

َهِذِه َوحٌي َحوَل و�ِدي �لرُّؤيا:22 

   ماذ� َجَرى لَِك يا قُْدُس،
   َحتَّى َصِعَد �لَجِميُع �إلَى ُسُطوِح �لَمناِزِل؟

ِة، جَّ 2  كُنِت َمِديَنًة َمِليَئًة بِالضَّ  
   َوكُنِت َسِعيَدًة َوَمِليَئًة بِالُهتاِف.

   كُلُّ َشعِبِك �لَِّذي قُِتَل،
ُيوِف،    لَْم ُيقَتْل بِالسُّ

   َول� ماَت ِفي �لَمعَرَكِة.
3  كُلُّ قاَدِة �لَجيِش َهَرُبو� َمعاً،  

   لَِكنَُّهْم �ُأِسُرو� ِمْن ُدوِن �أقو�ٍس.
   كُلُّ �لَِّذيَن �ُأمِسُكو�، ُسِجُنو� َمعاً،

   َمَع �أنَُّهْم َهَرُبو� َبِعيد�ً.

4  لَِذلَِك قُْلُت:  
قُو� بِي،   » ل� تَُحدِّ

   �تُركُونِي َو�أنا �أْبِكي بَِمر�َرٍة،
   ل� تُسِرُعو� �إلَى َتعِزَيِتي

   َعَلى َدماِر َشعِبي �لَعِزيِز.«

أنَّ �لرَّبَّ اإللََه �لَقِديَر 5  ل�  
ٍة َوَدوٍس    َقْد َعيََّن َيوَم َضجَّ
   َوَتشِويٍش ِفي و�ِدي �لرُّؤيا.

َد َيوَم َهدِم �أسو�ٍر،    َحدَّ
   َوَيوَم ُصر�ٍخ �إلَى �لِجباِل لَِطَلِب �لَعوِن.



726 إَشْعياء 6:22

6  َسَيحِمُل ُجُنوُد ِعيلاَم ُجَعَب �أقو�ِسِهْم  
   َمَع �لَمرَكباِت َو�لُفرساِن.

ُز ُجُنوُد ِقيَر تُُروَسُهْم.    َوَسُيَجهِّ
7  َوَسَتمَتِلُئ �أفَضُل �أوِدَيِتِك بِالَمرَكباِت،  

   َوَسَيِقُف �لُفرساُن ِفي َمو�ِقِعِهْم َعَلى �لَبّو�َبِة.

8  َوَسَيهِدُم َعُدوُّ َيُهوذ� �أسو�َرها �لَِّتي َتحِميها.  
   ِفي َذلَِك �لَوقِت،

   َسَترَغُبوَن ِفي �لُحُصوِل َعَلى �ل�أسِلَحِة
   �لَمخُزونَِة ِفي َقصِر �لغاِب.

9  َسَتَروَن �أنَُّه تُوَجُد ُشُقوٌق َكِثيَرٌة  
   ِفي �أسو�ِر َمِديَنِة د�ُوَد، أ

فَلى �لَمخُزونَِة.    َوَسَتجَمُعوَن ِمياَه �لِبْرَكِة �لسُّ
10  َسُتحُصوَن ُبُيوَت َمديَنِة �لُقْدِس َوَتهِدُمونَها  
وِر َوَتقِوَيِتِه بِِحجاَرتِها.    ِمْن �أجِل َترِميِم �لسُّ

وَريِن 11  َسَتحِفُروَن َخنَدقاً لَِخزِن �لماِء َبيَن �لسُّ  
   ِمْن �أجِل َتَجِميِع �لِمياِه �لُمَتَدفَِّقِة ِمَن �لِبرَكِة 

�لَقِديَمِة.
   لَِكنَُّكْم لَْن َتنُظُرو� �إلَى �لَِّذي َفَعَل َذلَِك.

   َولَْن َتُرو� َمْن َخطََّط لَُه ُمنُذ �لَقِديِم.
12  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  

   َدعا �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر �إلَى �لُبكاِء َو�لنُّو�ِح،
�أِس َولِبِس �لَخيِش.    َوَحلِق �لرَّ

13  لَِكنَّ �لنّاَس �أَخُذو� ِفي �للّهِو َو�ل�حِتفاِل!  
   َذَبُحو� ُعُجول�ً َوَغَنماً

   لِياكُلُو� لَحماً َوَيشَرُبو� َخمر�ً!
   َوَغنُّو� َفقالُو�:

  » َفْلَناأْكُْل َونَشَرْب،
َّنا َغد�ً َسَنُموُت.« أن    لِ�

14  �أعَلَن اهلُل �لَقِديُر ِفي �ُأُذنَيَّ َفقاَل:  
ثُم لَُكْم،   » ل� ُيمِكُن �أْن ُيغَفَر َهذ� �ل�إ
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ِمَن �لمدينة.

   َبْل َسَتُموتُوَن كُلُُّكْم.«
   قاَل َهذ� �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر.

ِرساَلُة اهلِل إَلى َشْبنا
15َهذ� ُهَو ما قالَُه �لرَّبُّ اإللَُه �لَقِديُر: »�ْذَهْب �إلَى 

َشْبنا، خاِدِم �لَمِلِك �لَمسُؤوِل َعِن �لَقصِر. 16َوقُْل لَُه: 
›ماذ� َوَمْن لََك ُهنا َحتَّى �إنََّك َحَفْرَت َقبر�ً لََك ُهنا؟‹ 
َفَقْد َحَفَر َقبَرُه ِفي َمكاٍن ُمرَتِفٍع َونََحَت َمسَكناً لَُه ِفي 

خِر. �لصَّ
�أيُّها  َبعيد�ً  َوَيقِذُف بَِك  �إنَّ اهلَل َسَيخَلُعَك  17»ها 

َكالُكَرِة  َك  18َسَيلُفُّ ٍة.  بُِقوَّ بَِك  َوَسُيمِسُك  �لُمَتَجبُِّر، 
َوَسَتُكوُن  ُهناَك،  َسَتُموُت  َبِعيَدٍة.  �أْرٍض  �إلَى  َوَيرِميَك 
َمرَكباتَُك �لفاِخَرُة ُمخِزَيًة َوَسَط َمرَكباِت َسيِِّدَك �لَجِديِد. 

19َساأطُرُدَك ِمْن َمنِصِبَك، َوَسُتطَرُح ِمْن َمرِكِزَك.

ْبَن  �ألِياِقيَم  َعبِدَي  َساأدُعو  �لَوقِت،  َذلَِك  20»ِفي 

ِحز�َمَك  َعَليِه  َوَساأَضُع  َثوَبَك،  21َوَساُألِبُسُه  ِحْلِقّيا، 
لِساِكِني  َكاأٍب  َوَسَيُكوُن  َمرِكَزَك.  َوَساُأعِطيِه   ، �لرَّسِميَّ
َقصِر  ِمفتاَح  22َوَساأَضُع  َيُهوذ�.  َولَِبِني  �لُقْدِس  َمديَنِة 
د�ُوَد َكِقلاَدٍة َحوَل َرَقَبِتِه. ما َيفَتُحُه لَْن َيسَتِطيَع �أَحٌد �أْن 

ُيغِلَقُه، َوما ُيغِلُقُه لَْن َيسَتِطيَع �أَحٌد �أْن َيَفتَحُه.
ُتُه َكالَوَتِد ِفي حائٍِط ثابٍِت، َفَيُكوَن َعرشاً  23»َساُأَثبِّ

َمِجيد�ً لَِبيِت �أبِيِه. 24َوَسُتَعلَُّق َعَليِه كُلُّ �ل�أشياِء �لَقيَِّمِة 
آنَِيِة  بِالنِّسَبِة �إلَى َبيِت �أبِيِه َونَسِلِه َونَسِل �أقاِربِِه: كُلُّ �ل�

أباِريِق.« ِغيَرِة، ِمَن �لُكُؤوِس َوَحتَّى �ل� �لصَّ
ُيخَلُع  �لَوقِت،  َذلَِك  »ِفي  �لَقِديُر:  اهلُل  25َوَيُقوُل 

�لَوَتُد �لَِّذي ثُبَِّت ِفي حائٍِط ثابٍِت، َوَيسُقُط كُلُّ ما ُعلَِّق 
أْرِض َوَيَتَحطَُّم. ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.« َعَليِه �إلَى �ل�

ِرساَلُة اهلِل َحوَل ُصور

َهذ� َوحٌي َحوَل ُصوَر:23 

   نُوِحي يا ُسُفَن َترِشيَش،
أنَّ ِميناَء ُصوَر َتَحطََّم.    ل�

ُفُن �لقاِدَمُة ِمْن ِكتِّيَم.    َهذ� ما �أعَلَنْتُه �لسُّ
2  �صِمُتو� ُحزناً يا ساِكِني �لّساِحِل،  



إَشْعياء 7272:24

   َويا تُّجاَر َصيُدوَن،
   َويا �أيُّها �لَبّحاَرُة �لَِّذيَن َتملاُأوَن �لَمِديَنَة.
3  َمحاِصيُل ِشيُحوَر جاَءْتَك َعبَر �لِمياِه،  

   َوَحصاُد و�ِدي �لنِّيِل كاَن َدخلُها،
   َوَقْد �أصَبَحْت ُسوقاً لِلاُأَمِم.

أنَّ �لَبحَر َوِحصَن �لَبحِر  4  �خَجِلي يا َصيُدوُن، ل�  
َيُقول�ِن:

ْض َولَْم �ألِْد،   » لَْم �أَتَمخَّ
ْئ ِفتياناً،    َولَْم �ُأنَشِّ

   َولَْم �ُأَربِّ َفَتياٍت.«
5  ِعنَدما َوَصَلِت �ل�أخباُر �إلَى ِمصَر،  

   َتاألَُّمو� �إْذ َسِمُعو� َعْن ُصوَر.
6  �عُبُرو� �إلَى َترِشيَش،  

   نُوُحو� يا ساِكِني �لّساِحِل.
7  َهْل َهِذِه ِهَي َمِديَنُتُكُم �لُمبَتِهَجُة ذ�ُت   

�لتّاِريِخ �لَعِريِق؟
ْت َوعاَش ُسكّانُها ِفي     تِلَك �لَِّتي �مَتدَّ

ُمسَتوَطناٍت َبِعيَدٍة.
8  َمْن َحَكَم بَِهذ� َعَلى ُصوَر  
   �لَِّتي كانَْت تَُعيُِّن �لُملُوَك،

   َوكاَن تُّجاُرها َكُرَؤساَء،
أْرِض؟    َبْل �أكَثَر �لنّاِس �عِتبار�ً ِفي �ل�

9  لَِكنَّ اهلَل �لَقِديَر َحَكَم بَِهذ�:  
ِريَن َوَجمالَُهْم، َر َفخَر �لُمَتَكبِّ    بِاأْن ُيَدمِّ

أْرِض.    َو�أْن ُيخِزَي �أولَِئَك �ل�أكَثَر �عِتبار�ً ِفي �ل�
10  �رِجِعي �إلَى �أْرَضِك يا ُسُفَن َترِشيَش،  

   �عُبِري �لَبحَر َكَنهٍر َصِغيٍر،
آَن.    َفَلْن ُيعيَقِك �أَحٌد �ل�

11  َمدَّ اهلُل َيَدُه َعَلى �لَبحِر،  
   َوَجَعَل �لَممالَِك َتهَتزُّ.

َر ُحُصوُن َكنعاَن.    �أَمَر اهلُل بِاأْن تَُدمَّ
12  َوقاَل:  

  » لَْن َتُعوِدي َتفَرِحيَن
   يا �بَنَة َصيُدوَن، �أيَُّتها �لَعذر�ُء �لُمَحطََّمُة،

   �ذَهِبي �إلَى ِكتِّيَم،
   َولَْن َتِجِدي ر�َحًة ُهناَك �أيضاً.«

أْرِض �لِكلد�نِيِّيَن؟ 13  �أَر�أيُتْم ما َحَدَث ل�  
وَر �لَِّذي لَْم َيُكْن َشيئاً ِمْن َقبُل،    َفَشعُب �أشُّ

آَن �أْبر�َج ِحصاٍر َعَلى �أْرِض     َيَضُع �ل�
�لِكلد�نِيِّيَن.
ُرو� قُُصوَرها،    َدمَّ

لُوها �إلَى ُحطاٍم.    َوَحوَّ
يَِّة.    َوَجَعلُوها لَِحيو�ناِت �لَبرِّ

14  نُوِحي يا ُسُفَن َترِشيَش،  
أنَّ َملَجاأُهْم ُخرَِّب.    ل�

َسَنٍة،  لَِسبِعيَن  َسُتنَسى ُصوُر  �لَوقِت،  َذلَِك  15ِفي 

بِعيَن َسَنٍة َسَتُكوُن  َة َحياِة َمِلٍك. َوِفي نِهاَيِة �لسَّ �أي ُمدَّ
ُأْغِنَيِة: ُصوُر �أْشَبَه بِالعاِهَرِة ِفي َهِذِه �ل�

16 » ُخِذي ِقيثاَرًة َوِسيِري َعبَر �لَمِديَنِة،  
   �أيَُّتها �لعاِهَرُة �لَمنِسيَُّة.

   �عِزِفي َوَغنِّي َكِثير�ً،
   لََعلَّ �أَحد�ً َيَتَذكَُّرِك!«

بِعيَن َسَنٍة، َسُينَظُر اهلُل ِفي َمساألَِة  17َوِفي نِهاَيِة �لسَّ

ُصوَر. َسَيجَعلُها َتسَتِعيُد �ُأجَرَة ِزناها، لَِكنَّها َسَتُكوُن ِمْن 
أْرِض. 18�أّما �أرباُح تِجاَرتِها  َجِديٍد عاِهَرًة لُِكلِّ �ُأَمِم �ل�
َهِذِه َفَسُتؤَخُذ َوتَُكرَُّس هلِل. ل� لَِكي تُخَزَن �أْو تُكَنَز، َبْل 
َسَتُكوُن لَِتوِفيِر َطعاٍم َكِثيٍر َوثِياٍب َجِميَلٍة لِلَِّذيَن َيخِدُموَن 

ِفي َحضَرِة اهلَل.

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل

أْرَض24  ُر َهِذِه �ل� ها �إنَّ اهلَل َسُيَدمِّ
َوَيتُركُها فاِرَغًة.

   َسَيقِلُب َسطَحها َوُيَشتُِّت ُسكّانَها.
2  َوَيُكوُن ِفي َذلَِك �لَوقِت،  

عِب َيحُدُث لِلكاِهِن،    �أنَُّه َكما َيحُدُث لِلشَّ
   َوَكما َيحُدُث لِلَعِبيِد َيحُدُث لِلّساَدِة،
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يِّد�ِت،    َوَكما َيحُدُث لِلَجو�ِري َيحُدُث لِلسَّ
   َوَكما َيحُدُث لِلّشاِري َيحُدُث لِلبائِِع،

   َوَكما َيحُدُث لِلُمقِرِض َيحُدُث لِلُمسَتقِرِض،
   َوَكما َيحُدُث لِلُمد�يِِن َيحُدُث لِلُمسَتِديِن.

أْرِض َوتُنَهُب بِالكاِمِل، ُر كُلُّ �ل� 3  َفَسُتَدمَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.

أْرُض َوَتذُبُل، 4  َسَتُنوُح �ل�  
   َسَتضُعُف �لَمسُكونَُة َوَتذُبُل،

أْرِض.    َوَسَيضُعُف قاَدُة َشعِب َهِذِه �ل�
أْرُض بَِسَبِب ُسكّانِها، َسِت �ل� 5  َتَنجَّ  

ريَعَة، َُّهْم َعَصو� �لشَّ أن    ل�
و� َعَلى �ل�أحكاِم،    َوَتَعدُّ
. أَبِديَّ    َونََقُضو� �لَعْهَد �ل�

أْرَض، 6  لَِذلَِك َسَتلَتِهُم �للَّعَنُة �ل�  
   َوَسُيعاَقُب �لّساِكُنوَن ِفيها بَِسَبِب �إثِمِهْم.

أْرِض،    لَِذلَِك َسَيخَتِفي ُسكّاُن �ل�
   َولَْن َيبَقى ِسَوى َقِليِليَن.

7  �لنَِّبيُذ َيفُسُد، َو�لَكرَمُة َتذُبُل.  
آَن.    كُلُّ �لَِّذيَن كانُو� َفِرِحيَن، َيُنوُحوَن �ل�

فُوِف َتَوقََّف، 8  َفَرُح �لدُّ  
   َوَضِجيُج �لَمسُروِريَن �نَتَهى،

   �لَعزُف بِالِقيثاَرِة َتَوقََّف.
9  لَْن َيشَرُبو� �لَخمَر َمَع �لِغناِء ِفيما َبْعُد،  

   َوَطعُم �لُمسِكِر ُمرٌّ لِشاِربِيِه.
10  َمِديَنُة �لتَّشِويِش ُمَحطََّمٌة،  

   َوكُلُّ َبيٍت ُمغَلٌق َول� ُيمِكُن ُدُخولُُه.
و�ِرِع َطَلباً لِلَخمِر! 11  َسَيبِكي �لنّاُس ِفي �لشَّ  

ُل كُلُّ َفَرٍح �إلَى َظلاٍم،    َسَيَتَحوَّ
أْرِض.    َوَسَيُزوُل َفَرُح �ل�
12  تُِرَكِت �لَمِديَنُة َخِرَبًة،  

   َوَبّو�َبُتها ُمَحطََّمًة.

ُأَمِم: أْرِض َوَبيَن �ل� 13  َهَكذ� َسَيحُدُث ِفي َهِذِه �ل�  
   َسَيُكوُن �لنّاُس َكَبقايا ِزيُتونٍَة ُضِرَبْت 

�أغصانُها،
   �أو َكَحّباِت ِعَنٍب تُِرَكْت َبعَد ِقطاِف �لُكُروِم.

14  َيرَفُعوَن �أصو�َتُهْم،  
   َيَتَرنَُّموَن بَِعَظَمِة اهلِل:
  » �هِتُفو� ِمَن �لَغرِب،
رِق، 15  �فَرُحو� ِفي �لشَّ  

ُدو� اهلَل ِفي َسو�ِحِل �لَبحِر    َمجِّ
ُدو� �ْسَم إلَِه �إْسر�ئِيَل.«    َمجِّ

أْرِض َسِمْعنا َترنِيَمًة 16  ِمْن �أقاِصي �ل�  
   َتُقوُل: »َمجد�ً لِلبارِّ.«

   َولَِكنِّي قُْلُت:
  » يا َويِلي، يا َويِلي،

   �لُمخاِدُعوَن َيغُدُروَن،
   َيغُدُروَن َغدر�ً ُمؤلِماً.«

17  ُرْعٌب َوُحفَرٌة َوَفخٌّ  
أْرِض.    بانِْتظاِرَك يا ساِكَن �ل�

18  �لَِّذيَن َيهُرُبوَن ِمْن َصوِت �لرُّعِب  
   َسَيَقُعوَن ِفي �لُحفَرِة،

   َو�لَِّذيَن َيخُرُجوَن ِمَن �لُحفَرِة
.    َسُيمَسُكوَن بِالَفخِّ

ماِء َسَتنَفِتُح، أنَّ نَو�ِفَذ �لسَّ    ل�
أْرِض َسَتهَتزُّ.    َو�أساساُت �ل�
قاً. أْرُض َتَشقُّ ُق �ل� 19  َسَتَتَشقَّ  

قاً، ُق َتَمزُّ    َوَسَتَتَمزَّ
   َوَسَتهَتزُّ �هِتز�ز�ً.

كر�ِن، أْرُض َكالسَّ 20  َسَتَتَرنَُّح �ل�  
   َوَسَتَتماَيُل َكُكوٍخ َغيِر َمِتيٍن،

   بَِسَبِب ثَِقِل َخطاياها.
   َسَتسُقُط، َولَْن َتُقوَم ثانَِيًة.

21  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  
ماِء ِفي �ل�أعَلى،    َسُيعاِقُب اهلُل قُّو�ِت �لسَّ

أْرِض ِفي �ل�أسَفِل.    َوُملُوَك �ل�
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جِن، 22  َوَسُيجَمُعوَن َكال�أسَرى ِفي �لسِّ  
   َوُيغَلُق َعَليِهْم َطِريُق �لُخُروِج.

   َوَبعَد �أيّاٍم َكِثيَرٍة َسُيعاَقُبوَن.
23  َوَسَيخَجُل �لَقَمُر،  

مُس َسُتخَزى،    َو�لشَّ
   ل�أنَّ اهلَل �لَقِديُر َسَيملُُك ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن،

   ِفي َمديَنِة �لُقْدِس،
   َوَسَيْظَهُر ِفي َمجٍد �أماَم ُشُيوِخها.

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل

يا اهلُل �إلَِهي �أنَت،25 
�أرَفُعَك َو�ُأَسبُِّح �ْسَمَك،
ََّك َعِمْلَت �ُأُمور�ً ُمدِهَشًة، أن    ل�

َقْت.    َخطَّطَت لَها ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َوَتَحقَّ
ََّك َجَعْلَت �لَمِديَنَة َكوَمَة ِحجاَرٍة، أن 2  ل�  

َنَة َخر�باً.    َوَجَعْلَت �لَمِديَنَة �لُمَحصَّ
   لَْن َيسَتِمرَّ َقصُر �لُغَرباِء َكَمِديَنٍة،

   َولَْن ُيبَنى ثانَِيًة.
ُدَك َشعٌب َعِظيٌم، 3  لَِذلَِك ُيَمجِّ  

   َوُشُعوٌب �ُأْخَرى َسَتخافَُك.
ََّك كُنَت ِحصناً لِلَمساِكيِن، أن 4  ل�  
يِق،    َملجاأً لِلبائِِسيَن ِفي َيوِم �لضِّ

   َوِستر�ً ِمَن �لعاِصَفِة َوِظّلاً ِمَن �لَحرِّ.
تاِء،    ِحيَن كاَن ُهُجوُم �لُقساُة َكعاِصَفِة �لشِّ

حر�ِء، 5  �أْو َكَحرِّ �لصَّ  
   �أنَت �أْسَكتَّ َضِجيَج �لُغَرباِء،

حر�ِء،    َكما ُيطِفُئ ِظلُّ �لُغُيوِم َحرَّ �لصَّ
   َهَكذ� تُسِكُت �ُأغِنَيَة �لُقساِة.

َوِليَمُة اهلِل ِلُخّداِمه
6  َعَلى َهذ� �لَجَبِل،  

عِب َولِيَمًة    َسُيِعدُّ اهلُل �لَقِديُر لِلشَّ
   ِمْن �أفَضِل �ل�أطِعَمِة َو�لنَِّبيِذ �لُمَعتَِّق،

   بِاللَّحِم �لطَِّريِّ َو�لنَِّبيِذ �لُمَعتَِّق �لّصاِفي.
7  َوَعَلى َهذ� �لَجَبِل،  

   َسُيِزيُل �لُبرقَُع �لَِّذي ُيَغطِّي كُلَّ �لُشُعوِب،
ُأَمِم.    َوِغطاَء �لَموِت �لَمفُروَش َعَلى كُلِّ �ل�

أَبِد. 8  َسُيهَزُم �لَموَت �إلَى �ل�  
ُموَع َعْن كُلِّ �لُوُجوِه.    َوَسَيمَسُح �لرَّبُّ اإللَُه �لدُّ
أْرِض.    َوَسَينِزُع عاَر َشعِبِه �لَِّذي ُيَغطِّي كُلَّ �ل�

   ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.

9  ِفي َذلَِك �لَوقِت َسَيُقولُوَن:  
  » َهذ� ُهَو �إلَُهنا،

   �نَتَظْرناُه َفجاَء لَِخلاِصنا.
   َهذ� ُهَو اهلُل، �نَتَظْرناُه،

   لَِنفَرْح َونَبَتِهْج بَِخلاِصِه.«
10  ل�أنَّ اهلَل َسَيحِمي َهذ� �لَجَبَل،  

   �أّما ُمو�آُب َفَسُتد�ُس َتحَتُه
   َكالَقشِّ �لَِّذي ُيد�ُس ِفي َكوَمِة َروٍث.

11  َسَيُمدُّ �لنّاُس �أيدَيُهْم َوَسَط ُمو�آَب،  
   َكما َيُمدُّ �لَغِريُق َيَديِه لَِينُجَو.

   لَِكنَّ ِكبِرياَءُهْم َسينَحِدُر
   َمَع كُلِّ َحَرَكٍة ِمْن �أيِديِهْم.

   َمَع كُلِّ �ل�أشياِء �لَجِميَلِة �لَِّتي َعِملُوها 
بِاأيِديِهِم �لماِهَرِة.

12  َسَتسُقُط �أسو�ُر ُحُصونِِك �لُمرَتِفَعَة،  
أْرِض،    َسُتَذلُّ َوتُطَرُح �إلَى �ل�

   َبْل �إلَى �لتُّر�ِب.

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل

ُأغِنَيَة ِفي 26  ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسُيَغنُّوَن َهِذِه �ل�
�أْرِض َيُهوذ�:

   لَنا َمِديَنٌة َعِظيَمٌة،
   لَها �أسو�ٌر َقِويٌَّة،

   لَِكنَّ �هلَل ُهَو �لَِّذي ُيَخلُِّصنا.
2  �فَتُحو� �لَبّو�باِت،  

َة �لّصالَِحَة َتدُخْل، ُأمَّ    َوَدُعو� �ل�
َة �لَِّتي تُحاِفُظ َعَلى �أمانَِتها. ُأمَّ    �ل�
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3  �أنَت تُعِطي َسلاماً لِلُمتَِّكِليَن َعَليَك،  
َُّهْم َيِثُقوَن بَِك. أن    ل�
4  ثُِقو� باهلِل د�ئِماً،  

   ل�أنَّ اهلَل ياه أ َصخَرٌة �أَبِديٌَّة.
َُّه �أَذلَّ �لّساِكِنيَن ِفي �لُعَلى. أن 5  ل�  

   ُيِذلُّ �لَمِديَنَة �لُمرَتِفَعَة.
أْرِض،    ُيِذلُّها �إلَى �ل�

   َيطَرُحها �إلَى �لتُّر�ِب.
6  �أقد�ُم �لُفَقر�ِء َو�لَمظلُوِميَن َسَتُدوُسها.  

أبر�ِر ُمسَتِقيٌم، 7  َطِريُق �ل�  
أبر�ِر. ُد َطِريَق �ل� لَُه �لبارُّ، �أنَت تَُمهِّ    �أيُّها �ل�إ

8  نَنَتِظُر َطِريَق َعدلَِك يا اهلُل.  
   َتشتاُق نُُفوُسنا �أْن َتذكَُر �ْسَمَك َو�أْن 

َتَتَذكََّرَك.
9  ِفي �للَّيِل، نَفِسي َتشتاُق �إلَيَك،  

   َوِفي �لَفجِر، ُروِحي ِفي د�ِخِلي َتطلُُبَك.
أْرِض، َُّه ِعنَدما َتاأتِي �أحكاُمَك َعَلى �ل� أن    ل�

   َسَيَتَعلَُّم ُسكّاُن �لَمسُكونَِة َحياَة �لِبرِّ.
10  َو�إْن ُرِحَم �ل�أشر�ُر،  

نَُّهْم ل� َيَتَعلَُّموَن َحياَة �لِبرِّ.    َفاإ
   ِفي �أْرِض �لُمسَتِقيماِت َيُكونُوَن ُملَتِويَن،

   َولَْن َيَرو� َجلاَل اهلِل.
11  يا اهلُل، َيُدَك َمْرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم،  

   لَِكنَُّهْم ل� َيَروَن َذلَِك.
   لَيَتُهْم َيَرْوَن َغيَرَتَك َعَلى َشعِبَك َوَيخَجلُوَن.

أْعد�ئَِك. ُة ل�    لَِتاأكُْلُهُم �لنّاُر �لُمَعدَّ
12  يا اهلُل، �أنَت َسُتعِطينا َسلاماً،  

   َفُكلٌّ ما نََجْحنا بِِه، �إنَّما �أنَت َصَنْعَتُه لَنا.

َحياٌة َجِديَدٌة ِمَن اهلل
13  يا إلَُهنا، َقْد َحَكَمنا �أسياٌد َغيُرَك،  

   َولَِكنَّنا نََتَذكَُّر �ْسَمَك.
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أمو�ُت ل� َيِعيُشوَن، 14  �ل�  
   َو�أرو�ُح �لَموَتى ل� َتُقوُم ِمَن �لَموِت.

   لَِذلَِك عاِقْبُهْم َو�فِنِهْم،
   َو�ْمُح كُلَّ ِذكٍر لَُهْم.
ْيَت َشعَبَك يا اهلُل، 15  نَمَّ  

دَت! ْيَت َشعَبَك َفَتَمجَّ    نَمَّ
أْرِض ِمْن كُلِّ �لِجهاِت. عَت ُحُدوَد �ل�    َوَوسَّ

16  يا اهلُل، َطَلبنا َمُعونََتَك ِفي ِضيِقنا،  
بَتنا.    َوَصَرخنا َصَرخاٍت َمكُتوَمًة ِعنَدما �أدَّ

17  َهَكذ� ِصرنا بَِسَبِب َتاأِديِبَك يا اهلُل،  
   ِمثَل �ْمر�أٍة َتِلُد،

ى َوَتصُرُخ ِفي �ألَِمها.    َتَتَلوَّ
ى، 18  َحِبْلنا َوكُنّا نََتَلوَّ  
يَح َفَقْط.    َوَولَْدنا �لرِّ
أْرَض،    لَْم نَُخلِِّص �ل�

   َولَْم نَِلْد ُسكّاَن �لَمسُكونَِة.

19  َيُقوُل �هلُل: »�أمو�تُُكْم َسَيْحَيْوَن،  
   ُجَثثُُكْم َسُتُقوُم ِمَن �لَموِت.

   �ْسَتيِقُظو� َوَغنُّو� بَِفَرٍح يا ساِكِني �لتَّر�ِب،
أنَّ �لنََّدى �لَِّذي ُيَغطِّيُكْم ُهَو نََدى     ل�

باِح. �لصَّ
   َسَتَرْوَن َوقتاً َجِديد�ً قاِدماً،

أْمو�ِت �لَِّتي  أْرُض �أْرو�َح �ل�    ِحيَن تُصِعُد �ل�
ِفيها.«

يُنوَنُة ُمكاَفأٌة أْو ِعقاب الدَّ
20  �ْذَهْب يا َشعِبي َو�ْدُخْل ُحُجر�تَِك،  

أبو�َب َخلَفَك.    َو�أغِلِق �ل�
   �خَتِبْئ لَِلحَظٍة َحتَّى َيعُبَر �لَغَضُب.

21  ل�أنَّ اهلَل َسَيخُرُج ِمْن َمكانِِه  
أْرِض َعَلى �إثِمِهْم.    لُِيعاِقَب ُسكّاَن �ل�

أْرُض َدَم �لَقتَلى،    َوَسَتكِشُف �ل�
   َولَْن تُخِفَيِه ِفيما َبْعُد،

عُب �أنَُّهْم ُمجِرُموَن!    ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرُف �لشَّ
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ِفي َذلَِك �لَوقِت،27 
َسُيعاِقُب اهلُل بَِسيِفِه �لقاِسي �لَعِظيِم 

ِديِد لَِوياثاَن: �لشَّ
   �لَحيََّة �لهاِرَبَة، لَِوياثاَن �لَحيََّة �لُملَتِوَيَة.

   َوَسَيقُتُل �لتِّنِّيَن أ �لَِّذي ِفي �لَبحِر.
2  ِفي َذلَِك �لَوقِت،  

   َسُيَغنِّي �لنّاُس َعِن �لَكرَمِة �لَجِميَلِة:

3  �أنا اهلَل حاِرُسها �لَِّذي �أهَتمُّ بِها  
   َود�ئِماً �أرِويها.

   �أحُرُسها لَيلاً َونَهار�ً،
   لَِئّلا ُيؤِذَيها �أَحٌد.

4  لَسُت غاِضباً َعَليها.  
   َبْل �إْن َبَنى ُمحاِرٌب َحولَها ُسور�ً ِمْن َشوٍك،

   َساآتِيِه ُمحاِرباً َوَساُأْحِرقُُه.
ْن لََجاأ �أَحٌد �إلَيَّ لَِكي �أحِمَيُه، 5  َفاإ  

   َو�أر�َد �أْن َيصَنَع َمِعي َسلاماً،
   َفَساأصَنُع َمَعُه َسلاماً.

أْرِض، 6  َسَيُمدُّ َيعُقوُب ُجُذوَرُه ِفي �ل�  
   َوَبنو �إْسر�ئِيَل َسُيخِرُجوَن َبر�ِعَم َو�أْزهار�ً.

أْرَض َثَمر�ً.    َوَسَيملاُأوَن �ل�

َتحِريُر اهلِل إلْسراِئيل
ُضِرَب ضاِرُبوُهْم؟  َكما  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  ُيضَرْب  7لَْم 

�هلُل  8َحَسَم  قاتِِليِهْم؟  ِمْن  قُِتَل  َكما  ِمنُهْم  ُيقَتْل  َولَْم 
يِح  أمَر َمَعُهْم بالطَّْرِد َو�لنَِّفي! َسُيخاِطُبُهْم بَِقسَوٍة َكالرِّ �ل�
ُر َعْن �إثَم َيعُقوَب،  رِقيَِّة ِفي َحرِّ �لنَّهاِر. 9َهَكذ� َسُيَكفَّ �لشَّ
َوتُْرَفُع �آثاُر َخِطيَِّتِه: بَِتْحِطيِم ِحجاَرِة �لَمذَبِح �إلَى َحَصى، 
أوثاِن َوَمذ�بِِح �لَبُخورِ. 10َوَسَتُكوُن  ز�لَِة �أعِمَدِة ِعباَدِة �ل� َوبِاإ
حر�ِء.  َنُة فاِرَغًة، َوَمسَكناً َمهُجور�ً َكالصَّ �لَمِديَنُة �لُمَحصَّ
ُغُصونِها.  ِمْن  َوَتاأكُُل  َوَتربُِض  ُهناَك  َسُتَسرَُّح  �لُعُجوُل 

ين. ربّما �سٌم �آَخُر ِل »َرَهَب.« )�نظر  نِّ أ 1:27 َلِوياثان . . . التِّ

ُر بعُض �لقصِص �لقديمِة حرباً بيَن �هلِل  كتاَب �إشعياء 7:30.( َوَتصوِّ
رِّ َو�إلَى �لّشيطان. َو�لِتنّين. َوَهِذِه �لكائِناُت ترمُز �إلَى �لشَّ

َوَتسَتخِدُمها  ُر،  َسَتَتَكسَّ ُغُصونُها  َتِجفُّ  11َوِعنَدما 

َفَلْن  َيفَهُم،  ل�  عَب  �لشَّ َهذ�  ل�أنَّ  لِلنّاِر.  َوقُود�ً  �لنِّساُء 
َيرَحَمُهْم خالُِقُهْم، َولَْن َيَتَحنََّن َعَليِهْم جابِلُُهْم.

نَهِر  ِمْن  َشعَبُه  اهلُل  َسَيجَمُع  �لَوقِت،  َذلَِك  12ِفي 

�لُفر�ِت �إلَى و�ِدي �لَعِريِش ِفي ِمصَر. َسَيجَمُعُكْم و�ِحد�ً 
و�ِحد�ً يا َبِني �إْسر�ئِيَل.

13ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسُينَفُخ بُِبوٍق َعِظيٍم، َوَسَياأتِي 

وَر، َو�ُأولَِئَك �لَِّذيَن ُطِرُدو� �إلَى �أْرِض  �لتّائُِهوَن ِفي �أْرِض �أشُّ
َعَلى  َوَيْعُبُدونَُه  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  َوَسَيسُجُدوَن  ِمصَر، 

ِس ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. �لَجَبِل �لُمَقدَّ

ة ماِليَّ َتحِذيٌر إَلى َممَلَكِة إْسراِئيَل الشَّ

ها ُسكاَرى �أْفر�يَِم َيْفَتِخُروَن بِِك28 
جالَِسًة َكاإكِليِل َر�أِس �لتَّلَِّة �لُمِطلَِّة َعَلى 

�لو�دي �لَخِصيِب.
   لَِكنَّ �لَخْمَر َغَلَبْتُهْم،

   َو�إكِليلُِك َقْد َذُبَلْت ُزُهوُرُه.

2  ها �إنَّ �لرَّبَّ َسُيرِسُل َرُجلاً َقِويّاً َجّبار�ً،  
   َكُهُطوِل �لَبَرِد َو�لَمَطِر،

   َكعاِصَفٍة َتسُكُب َفَيضاناٍت.
   َهَكذ� َسَيطَرُح بَِيِدِه �إكِليَل �أْفر�يَِم �إلَى 

أْرِض. �ل�
3  �إكِليُل ُسكاَرى �أْفر�يَِم �لَجِميِل  

أقَد�ِم.    َسُيد�ُس َتحَت �ل�
ِة �لو�ِدي  4  َوَزهُر َجمالِِه �لّذ�بِِل َعَلى ِقمَّ  

�لَخِصيِب،
يِف،    َسَيُكوُن ِمثَل �لتِّيِن �لَِّذي َيْنِضُج َقبَل �لصَّ

   َفُكلُّ َمْن َير�ُه َيقِطُفُه َوَياأكُلُُه.

كِليِل  َكاإ �لَقِديُر  اهلُل  َسَيُكوُن  �لَوقِت،  َذلَِك  5ِفي 

لِلباِقيَن ِمْن َشعِبِه.  ُهوِر  �لزُّ ِمَن  َوَكتاٍج َمجُدوٍل  َجماٍل 
لِلُمد�ِفِعيَن  َوَشجاَعًة  لِلُقضاِة،  َعدٍل  ُروَح  6َوَسُيعِطي 

َعْن َبّو�باِت �لَمِديَنِة ِفي �لَحرِب. 7�أّما �ُأولَِئَك َفَيَتَرنَُّحوَن 
�لَكَهَنُة  �لُمسِكِر.  ِمَن  َوَيَتاأرَجُحوَن  �لَخمِر،  ِمَن  آَن  �ل�
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ُشوَن ِمَن �لَخمِر.  أنِبياُء َيَتَرنَُّحوَن بِالُمسِكِر، َوُهْم ُمَشوَّ َو�ل�
أنِبياُء ِعنَدما َيَروَن ُرَؤًى، َو�لَكَهَنُة ِعنَدما  لِذ� ُيخِطُئ �ل�
ُروَن �أحكاماً. 8كُلُّ �لَمو�ئِِد ُمَغطّاٌة بِالَقيِء، َوما ِمْن  ُيَقرِّ

َمكاٍن نَِظيٍف.

َرغَبُة اهلِل ِفي ُمساَعَدِة َشعِبه
ُمنا بَِهِذِه  9َوُيقاُل: »�أَيُظنُّنا �أْطفال�ً لَِكي ُيَعلَِّمنا َوُيَفهِّ

هاتِنا!  �لَطريَقِة؟ َكانَّنا فُِطْمنا َو�ُأِخْذنا لِلتَّوِّ َعْن ُصُدوِر �ُأمَّ
10َفَكلاُمُه لَنا:

  » �أْمٌر َبْعَد �أْمٍر، �أْمٌر َبْعَد �أْمٍر
   ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم، ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم

   َقليٌل ُهنا، َقليٌل ُهناَك!«

َُّه بِِشفاٍه ُمَتَلعِثَمٍة َوبِلَُغاٍت �أجَنِبيٍَّة َساُأَكلُِّم َهذ�  َأن 11ل�

عَب. �لشَّ
َمَكاُن  »َهَذ�  لَُهْم:  َفَقاَل  �لَماِضي  ِفي  12َتَكلََّم 

لَْم  لَِكنَُّهْم  �لُمْتَعُبوَن.«  َفْلَيْسَتِرِح  ُكوِن.  َو�لسُّ �َحِة  �لرَّ
ُيِطيُعو�. 13لَِذلَِك َسَيُكوُن َكلاُم اهلِل لَُهْم:

  » �أْمٌر َبْعَد �أْمٍر، �أْمٌر َبْعَد �أْمٍر
   ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم، ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم

   َقليٌل ُهنا، َقليٌل ُهناَك!«

لََكي َيَسُقُطو� �إِلَى �لَخْلِف َوُيكَسُرو� ِحيَن َيمُشوَن. 
َولَِكي ُيْمَسُكو� بِالَفخِّ َوُيؤَسُرو�.

َتحِذيُر اهلِل ِلَيُهوذا
�لَِّذيَن  �لُمَتَعجِرفُوَن  �أيُّها  اهلِل  َكِلَمَة  14�سَمُعو� 

عَب ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 15قُْلُتْم: َتْحُكُموَن َهذ� �لشَّ

  » َقَطْعنا َعهد�ً َمَع �لَموِت،
   َو�تِّفاقاً َمَع �لهاِوَيِة.

   ِعنَدما َياأتِي �لِعقاُب �لرَِّهيُب
   َسَيعُبُر َعنّا َولَْن ُيؤِذَينا،

َّنا َجَعْلنا �لَكِذَب َملجاأً لَنا، أن    ل�
   َو�خَتَباأْنا َور�َء �لِخد�ِع.«

16  لَِذلَِك َيُقوُل �لرَّبُّ اإللَُه:  
  » ها �إنِّي �أَضُع ِفي ِصْهَيْوَن َحَجَر �أساٍس،

   َحَجر�ً َقِويّاً،
   َحَجَر ز�ِوَيٍة َثِميناً،

   َو�أساساً َمِتيناً.
   َو�لَِّذي َيِثُق بِِه لَْن َيخَزى.

17  َساأجَعُل �لَعدَل َو�لِبرَّ ِمِقياساً.  
   َوَسُيَحِطُم �لَبَرُد َملَجاأُهُم

   �لَِّذي َحَصلُو� َعَليِه بِالَكِذِب،
   َوَسَتغُمُر �لِمياُه َمخباأُهْم.

18  َسُيلَغى َعهُدكُْم َمَع �لَموِت،  
   َو�تِّفاقُُكْم َمَع �لَقبِر لَْن َيسَتِمرَّ.

   َوِعنَدما َتاأتِي �لُعُقوَبُة �لغاِمَرُة َسُتد�ُسوَن 
َتحَتها.

19  َوكُلَّما َمرَّْت َسَتاأُخُذكُْم،  
َّها َسَتُمرُّ كُلَّ َصباٍح، أن    ل�

   َوَكَذلَِك ِفي �لنَّهاِر َوِفي �للَّيِل.
   َوَيُكوُن َفهُم َهذ� �لَمَثِل ُرعباً لَُكْم:

ِد، 20 » َقُصَر �لِفر�ُش َعِن �لتََّمدُّ  
   َوضاَق �لَغطاُء َعِن �ل�لِتحاِف!«

َجَبِل  ِفي  َفَعَل  َكما  َوُيحاِرُب  َسَيُقوُم  اهلَل  21ل�أنَّ 

َفر�ِصيَم، َوَسَيثُوُر َغَضُبُه َكما َحَدَث ِفي و�ِدي ِجبُعوَن، 
�لَغِريَب.  ِفعَلُه  َم  َوُيَتمِّ �لُمغايَِر،  َعَمَلُه  َيعَمَل  لَِكي 
ُأُموِر، لَِئّلا تُصِبَح �لِحباُل  آَن، ل� َتسَتِهيُنو� بَِهِذِه �ل� 22َو�ل�

�لَقِديَر  اإللََه  �أنَّ  َسِمْعُت  َِّني  أن ل� �أقَوى.  َحولَُكْم  �لَِّتي 
أْرِض. َر كُلَّ �ل� َحَكَم بِاأْن ُيَدمِّ

ِعقاُب اهلِل العاِدل
23  �أنِصُتو� لَِصوتِي،  

   َو�نَتِبُهو�، َو�ْسَمُعو� َقولِي.
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24  َهْل َيحُرُث �لحاِرُث �أْرَضُه كُلَّ َيوٍم؟  
يها كُلَّ َيوٍم؟    َهْل َيُشقُّ �أْرَضُه َوُيَسوِّ

ِبَث، أ ي َسطَحها، ثُمَّ َيُرشُّ �لشِّ 25  �أل� ُيَسوِّ  
وَن، َوَيزَرُع �لَقمَح ِفي �أتلاٍم، ب    َوَيبُذُر �لَكمُّ
ِعيَر ِفي َمكانِِه، َو�لَعَلَس ج َعَلى �أطر�ِف     َو�لشَّ

أْرِض؟ �ل�

ِحيَحِة. 26  �إلَُهُه ُيَعلُِّمُه َوُيرِشُدُه �إلَى �لطَِّريَقِة �لصَّ  
ِبَث بِلُوٍح َكِبيٍر، 27  َفالُمز�ِرُع ل� َيدُرُس �لشِّ  

وِن،    َول� ُيَدحِرُج ِمدَحَلًة َعَلى ُحُبوِب �لَكمُّ
وَن بَِعصاً َصِغيَرٍة. ِبَث َو�لَكمُّ    َبْل َيضِرُب �لشِّ

28  ل� ُبدَّ ِمْن َطْحِن �لَقمِح لَِعَمِل �لُخبِز.  
   لَِكنَُّه ل� ُيطَحُن َتماماً بِاأْن ُيدَرَس بِاللّوِح بِلا 

َتَوقٌٍّف،
   َول� بِِمدَحَلٍة َتُجرُّها �لَخيُل.

29  َهِذِه �لَمعِرَفُة ِمَن اهلِل �لَقِديِر،  
   �لَعِجيِب ِفي َمُشوَرتِِه،
   َو�لَعِظيِم ِفي ِحكَمِتِه.

ُة اهلِل ِللُقدس َمَحبَّ

�آٍه َعَلى �أِريِئيَل،29 
�لَمِديَنِة �لَِّتي َخيََّم ِفيها د�ُوُد.

   َفْلَتَمِض َسَنٌة َبْعَد َسَنٍة.
   َولَِتسَتِمرَّ �ل�أعياُد ِفي َدوَرتِها.

2  لَِكنِّي َساأجِلُب ِضيقاً َعَلى �أِريِئيَل،  
   َفَيُكوُن ِفيها نَوٌح َوُبكاٌء.

   َوَسَتُكوُن َمِديَنُة �لُقْدِس َكاأنَّها �أِريِئيُل لِي.
3  َساأحِشُد �لُجُيوَش َحولَِك، َساُأحاِصُرِك   

بِاأْبر�ٍج.
   َو�أَضُع َحولَِك َحو�ِجَز تُر�بِيًَّة لِلُهُجوِم َعَليِك.

4  َسَتهِبِطيَن �إلَى �ل�أسَفِل،  

ِبث. نبات كانت تستخدم بذورة في �لطبخ َكالتو�بل،  أ 25:28 الشِّ

كما �أن له َبْعض �ل�ستخد�مات �لطبية. )�أيضاً في �لعدد 27(
أْرِض ِمْن �آثار. ب 25:28 أتالم. ما تتُركُُه حر�ثُة �ل�

ج 25:28 الَعَلس. يشبه �لقمح.

أْرِض،    َوَتَتَكلَِّميَن ِمَن �ل�
   َوتَُتمِتِميَن بَِكِلماتِِك ِمَن �لتُّر�ِب.

أْرِض َكَصوِت َشَبٍح،    َسَياأتِي َصوتُِك ِمَن �ل�
   َوِمَن �لتُّر�ِب َسَتهِمِسيَن بَِكلاِمِك.

5  َسُيصِبُح �أعد�ُؤِك �لَكِثيُروَن َكالُغباِر �لنّاِعِم.  
   َوَشعُبِك �لقاِسي �لَكِبيُر َسيِصيُر َكالتِّبِن 

�لُمَتطايِِر.
6  َوَفجاأًة َياأتِي اهلُل �لَقِديُر بَِرعٍد  
ٍة عالَِيٍة َوعاِصَفٍة    َوَزلَزلٍَة َوَضجَّ

ُر.    َوِريٍح عاِصَفٍة َوناٍر تُحِرُق َوتَُدمِّ
7  �لَجماِهيُر �لَِّتي تُحاِرُب �أِريِئيَل،  

   َوكُلُّ �لَِّذيَن ُيحاِرُبونها
   َوُيهاِجُموَن ِقلاَعها َوُيضايُِقونَها،

   َسَيُكونُوَن َكُحلٍم َوَكُرْؤيا ِفي �للَّيِل.
8  َكما َيحلُُم �لجائُِع بِاأْن َياأكَُل،  

   َوَيسَتيِقُظ َفاإذ� بِِه ما َيز�ُل جائِعاً.
   �أْو َكما َيحلُُم �لَعطشاُن بِاأنَُّه َيشَرَب،

   َوَيسَتيِقُظ َفاإذ� ُهَو ما َيز�ُل َعطشاناً َوذ�بِلاً ِمَن 
�لَجفاِف.

   َهَكذ� �أيضاً َيحُدُث للاُأَمِم �لَكِثيَرِة
   �لَِّتي تُحاِرُب َجَبَل ِصْهَيْوَن.

9  �نَدِهُشو� َوَتفاَجاُأو�،  
ُبو�،    �نَذِهلُو� َوَتَعجَّ

   �سَكُرو�، َولَِكْن لَيَس ِمَن �لَخمِر!
   َتَرنَُّحو�، َولَِكْن لَيَس ِمَن �لُمسِكر�ِت!

10  َقْد َسَكَب اهلُل َعَليُكْم ُروَح نَوٍم،  
   َو�أغَمَض ُعُيونَُكْم – �أي �أنِبياَءكُْم،

   َوَغطَّى ُرُؤوَسُكْم – �أي �أصحاُب �لرَُّؤى 
َبيَنُكْم.

ُمغَلٍق  ِكتاٍب  َكَكلاِم  �لرُّؤيا  َهِذِه  لَُكْم  11صاَرْت 

�لِقر�َءَة،  َيعِرُف  لَِمْن  �لِكتاُب  َهذ�  �ُأعِطَي  �إذ�  َمخُتوٍم. 
َُّه  أن ل� �أسَتِطيُع  »ل�  َسَيُقوُل:  نَُّه  َفاإ »�قَر�أْ،«  لَُه:  َوِقيَل 
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َيعِرُف  ل�  لَِمْن  �لِكتاُب  �ُأعِطَي  �إذ�  12�أْو  َمخُتوٌم.« 
�أعِرُف  »ل�  َسَيُقوُل:  نَُّه  َفاإ »�قَر�أْ،«  لَُه:  َوِقيَل  �لِقر�َءَة، 

�لِقر�َءَة.«

: 13  َيُقوُل �لرَّبُّ  
عُب َيقَتِرُب �إلَيَّ بَِفِمِه َفَقْط.   » َهذ� �لشَّ

ُدنِي بِالَكلاِم َفَقْط،    ُيَمجِّ
   �أّما قُْلُبُه َفَبِعيٌد َعنِّي.

   ِعباَدتُُه لَيَسْت ِسَوى َوِصيٍَّة َبَشِريٍَّة َيَتَعلَُّمها.
14  لَِذلَِك ها �أنا �أعَمُل �ُأُمور�ً ُمدِهَشًة َمَع َهذ�   

عِب، �لشَّ
   �ُأُمور�ً ُمدِهَشًة َوَغيَر ُمْعتاَدٍة.
   َفَتهِلُك ِحكَمُة �لُحَكماِء،
أذِكياِء.«    َوَيخَتِفي َذكاُء �ل�

15  َتَنبَُّهو� يا َمْن تَُخبُِّئوَن ُمؤ�َمر�تُِكْم  
   َكاأنَّ اهلَل ل� َير�ها!

   يا َمْن َتعَملُوَن َعَمَلُكْم ِفي �لظُّلَمِة،
   َوَتُقولُوَن: »َمْن َير�نا؟ َمْن َيعِرُف ماذ� نَفَعُل؟«

ُأُموَر، 16  َتقِلُبوَن �ل�  
   َكما لَو �أنَّ �لَفّخاِريَّ ُهَو �لطِّيُن!
   َهْل ُيُقوُل �لَمصُنوُع َعْن صانِِعِه:

  » لَْم َيصَنْعِني«؟
   �أْو َهْل َيُقوَل �لَمجُبوُل َعْن جابِِلِه:

  » ل� َيفَهُم«؟

أوقاٌت أفَضُل قاِدَمة
ل لُبناُن �إلَى ُبستاٍن َبعَد َفتَرٍة َقِصيَرٍة، 17  �ألَْن َيَتَحوَّ  

   َوُيصِبُح �لُبستاُن غاَبًة؟
18  ِفي َذلَِك �لَوقِت، َسَيسَمُع �لُصمُّ َكلاَم   

�لِكتاِب.
   َوَبعَد �لَعتَمِة َو�لظَّلَمِة،
   َسُتبِصُر ُعُيوُن �لُعِمي.

19  َسَيفَرُح �لُفَقر�ُء باهلِل ِمْن َجِديٍد،  
وِس     َوَيبَتِهُج �لَمساِكيُن ِفي �أْرِضِهْم بُِقدُّ

�إْسر�ئِيَل.
أنَّ �لُقساَة َسَيُزولُوَن، 20  ل�  

   َو�لُمَتَكبُِّروَن لَْن َيُكونُو� ِفيما َبْعُد،
رِّ َسَيفُنوَن. ِسيَن لَِعَمِل �لشَّ    َوكُلُّ �لُمَتَحمِّ

رِّ، آَخِريَن بِالشَّ 21  �إنَُّهْم َيتَِّهُموَن �ل�  
   َوَيَضُعوَن �لِفخاَخ لِلُمد�ِفِعيَن َعِن �لظُّلِم ِعنَد 

�لَبّو�َبِة.
   ُينِكُروَن َحقَّ �لَبِريِء بُِحَجٍج فاِرَغٍة كاِذَبٍة.

22لَِذلَِك َفاإنَّ اهلَل �لَِّذي َفَدى �إبر�ِهيَم َيُقوُل لَِبيِت 

َيعُقوَب:

  » لَْن َيخَزى َبُنو َيعُقوَب ِفيما َبْعُد،
   َوُوُجوُهُهْم لَْن َتصَفرَّ ِمَن �لَخَجِل ِمَن �لَيوِم 

َفصاِعد�ً.
 – ِفي  23  َوِعنَدما َيَرْوَن �أول�َدُهُم – َعَمَل َيَديَّ  

َوَسِطِهْم،
وُس، نَُّهْم َسُيعِلُنوَن �ْسِمَي �لُقدُّ    َفاإ

وَس �إْسر�ئِيَل،    َوَسُيكِرُموَن قُدُّ
   َوَيِقُفوَن بَِمهاَبٍة �أماَم �إلَِه �إْسر�ئِيَل.

24  َوَسَيفَهُم �لّضالُّوَن باأْرو�ِحِهْم،  
ُدوَن َسَيَتَعلَُّموَن.«    َو�لُمَتَمرِّ

َقُة ِباهلِل ال ِبِمصر الثِّ

ُدوَن! 30  أبناُء �لَُّمَتَمرِّ َيُقوُل اهلُل: »َتَنبَُّهو� �أيُّها �ل�
ُخطَِّتي.  ِهَي  لَيَسْت  ُخطًَّة  ُذوَن  تَُنفِّ �أنُتْم 
َخطايا  َفُتِضيُفوَن  َمشيَئِتي.  بِِخلاِف  َتحالُفاً  َوَتعِقُدوَن 
ِمْن  ِمصَر  �إلَى  َينِزلُوَن  للَِّذيَن  2َويٌل  َخطاياكُْم.  َعَلى 
ُدوِن َمُشوَرتِي، لَِيطلُُبو� ِحماَيَة ِفرَعْوَن، َوَملجاأً ِفي ِظلِّ 

ِمصَر.
3»َسَتُكوُن ِحماَيُة ِفرَعْوَن لَُكْم ِخزياً، َو�للُُّجوُء �إلَى 

ِمصَر عار�ً. 4ُرَؤساُؤُه ِفي ُصوَعَن، َوُرُسلُُه ِفي حانِيَس، 
َيسَتِطيُع  ل�  َشعٍب  ِمْن  َسَيخَجلُوَن  �لَجِميَع  �أنَّ  5�إلّ� 

َتنَفَعُهْم، َبْل َسَتاأتِي  �أْو  تُِعيُنُهْم  لَْن  ُمساَعَدَتُهْم. َفِمصُر 
بِالِخزِي َو�لعاِر.«
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ِرساَلُة اهلِل إَلى َيُهوذا
6َهِذ� َوحيٌّ َحوَل َحيو�ناِت �أْرِض �لنََّقِب: أ

   ِفي �أْرِض ِضيٍق َوَخَطٍر،
ُأُسوِد أْرِض �لَمِليَئِة بِاللَُّبو�ِت َو�ل�    ِفي �ل�

ِة �لَخِطَرِة، أفاِعي �لّسامَّ    َو�ل�
   َسَيحِملُوَن َثرَوَتُهْم َعَلى ُظُهوِر �لَحِميِر،

   َوكُُنوَزُهْم َعَلى �أسِنَمِة �لِجماِل،
   �إلَى َشعٍب ل� َيسَتِطيُع ُمساَعَدَتُهْم.

7  َمُعونَُة ِمْصَر ل� ِقيَمَة لَها،  
يُتها: »َرَهُب ب �لَِّتي ل� َتْعَمُل     لَِهذ� َسمَّ

َشيئاً.«

آَن َو�نَحْت َهذ� �لَكلاَم َعَلى لَوٍح �أماَمُهْم.  8�ْذَهِب �ل�

�كُتبُه ِفي ِكتاٍب، َحتَّى َيُكوَن شاِهد�َ ِفي �لُمسَتقَبِل َو�إلَى 
أَبِد: �ل�

أول�ِد �لَخّد�ِعيَن  ٌد. ُهْم َكال� ُمَتَمرِّ 9َهذ� َشعٌب 

10َيُقولُوَن  اهلِل.  َتعِليِم  طاَعَة  َيرفُُضوَن  �لَِّذيَن 
ل�أْصحاِب �لرَُّؤى: »ل� َتُرو� ُرَؤًى،« َولِلاأنِبياِء: 
»ل� َتَتَنبَّاُأو� لَنا بِما ُهَو َصِحيٌح، َبْل �أخِبُرونا َعِن 
أْوهاِم. 11�بَتِعُدو�  ُأُموِر �لنّاِعَمِة، َوَتَنبَّاُأو� لَنا بِال� �ل�
وِس �إْسر�ئِيَل  َعِن �لطَِّريِق، ل� نُِريُد �أْن نَْسَمَع بُِقدُّ

ِفيما َبْعُد.«

الَعوُن ِمَن اهلِل َفَقط
وُس �إْسر�ئِيَل: 12َيُقوُل قُدُّ

  » ل�أنَُّكْم َرَفضُتْم َهذ� �لَكلاَم
   َوَوثِقُتْم بِالظُّلِم َو�لِخد�ِع َو�تََّكْلُتْم َعَليِهما.

13  لَِذلَِك َسَتُكوُن َهِذِه �لَخِطيَُّة لَُكْم  

أ 6:30 الّنقب. �لمنطقُة �لّصحر�ويُّة ِفي جنوِب َيُهوذ�.

ب 7:30 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َول�أعد�ِء �هلل. َوَقْد  �أنَُّه ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
ُعِرَفْت ِمصُر بِهذ� �ل�سم.

   ِمثَل َصدٍع ِفي ُسوٍر ُمرَتِفٍع
ُقوِط.    َعَلى َوَشِك �لسُّ

   َيَتَحطَُّم َفجاأًة ِفي لَحَظٍة و�ِحَدٍة.
14  َوَيُكوُن ُحطاُمُه ِمثَل ِوعاٍء ِمْن َفّخاٍر  

   َيَتَحطَُّم �إلَى َشظايا.
   َفلا َتِجُد ِقطَعًة َكِبيَرًة بِما َيكِفي

أْخِذ َجمَرٍة ِمْن َموِقٍد،    ل�
   �أْو لَِغرِف ماٍء ِمْن َحوٍض.«

وُس  قُدُّ اإللَُه  �لرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذ�  أنَّ  15ل�

�إْسر�ئِيَل:

  » بِالطََّماأنِيَنِة َو�لرُُّجوِع �إلَيَّ َتخلُُصوَن،
   بِالُهُدوِء َو�لثَِّقِة بِي تُصِبُحوَن �أقِوياَء.«

   َولَِكنَُّكْم َرَفْضُتْم 16َوقُْلُتْم:
  » ل�، َبْل َسَنهُرُب َعَلى �لَخيِل.«

   لَِذلَِك َسَتهُرُبوَن. َوقُْلُتْم:
  » َسَنرَكُب َعَلى َخيٍل َسِريَعٍة.«

   لَِذلَِك َيُكوُن �لَِّذيَن ُيطاِرُدونَُكْم َسِريِعيَن.
17  �ألٌف ِمنُكْم َسَيهُرُبوَن ِمْن َصرَخِة و�ِحٍد،  

   َوكُلُُّكْم َسَتهُرُبوَن ِمْن َصرَخِة َخمَسٍة.
   َوتُتَركُوَن َوحَدكُْم َكساِرَيٍة َعَلى َتلٍَّة،

   َوَكاأَثٍر َعَلى ر�بَِيٍة.

َمُعوَنُة اهلِل ِلَشعِبه
ََّف َعَليُكْم، َولَِيُقوَم  18لَِذلَِك َينَتِظُر اهلُل �لَوقَت لَِيَتَر�أ

َفَيرَحَمُكْم. ل�أنَّ اهلَل �إلٌَه عاِدٌل، َهِنيئاً لُِمنَتِظِري َعدلِِه.
19يا َشعَب ِصْهَيْوَن �لّساِكِنيَن ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، 

ِعنَدما  َعَليُكْم  َسَيَتَحنَُّن  فَاهلُل  َبْعُد،  ِفيما  َتبُكو�  لَْن 
لَِصرَخِتُكْم،  َسماِعِه  َفِعنَد  ُصر�ِخُكْم.  َصوَت  َيسَمُع 

َسَيسَتِجيُب لَُكْم َسريعاً.
َة  دَّ يَق َطعاماً َو�لشِّ 20َفَمَع �أنَّ �لرَّبَّ َيجَعُل لَُكُم �لضِّ

َشر�باً، �إلّ� �أنَّ ُمَعلَِّمُكْم لَْن َيخَتِفَي، َبْل َسَتَرْونَُه بُِعُيونُِكْم. 
21ِعنَدما َتتَِّجُهوَن �إلَى �لَيِميِن �أِو �لَيساِر، َتسَمُعوَن َصوتاً 

َخلَفُكْم َيُقوُل: »َهذ� ُهَو �لطَِّريُق، ِسيُرو� ِفيِه.«
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ِة،  بِالِفضَّ �لُمَغّشاِة  َتماثِيِلُكُم  نَجاَسَة  22َسَتَرْوَن 

َهِب. َسُتلُقونَها َبِعيد�ً  َو�أصناِمُكُم �لُمَغّشاِة بَِصفائِِح �لذَّ
َكَملابَِس َقِذَرٍة. َوَسَتُقولُوَن لَها: »�بَتِعِدي َعنّا.«

ِفي  َتبُذُرها  �لَِّتي  لُِحُبوبَِك  َمَطر�ً  �هلُل  ُيعِطي  23ثُمَّ 

أْرِض و�ِفَرًة. َوَسَترَعى قُطعانَُك  أْرِض. َوَسَتُكوُن َغلَُّة �ل� �ل�
ِفي َذلَِك �لَوقِت ِفي َمرَعًى و�ِسٍع. 24َوَسَتاأكُُل ثِير�نَُك 
�لَعَلِف  �أنو�ِع  �أفَضَل  أْرَض  �ل� َتحُرُث  �لَِّتي  َوَحِميُرَك 
أبر�ُج،  �لُمَذرَّى بِالِمذر�ِة. 25َيوَم ُيقَتُل َكِثيُروَن َوَتسُقُط �ل�
َسَتُكوُن ُهناَك َجد�ِوُل ِمياٍه َعَلى كُلِّ َجَبٍل عاٍل، َوَعَلى 

كُلِّ َتلٍَّة ُمرَتِفَعٍة.
َونُوُر  مِس،  �لشَّ َكُنوِر  �لَقَمِر  نُوُر  26َسَيُكوُن 

نُوَر  كاَن  لَو  َكما  َمّر�ٍت  َسبَع  َسَيَتضاَعُف  مِس  �لشَّ
ُد  ُيَضمِّ �لَِّذي  �لَيوِم  ِفي  َذلَِك  َيُكوُن  َمعاً.  �أيّاٍم  َسبَعِة 
َرباِت  �لضَّ ُرُضوَض  َوَيشِفي  َشعِبِه،  ُجُروَح  ِفيِه  اهلُل 

وها. َتَلقُّ �لَِّتي 

27  ها �إنَّ �ْسَم اهلِل َسَياأتِي ِمْن َبِعيٍد.  
   َغَضُبُه َيشَتِعُل َكناٍر

   تَُظلِّلُها َسحاَبُة ُدخاٍن َثِقيَلٌة.
   َشَفتاُه َمملُوَءتاِن بِالَغَضِب،

   َولِسانُُه َكالنّاِر �لُملَتِهَمِة.
28  نَفَخُتُه َكالنَّهِر �لُمَتَدفِِّق �لَِّذي َيِصُل �إلَى   

�لُعنِق.
ماِر، ُأَمَم ِفي ِغْرباِل �لدَّ    �إلَى �أْن ُيَغْربَِل �ل�

ُعوِب بِِلجاٍم َعَلى �أفو�ِهِهْم.    َوُيَسيِطَر َعَلى �لشَّ

29�أّما �أنُتْم َفَسُتَغنُّوَن َكاأنَُّكْم ِفي لَيَلِة ِعيٍد! َسَتفَرُحوَن 

ِمَن �لَقلِب، َكَمْن َيمِشي عَلى �أنغاِم �لنّاِي َوُهَو صاِعٌد 
�إلَى َجَبِل اهلِل، َصخَرِة �إْسر�ئِيَل.

30َوَسُيسِمُع اهلُل كُلَّ و�ِحٍد َصوَتُه �لَجِليَل. َسُيِريِهْم 

ِمثَل  َرٍة  ُمَدمِّ َولَِهيِب ناٍر  َتنِزُل بَِسَخٍط  َوِهَي  �لَقِويََّة  َيَدُه 
وَر  �أشُّ أنَّ  31ل� َوَبَرٍد.  َشِديٍد  بَِمَطٍر  َمصُحوَبٍة  عاِصَفٍة 
َسَترَتِعُب ِمْن َصوِت اهلَل �إْذ َيضِرُب بَِعصاُه. 32كُلُّ َمرٍَّة 
فُوُف َوتُْعَزُف  وَر بَِعصاُه، تُْضَرُب �لدُّ ُيعاِقُب بِها اهلُل �أشُّ

وَر. ُح َبَقْبَضِتِه ِضدَّ �أشُّ �لِقيثار�ِت. فَاهلُل ُيلوِّ

لَِه ُمولَِك. ُجِعَل  ٍة لِلاإ أنَّ َو�ِدَي �لنّاِر ُمَعدٌّ ُمنُذ ُمدَّ 33ل�

َعِميقاً َوو�ِسعاً، َو�مَتلاَأ نار�ً َوَخَشباً. َونَسَمُة اهلِل تُْشِعلُُه 
َكَنهٍر ِمْن ِكبِريٍت.

ُوُجوُب االتِّكاِل َعَلى اهلِل َفَقط

َويٌل لِلَِّذيَن َينِزلُوَن �إلَى ِمصَر ِمْن �أجِل 31 
�لُمساَعَدِة.

   َوَيتَِّكلُوَن َعَلى �لَخيِل لُِتَخلَِّصُهْم،
َّها َكِثيَرٌة، أن    َوَعَلى �لَمرَكباِت ل�
َُّهْم �أقِوياُء. أن    َوَعَلى �لُفرساِن ل�

وِس �إْسر�ئِيَل،    َولَِكنَُّهْم ل� َينُظُروَن �إلَى قُدُّ
   َول� َيطلُُبوَن اهلَل ل�أجِل �لَمُعونَِة.

يِق َول� َيَتر�َجُع َعْن  2  لَِكنَُّه َحِكيٌم، َياأتِي بِالضِّ  
َكِلماتِِه.

   َسَيُقوُم لُِيحاِرَب َبيَت �ل�أشر�ِر َو�لَِّذيَن 
ُيِعيُنونَُهْم.

3  ِمْصُر َبَشٌر َولَيَسِت ِهَي اهلَل،  
   َولَيَسْت ُخُيولُها ِسَوى �أجساٍد ل� ُروَح لَها.

   َوِعنَدما َيُمدُّ اهلُل َيَدُه لُِيعاِقَب �لنّاَس،
   َيَتَعثَُّر �لُمِعيُن َوَيسُقُط �لُمعاُن،

ر�ِن َمعاً.    َوِكلاُهما ُيَدمَّ

أنَّ َهذ� ُهَو ما قالَُه اهلُل لِي: 4ل�

أَسُد َمَع �أشبالِِه َعَلى     » ِعنَدما ُيَزمِجُر �ل�
َفِريَسٍة،

   َوتُدَعى َجماَعٌة ِمَن �لرُّعاِة لَِردِعِه،
نَُّه ل� َيخاُف ِمْن ُصر�ِخِهْم،    َفاإ

ِتِهْم ل� َيرَتِعُب.«    َوِمْن َضجَّ
   َهَكذ� َسَياأتِي اهلُل �لَقِديُر

   لُِيحاِرَب َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َوَعَلى َتلَِّتها.
5  َوَكما تَُرفِرُف �لطُُّيوُر بِاأجِنَحِتها،  

   َهَكذ� َسَيحِمي اهلُل �لَقِديُر َمديَنَة �لُقْدِس.
   َسَيحِميها َوُيَخلُِّصها.
يها.    َسَيغِفُر لِها َوُيَنجِّ



إَشْعياء 73715:32

ُخْنُتُموُه.  �لَِّذي  �هلِل  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبني  يا  6ُعوُدو� 

ِة  �لِفضَّ �أوثاَن  َجميعاً  َسَترفُُضوَن  �لَوقِت،  َذلَِك  7َفِفي 

َهِب �لَِّتي َصَنَعْتها لَُكْم �أيِديُكُم �لخاِطَئُة. َو�أوثاَن �لذَّ

يِف، وُر بِالسَّ 8  َسُتهَزُم �أشُّ  
   لَِكْن لَيَس بَِسيِف �إنساٍن.

يُف،    َسيهِزُمها �لسَّ
   لَِكْن لَيَس َسيفاً َبَشِريّاً.
يِف،    َسَتهُرُب ِمَن �لسَّ

   َولَِكْن َسُيؤَسُر ِفتيانُها َوُيسَتعَبُدوَن.
ُر َصخَرتُُهْم، 9  َسُتَدمَّ  

   َوَملَجاُأُهُم �لََّذي َهَرُبو� �إلَيِه بَِسَبِب �لرُّعِب.
   َسَيرَتِعُب ُرَؤساُؤُهْم ِعنَدما َيَروَن ر�َيَة �لَحرِب.

   َهَكذ� َيُقوُل اهلُل �لَِّذي ناُرُه ِفي ِصْهَيْوَن،
   َوفُرنُُه ِفي �لُقْدِس.

قاَدٌة صاِلُحون

 32، ها �إنَّ َمِلكاً َسَيملُُك بِالَحقِّ
َوُرَؤساَء َسَيحُكُموَن بِالَعدِل.

يِح، 2  َوَسَيُكوُن َذلَِك �لَمِلُك َمخَباأً ِمَن �لرِّ  
   َوَملَجاأً ِفي �لعاِصَفِة.

أماِكِن �لجافَِّة،    سَيُكوُن َكَجد�ِوِل �لِمياِه ِفي �ل�
ٍة قاِحَلٍة.    َوَكِظلِّ َصخَرٍة َكِبيَرٍة ِفي �أْرٍض حارَّ

3  ِحيَنِئٍذ، لَْن تُغَلَق ُعُيوُن �لُمبِصِريَن،  
   َو�آذ�ُن �لّساِمِعيَن َسُتصِغي بِانِتباٍه.

ِعيَن َسَتَتَعلَُّم �لتَّفِكيَر، 4  َو�أذهاُن �لُمَتَسرِّ  
   َوَذُوو �ل�لِسَنِة �لثَِّقيَلِة َسَيَتَكلَُّموَن بُِوُضوٍح 

َوُسرَعٍة.
5  َولَْن ُيدَعى �لَحمَقى ِفيما َبْعُد ُشَرفاَء،  

   َول� �ل�أشر�ُر نَُبلاَء.
أنَّ �لَحمَقى أ َيَتَكلَُّموَن بِاُأُموٍر َغِبيٍَّة، 6  ل�  

رِّ.    َو�أذهانُُهْم تَُخطُِّط لِلشَّ
يَرًة    َيْصَنُعوَن �ُأُمور�ً ِشرِّ

أ 6:32 الَحمَقى. وتعني هنا �أولئَك �لّذيَن ل� يهتموَن باُأموِر �هلل.

   َوَيَتَكلَُّموَن بِاُأُموٍر خاِطَئٍة َعِن اهلِل.
   ُيْهِملُوَن ُبُطوَن �لجائِِعيَن �لفاِرَغِة،

   َوَيمَنُعوَن �لماَء َعِن �لِعطاِش.
ِريِر َرديَئٌة، 7  �أسالِيُب �لشِّ  

   َوُخَطُطُه َخِبيَثٌة، لُِيَحطَِّم �لُفَقر�َء بِالَكِذِب،
ُهْم. َم �لَمساِكيُن �أِدلًَّة تُْثِبُت َحقَّ    َحتَّى لَْو َقدَّ

8  �أّما �لنَُّبلاَء َفُيَخطُِّطوَن لِما ُهَو نَِبيٌل،  
   َوَيثُبُتوَن َعَلى �ُأُموٍر نَِبيَلٍة.

أوقاٌت َصعَبٌة قاِدَمة
9  �أيَُّتها �لنِّساُء �لُمرتاحاُت،  

   قُمَن َو�ْسَمعَن َصوتِي.
آِمناُت،    �أيَُّتها �لَفَتياُت �ل�

   �ْسَتِمْعَن لِما �أقُوُل.
10  َبعَد �أكَثَر ِمْن َسَنٍة بَِقِليٍل،  

آِمناُت.    َسَترَتِجفَن َخوفاً �أيَُّتها �ل�
أنَّ ِقطاَف �لِعَنِب َسَينَتِهي،    ل�
   َوِقطاَف �لفاِكَهِة لَْن َياأتَِي.

11  �رَتِجفَن َخوفاً �أيَُّتها �لنِّساُء �لُمرتاحاُت،  
آِمناُت.    َو�رَتِعدَن �أيَُّتها �ل�
   �خَلْعَن ثِياَبُكنَّ �لَجِميَلَة،

   َو�ربِطَن �لَخيَش َحولَُكنَّ َكِحز�ٍم.
12  �ضِربَن َعَلى ُصُدوِرِكنَّ ُحزناً  

   َعَلى �لُحُقوِل �لَخصَبِة َو�لُكُروِم �لُمثِمَرِة.
أنَّ �ل�أشو�َك تَُغطِّي �أْرَض َشعِبَي 13  ل�  

ِعيَدِة َو�لَمِديَنِة     َسُتَغطِّي كُلَّ �لُبُيوِت �لسَّ
�لَفِرَحِة.

أنَّ �لَقصَر َسُيهَجُر، 14  ل�  
كّاِن َسُتصِبُح خالَِيًة.    َو�لَمِديَنَة �لُمكَتظََّة بِالسُّ

   َوَسُتصِبُح �لَقلَعُة َو�لُبرُج َكهَفيِن
أَبِد.    َتسُكُنهما �لَحيو�ناُت �إلَى �ل�

   َوَسُتِحبُّ �لَحِميُر �لَوحِشيَُّة �لَعيَش ُهناَك،
   َو�لماِعُز َسَترَعى ُهناَك.

15  �إلَى �أْن ُيسَكَب َعَلينا ُروٌح ِمَن �لَعلاِء،  
حر�ُء َبساتِيَن، َو�لَبساتِيُن غاباٍت.    َفُتصِبَح �لصَّ
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يَِّة، 16  ِحيَنِئٍذ، َيسُكُن �لَعدُل ِفي �لَبرِّ  
لاُح ِفي �لَبساتِيِن �لَخصَبِة.    َو�لصَّ
لاِم، لاُح بِالسَّ 17  َوَسَياأتِي َذلَِك �لصَّ  

أَبِد. أماِن �إلَى �ل�    َوَسَياأتِي �لَعدُل بِالُهُدوِء َو�ل�
18  َوَسَيسُكُن َشعِبي ِفي ُبُيوٍت �آِمَنٍة،  

   ِفي �أماِكَن �أِميَنٍة، َوِفي �أماِكِن ر�َحٍة َوُهُدوٍء.
ُأُموِر، 19  َولَِكْن َقبَل َهِذِه �ل�  
ُر �لغاَبُة بِالكاِمِل،    َسُتَدمَّ
   َو�لَمِديَنُة َسُتَذلُّ َتماماً.

20  َهنيئاً لَُكْم �أيُّها �لّز�ِرُعوَن َعَلى ِضفاِف   
�لَجد�ِوِل،

   يا َمْن تُطِلُقوَن ثِير�نَُكْم َوَحِميَركُْم لَِترَعى.

جاُء ِباهلل الرَّ

َتَنبَّْه �أيُّها �لُمَخرُِّب33 
�لَِّذي لَْم ُيهاِجْمُه �أَحٌد،

   َو�أيُّها �لغاِدُر �لَِّذي لَْم َيغُدْر ِفيِه �أَحٌد.
   ِعنَدما َتنَتِهي ِمَن �لتَّخِريِب َسُتَخرَُّب،

   َوِعنَدما َتنَتِهي ِمَن �لَغدِر َسُتغَدُر.

2  َوَسُيقاُل: »َتَحنَّْن َعَلينا يا اهلُل.  
   �إيّاَك �نَتَظرنا.

ًة ِفي كُلِّ َصباٍح،    �أعِطنا قُوَّ
يِق.«    َوَخلِّْصنا ِفي َوقِت �لضِّ

عُب ِمْن َصوتَِك �لهاِدِر. 3  َهَرَب �لشَّ  
ُأَمُم بَِسَبِب َعَظَمِتَك.    َتَشتََّتِت �ل�

4  َسُتجَمُع َغنائَِمُكْم َكما َيجَمُع �لَجر�ُد �لطَّعاَم.  
   َسَيقِفُز َكِثيُروَن َعَليها َكالَجناِدِب.

5  اهلُل ُمرَتِفٌع ِجّد�ً،  
   َوَيسُكُن ِفي �ل�أعالِي.

لاِح.    ُهَو َيملاُأ ِصْهَيْوَن بِالَعدِل َو�لصَّ
6  ُهَو َمْصَدُر َثباتِِك يا ِصْهَيْوَن.  

   َسَتنَعِميَن بِالَخلاِص َو�لِحْكَمِة َو�لَمعِرَفِة،
   َوَتُكوُن َمخاَفُة اهلِل َكْنَزِك.

و�ِرِع، أْبطاُل َيصُرُخوَن ِفي �لشَّ 7  ها �ل�  
لاِم َيبُكوَن بَِمر�َرٍة.    َوُرُسَل �لسَّ

8  �لطُُّرُق �لَكِبيَرُة َمهُجوَرٌة،  
ِغيَرِة.    َول� �أَحَد ُيساِفُر َعَلى �لطُُّرِق �لصَّ
ُهوُد َمرفُوُضوَن،    �لَعُهوُد َمكُسوَرٌة َو�لشُّ

   َول� َيحَتِرُموَن �أَحد�ً.
أْرُض َتُنوُح َوَتذُبُل. 9  �ل�  

   لُبناُن َخِجَل َوَذُبَل.
حر�َء.    َسهُل شاُروَن ُيشِبُه �لصَّ

   َوباشاُن َو�لَكرَمُل َينُفضاِن �أور�َقُهما �لّذ�بَِلَة 
َوَيُموتاِن.

آَن �أنَتِصُب، آَن �أقُوُم، �ل� 10  َيُقوُل اهلُل: »�ل�  
آَن �ُأظِهُر َعَظَمِتي.    �ل�
11  َتحَبلُوَن بِالُعشِب،  

   َوَتِلُدوَن َقّشاً،
   َوُروُحُكْم ناٌر َتلَتِهُمُكْم.

12  َسَيحَتِرُق �لنّاُس لُِيصِبُحو� َرماد�ً.  
وِك �ليابِِس.    َسَيحَتِرقُوَن بِالنّاِر َكالشَّ

13 » �ْسَمُعو� ما َعِمْلُت �أيُّها �لَبِعيُدوَن،  
تِي �أيُّها �لَقِريُبوَن.«    َو�عِرفُو� قُوَّ

14  �لُخطاُة ِفي ِصْهَيْوَن خائُِفوَن،  
   َو�ل�أشر�ُر ُيمِسُكُهُم �لرُّعُب َوَيُقولُوَن:
  » َمْن ِمنّا َيْقِدُر �أْن َيِعيَش َمَع َهِذِه �لنّاِر 

�لُملَتِهَمِة؟
   َمْن ِمنّا َيْقِدُر �أْن َيِعيَش َمَع َهِذِه �لنّاِر 

أَبِديَِّة؟« �ل�
15  �لَِّذيَن َيِعيُشوَن بِال�سِتقاَمِة،  

دِق،    َوَيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
آَخِريَن، بَح بُِظلِم �ل�    �لَِّذيَن َيرفُُضوَن �لرِّ

   �لَِّذيَن َيمَتِنُعوَن َعْن �أخِذ �لرِّشَوِة،
وَن �آذ�نَُهْم َعْن َسماِع ُخَطِط     �لَِّذيَن َيُسدُّ

�لَقتِل،
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رِّ،    َوُيغِلُقوَن ُعُيونَُهْم َعِن �لنََّظِر �إلَى �لشَّ
16  َهُؤل�ِء َسَيِعيُشوَن بِاأماٍن ِفي �ل�أعالِي،  

أِميُن ُحُصوناً ِفي �لِجباِل،    َوَسَيُكوُن َمكانُُهُم �ل�
ُدوَن بَِطعاِمِهْم، َوماُؤُهْم لَْن َينَفَد.    َحيُث َسُيَزوَّ

17  َسَتَرى ُعُيونَُك �لَمِلَك ِفي َجمالِِه.  
   َوَسَينُظُروَن �إلَى �أْرٍض َكِبيَرٍة ِجّد�ً.

18  َوَسُتَفكُِّر بِالرُّعِب �لَِّذي كاَن لََديَك سابِقاً:  
  » �أيَن �لكاتُِب؟ �أيَن �لو�ِزُن؟

   �أيَن �لَِّذي ُيْحِصي �لُحُصوَن؟«
عَب �لُمَتَعجِرَف 19  لَْن َتَرى ِفيما َبعُد �لشَّ  

   �لَِّذي َيَتَكلَُّم بَِغيِر ُوُضوٍح،
   َوبِلَُغٍة ل� َتفَهُمها.

ِحماَيُة اهلِل إلْسراِئيل
20  �نُظُرو� �إلَى ِصْهَيْوَن،  

   َمِديَنِة �أعياِدنا.
   َسَتَرى ُعُيونُُكُم �لُقْدَس َمسَكناً �آِمناً

   َوَخيَمًة ثابَِتًة ل� تُخَلُع �أوتاُدها،
   َول� َينَقِطُع َحبٌل ِمْن ِحبالِها.

21  ل�أنَّ اهلَل َسَيَتَعظَُّم ُهناَك،  
أنهاِر َو�لَجد�ِوِل �لَعِريَضِة    ِمثَل �أْرٍض َمِليَئٍة بِال�

   �لَِّتي ل� َتِسيُر َعَليها َقُو�ِرُب �لتَّجِديِف،
خَمُة.    َول� َتعُبُرها ُسُفُن �لَعُدوِّ �لضَّ

22  ل�أنَّ اهلَل ُهَو قاِضينا،  
ِريَعَة.    َوُهَو ُيعِطينا �لشَّ

   ُهَو َمِلُكنا، َوُهَو ُيَخلُِّصنا.
23  �نَحلَّْت ِحباُل �ل�أشر�ِر،  

   َولَْم َتُعْد تُمِسُك بِقاِعَدِة �لّساِرَيِة لُِتَثبَِّتها.
   لَْم َيُعوُدو� َيْنِصُبوَن �ل�أشِرَعَة.

ُم َغِنيَمٌة َكِبيَرٌة،    ِحيَنِئٍذ، َسُتَقسَّ
   َوَحتَّى �لُعرُج َسَينالُوَن نَِصيباً ِمَن �لَغِنيَمِة.

24  لَْن َيُكوَن َبيَن ساِكِنيها َمْن َيُقوُل:  
  » �أنا َمِريٌض.«

ْعُب �لّساِكُن ُهناَك،    َو�لشَّ
   َسَيُكوُن َمغُفوَر �لَخطايا.

ِعقاُب اهلِل ألعداِئه

ُأَمُم لَِتسَمِعي،34  �قَتِربِي �أيَُّتها �ل�
ُعوُب. َو�أصِغي �أيَُّتها �لشُّ
أْرُض َوكُلُّ ما ِفيها،    لَِتسَمِع �ل�

   �لعالَُم َوما ِفيِه.
ُأَمِم َوَعَلى  2  ل�أنَّ اهلَل غاِضٌب َعَلى �ل�  

ُجُيوِشِهْم.
بِح.    َوَقْد َسلََّمُهْم لِلَهلاِك �لكاِمِل َو�لذَّ

3  َقتلاُهْم َسُيرَمْوَن.  
   َسَتْنَبِعُث ر�ئَِحُة ُجَثِثِهْم،

   َوَتفيُض ِدماُؤُهْم َعَلى �لِجباُل.
ماِء، 4  َسَتُذوُب ُجنُد �لسَّ  

ماو�ُت َكَوَرَقٍة.    َوَتلَتفُّ �لسَّ
   ُجنُدها َسَيذُبلُوَن،

   ِمثَل �أور�ِق �لَكرَمِة،
   َوِمثَل َحّباِت �لتِّيِن.

5  َيُقوُل �هلُل: »ِعنَدما َيْرَتِوي َسيِفي بِما َيعَملُُه   
ماِء، ِفي �لسَّ

ْسُتُه  عَب �لَِّذي َكرَّ    َسَينِزُل لُِيعاِقَب �أُدوَم، �لشَّ
يُنونَِة.« لِلدَّ

حِم، ماِء َو�لشَّ 6  هلِل َسيٌف ُمَغطًَّى بِالدِّ  
   بَِدِم ِحملاٍن َوتُُيوٍس، َوبَِشحِم ِكَلى ِكباٍش.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيعَمُل َذبِيَحًة ِفي ُبْصَرَة،
   َوَمذَبَحًة َعِظيَمًة ِفي �أْرِض �أُدوَم.

7  َوَسُيذَبُح َمَعُهْم َبَقٌر َوحِشيٌّ َوُعُجوٌل َوثِير�ٌن.  
ِم،    َوَسَترَتِوي �أْرُضُهْم بِالدَّ

حِم.    َوتُر�ُبُهْم َسَيَتَغطَّى بِالشَّ
8  َعيََّن اهلُل َوقَت ِعقاٍب  

   َوَسَنَة َجز�ٍء ِمْن �أجِل َقِضيَِّة ِصْهَيْوَن.
فِت، 9  َسُتصِبُح �أنهاُر �أُدوَم َكالزِّ  

   َوتُر�ُبها َكالِكبِريِت،
فِت �لُمشَتِعِل.    َو�أْرُضها َكالزِّ

10  َولَْن َتنَطِفَئ �لنّاُر لَيلاً �أْو نَهار�ً،  
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أَبِد.    َوَسَيْصَعُد ُدخانُها �إلَى �ل�
   َوَسَتُكوُن َخِرَبًة َعبَر �ل�أجياِل،

أَبِد.    َولَْن َيجتاَز ِفيها �أَحٌد �إلَى �ل�
ُقوُر َو�لقناِفُذ، 11  َسَتمَتِلُكها �لصُّ  
   َوتِعيُش ِفيها �لُبوُم َو�لِغرباُن.

   َسَيجَعلُها �هلُل قاِحَلًة فاِرَغًة. أ
12  َفلا َيبَقى لَُهْم ما َيدُعونَُه َممَلَكًة ُهناَك.  

   َوكُلُّ ُرَؤسائِها ُيصِبُحوَن ل� َشيَء.
وُك ِفي قُُصوِرها، 13  َسَينُمو �لشَّ  
َجير�ُت ِفي ُحُصونِها.    َو�لشُّ

يَِّة،    َسُتصِبُح َمسِكناً لِلِكلاِب �لَبرِّ
   َوَمكاَن َسَكٍن لِلُبوِم.

باِع، يَُّة َمَع �لضِّ 14  َوَسَتلَتِقي ُهناَك �لَحيو�ناُت �لَبرِّ  
   َوَسُيناِدي �لماِعُز �لَبرِّيُّ َبِقيََّة �لَقِطيِع.

   َسَتِعيُش َحيو�ناُت �للَّيِل ُهناَك َوَتسَتِريُح.
15  َسَتصَنُع �لُبوُم �أعشاَشها ُهناَك،  

   َوَترقُُد َعَلى َبيِضها،
   َوتَُربِّي ِصغاَرها َتحَت َظلِّ َجناَحيها.

ُقوُر َمعاً.    َوَسَتجَتِمُع ُهناَك �لصُّ
16  َفتُِّشو� ِفي ِكتاِب اهلِل َو�قَر�ُأو�،  

ُأُموِر. َُّه لَْن ُيَفَقَد �أيٌّ ِمْن َهِذِه �ل� أن    ل�
   َجميُع �لَحيو�ناِت �لَمذكُوَرِة َسَتُكوُن َمعاً.

أنَّ َفَم اهلِل �أَمَر، َوُروُحُه َجَمَعها.    ل�
أْرِض �لَِّتي  17  �ألَقى �هلُل قُرَعًة لَِتحِديِد ُبقَعِة �ل�  

لَُهْم.
أْرَض بَِخيِط �لِقياِس، َم �ل�    َوَقسَّ

أَبِد،    َكي َيمَتِلُكوها �إلَى �ل�
   َوَيِعيُشو� ُهناَك ِجيلاً َبعَد ِجيٍل.

تعزيُة اهلِل ِلَشعِبه

أْرُض �لجافَُّة.35  يَُّة َو�ل� َسَتفَرُح �لَبرِّ
حر�ُء َوتُزِهُر ِمثَل �لنَّرِجِس. َوَسَتبَتِهُج �لصَّ

�لتّكوين  كتاِب  ِفي  �لكلمتيِن  نفُس  فاِرَغًة.  قاِحَلًة  أ 11:34 
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2  َسُتزِهُر َوَتفَرُح َوتَُغنِّي.  
   َسُتْعَطى َمجَد غاباِت لُبناَن،

   َوَجماَل ِجباِل �لَكرِمِل َوَسهِل شاُروَن.
   َفَيَرْوَن َمجَد اهلِل َوَجلاَل �إلَِهنا.

أياِدي �لُمرَتِخَيَة، ُدو� �ل� 3  َشدِّ  
ِعيَفَة. ُتو� �لرَُّكَب �لضَّ    َوَثبِّ

4  قُولُو� لِلخائِِفيَن:  
ُدو�، ل� َتخافُو�، َفها ُهَو �إلَُهُكْم.   » َتَشدَّ

   َسَياأتِي بِالِعقاِب َو�لُمجاز�ِة َعَلى �أعد�ئُِكْم.
   َوُهَو َسَياأتِي َوُينِقُذكُْم.«

5  ِحيَنِئٍذ، َسُتبِصُر ُعُيوُن �لُعِمي،  
مِّ َسَتسَمُع.    َو�آذ�ُن �لصُّ

6  ِحيَنِئٍذ، َسَيقِفُز �ل�أعَرُج َكالَغز�ِل،  
أْخَرُس َفِرحاً.    َوَسَيهِتُف �ل�

يَِّة، أنَّ ِمياهاً َسَتَتَدفَُّق ِفي �لَبرِّ    ل�
حر�ِء.    َوَجد�ِوَل ِفي �لصَّ

ر�ُب بِرَكَة ماٍء، 7  َوَسُيصِبُح �لسَّ  
أْرُض �لَعطَشى َسُتصِبُح َينابِيَع ماٍء،    َو�ل�
يَِّة َوَمكاِن      َوِفي َمسَكِن �لِكلاِب �لَبرِّ

ر�َحِتها،
   َسَينِبُت �لَقَصُب َو�لنَّباتاُت �لطَِّويَلُة.
8  َوَسَتُكوُن ُهناَك َطِريٌق و�ِسَعٌة تُدَعى  

َسَة.«   » �لطَِّريَق �لُمَقدَّ
   لَْن ُيساِفَر َعَليها �لنَِّجُسوَن،
   َولَْن َيِسيَر َعَليها �لَحمَقى،
   لَِكنَّها لِلُمسَتِقيِميَن َفَقْط.

9  ل� َيُكوَن َعليها �ُأُسوٌد،  
   َول� َتِسيَر ِفيها َحيو�ناٌت ُمفَتِرَسٌة،

   َبْل َيِسيُر ِفيها �لَمفِديُّوَن َفَقْط.
10  َوَسَيرِجُع �لَِّذيَن َفد�ُهُم اهلُل،  
   َوَيدُخلُوَن ِصْهَيْوَن بِالتَّرنِيِم،

.    َوَسُيَغطِّيُهْم َفَرٌح �أَبِديٌّ
   َسَيغُمُرُهُم �لَفَرُح َو�لَبهَجُة،

ُد َفَسَيهُرباِن.    َو�أّما �لُحزُن َو�لتََّنهُّ
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وِريِّيَن ِلَيُهوذا اجِتياُح األشُّ

َنِة �لّر�بَِعَة َعْشَرَة ِمْن ُحكِم �لَمِلِك 36  ِفي �لسَّ
َعَلى  �لَمِلُك  ِسنحاِريُب  َخَرَج  َحَزِقّيا، 
2َو�أرَسَل  َعَليها.  َو�سَتولَى  َيُهوذ�  ِفي  �لَحِصيَنِة  �لُمُدِن 
ِمْن ل�ِخيَش  َعِظيٍم  َمَع َجيٍش  قائَِد َجيِشِه  وَر  �أشُّ َمِلُك 
�لقائُِد  َفَوَقَف  �لُقْدِس.  َمِديَنِة  ِفي  َحَزِقّيا  �لَمِلِك  �إلَى 
َيِة �إلَى َحقِل  بِجانِِب َقناِة �لِبرَكِة �لُعليا َعَلى �لطَِّريِق �لُمَؤدِّ

ُمَبيِِّض �لثِّياِب.
َعِن  �لَمسُؤوُل  َحْلِقّيا  ْبُن  �ألِياِقيُم  لِِلقائِِه  3َفَخَرَج 

حاِفُظ  �آساَف  ْبُن  َوُيو�آُخ  �لكاتُِب،  َوَشْبَنُة  �لَقصِر، 
ِجّلاِت. �لسِّ

ما  ُهَو  َهذ�  لَِحَزِقّيا:  »قُولُو�  َرْبشاَقى:  لَُهْم  4َفقاَل 

وَر �لَعِظيُم: َيُقولُُه َمِلُك �أشُّ

›ما �لَِّذي َتتَِّكُل َعَليِه؟ 5�أنَْت َتُقوُل: لََديَّ 
ٌة تُِعيُنِني ِفي �لَحْرِب، َوَكلاُمَك  ُمْسَتشاُروَن َوقُوَّ
ِدَك  َتَمرُّ َتتَِّكْل في  َمْن  َعَلى  َهباٍء!  ُد  ُمَجرَّ َهذ� 
َقَصَبٍة  ِمْن  ُعكّاٍز  َعَلى  ُمتَِّكٌئ  6�أنَْت  ؟  َعَليَّ
َمْكُسوَرٍة. َفهِذِه ِهَي ِمْصُر �لَِّتي �إِن �تََّكاأ �أَحٌد 
َعَليها �خَتَرَقْت َيَدُه. َهَكذ� ُهَو َمِلُك ِمْصَر لُِكلِّ 

�لَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليِه.
7›َو�إْن قُْلُتْم: نَتَِّكُل َعَلى يهوه أ �إلِِهنا! �أما 

أهِل  �أز�َل َحَزِقّيا َمذ�بَِحُه َوُمرَتَفعاتِِه، ب َوقاَل لِ�
َيُهوذ� َو�لُقْدِس: ل� َتعُبُدو� �إلّ� �أماَم َهذ� �لَمذَبِح 

ُهنا ِفي �لُقْدِس؟
وَر َعَلى  آَن ُير�ِهُنَك َمول�َي َمِلُك �أشُّ 8›َو�ل�

أْمِر: �إنَُّه ُمْسَتِعدٌّ �أْن ُيعِطَيَك �ألَفي ِحصاٍن  َهذ� �ل�
�إِن �ْسَتَطْعَت �أْن َتِجَد ِرجال�ً َيْرَكُبونَها. 9�أنَت 
ل� َتقِدُر �أْن َتهِزَم َحتَّى �أْصَغَر قاَدِة َمول�َي، َحتَّى 
َوفُْرسانِها.  ِمْصَر  َمْرِكباِت  َعَلى  �عَتَمْدَت  لَِو 
10�أَتُظنُّ �أنِّي ِجْئُت لُِمهاَجَمِة �لُقْدِس َوَتدِميِرها 

أ 7:36 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

بائِِح َتكثُُر  ب 7:36 مرتَفعات. كانَت �أماِكُن �لِعباَدِة َوتقديِم �لذَّ

ِفي �لَمناِطِق �لُمرَتِفَعِة.

ِمْن ُدوِن يهوه؟ َبْل ُهَو �لَِّذي قاَل لِي: �ْذَهْب 
ْرها!‹« أْرِض َوَدمِّ �إلَى تِْلَك �ل�

11َفقاَل �ألِياِقيُم َوِشْبَنُة َوُيو�ُخ لَِرْبشاَقى: »نَْرُجو �أن 

أر�ِميَِّة، َفَنحُن نَفَهُمها.  تُِكلِّمنا، نَحُن ُخّد�َمَك، بِاللَُّغِة �ل�
عُب ما َتُقولُُه.« َول� تَُكلِّْمنا بِلَُغِة َيُهوذ� لَِئّلا َيفَهَم �لشَّ

12َغيَر �أنَّ َرْبشاَقى قاَل لَُهْم: »لَْم ُيْرِسْلِني َسيِِّدي 

لَِكي �ُأَكلَِّمُكْم �أنُتْم َوحَدكُْم َوَمِلَكُكْم، َبْل �أْرَسَلِني �أيضاً 
وِر. ُهْم �أيضاً َسَياأْكُلُوَن  ُأَكلَِّم �لُجُنوَد �لو�ِقِفيَن َعَلى �لسُّ لِ�

َفَضلاتِِهْم، َوَيْشَرُبوَن َبولَُهْم َمَعُكْم!«
بِالِعْبِريَِّة:  َوقاَل  عاٍل  بَِصْوٍت  َرْبشاَقى  ناَدى  13ثُمَّ 

وَر! 14َيُقوُل  »�ْسَمُعو� ِرسالََة �لَمِلِك �لَعِظيِم، َمِلِك �أشُّ
َُّه ل� َيْسَتِطيُع �أْن  أن �لَمِلُك: ›ل� َتَدُعو� َحَزِقّيا َيْخَدْعُكْم، لِ�
تِي. 15ل� َتَدُعو� َحَزِقّيا ُيقِنُعُكْم بِال�تِّكاِل  ُينِقَذكُْم ِمْن قُوَّ
َعَلى �إلَِهُكْم بَِقولِِه: ›يهوه َسُيَخلُِّصنا، َولَْن َيَدَع َمِلَك 
لَِحَزِقّيا.  َتْسَمُعو�  �لَمِديَنِة.‹ 16َفلا  َعَلى  َيْسَتولِي  وَر  �أشُّ

وَر: َيُقوُل َمِلُك �أشُّ

 . �إلَيَّ َو�خُرُجو�  َمِعي  ُصْلحاً  ›�عِقُدو� 
ِحيَنِئٍذ، َسَياأْكُُل كُلُّ و�ِحٍد ِمْنُكْم ِمْن ِعَنِبِه َوتِيِنِه 
َتَتَمتَُّعو�  �أْن  17ُيْمِكُنُكْم  بِْئِرِه.  ِمْن  َوَيْشَرُب 
لَى  �إ َو�آُخَذكُْم  تَِي  �آ ْن  �أ لَى  �إ بَِخير�تُِكْم 
َونَِبيٍذ،  َقْمٍح  �أْرُض  ِهَي  َكاأْرِضُكْم.  �أْرٍض 
�أْرُض ُخْبٍز َوكُُروٍم. 18َفلا َيُغرُّكُْم َحَزِقّيا بَِقولِِه: 
يهوه َسُينِقُذنا. َهْل �أنَقَذ �أيُّ �إلٍَه ِمْن كُلِّ �آلَِهِة 
19َعِجَزْت  وَر؟  �أشُّ َمِلِك  ِمْن  �أْرَضُه  ُعوِب  �لشُّ
�آلَِهُة  َعِجَزْت  َو�أرفاَد.  َحماَة  �آلَِهُة  �أماِمي 
آلَِهُة كُلُّها �أْن تُنِقَذ  َسْفر�ِويَم. لَْم َتْسَتِطْع َهِذِه �ل�
ُأَمِم  �ل� �آلَِهِة  كُلِّ  ِمْن  �إلٍَه  20�أيُّ  ِمنِّي.  �لّساِمَرَة 
�ْسَتطاَع �أْن ُينِقَذ �أْرَضُه ِمنِّي؟ َفَكيَف َتَتَوقَُّعوَن 

َبعَد َذلَِك �أْن ُينِقَذ يهوه �لُقْدَس ِمنِّي؟‹«

بَِكِلَمٍة  و�  َيُردُّ َفَلْم  ْمَت.  �لصَّ لَِزَم  عَب  �لشَّ 21لَِكنَّ 

َفَقْد  َحَزِقّيا.  �لَمِلِك  �أْمِر  َحَسَب  َرْبشاِقي  َعَلى  و�ِحَدٍة 
و� َعَليِه.« �أَمَرُهْم: »ل� َتُردُّ
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َبيِت  َعْن  �لَّمْسؤوُل  ِحْلِقّيا  ْبُن  �ألِياِقيُم  َق  22َفَمزَّ

�لَمِلِك، َوِشْبَنُة ِسْكِرتِيُر �لَمِلِك، َوُيو�ُخ ْبُن �آساَف حاِفُظ 
�إلَى  َعَلى ما َسِمُعوُه. َوجاُءو�  ُحْزناً  ثِياَبُهْم  ِجّلاِت  �لسِّ

َحَزِقّيا، َو�أخَبُروُه بِما قالَُه َرْبشاَقى.

ِبيِّ إَشْعياء ُث َمَع النَّ َحَزِقّيا َيَتَحدَّ

َق ثِياَبُه، َولَِبَس 37  َفَلّما َسِمَع َحَزِقّيا َهذ�، َمزَّ
َدَخَل  ثُمَّ  َسِمَع،  ما  بَِسِبِب  ُحزناً  َخيشاً 

�إلَى َبيِت اهلِل.
2َو�أْرَسَل َحَزِقّيا �ألِياِقيُم �لَمْسؤوُل َعْن َبيِت �لَمِلِك، 

َوِشْبَنُة ِسْكِرتِيُر �لَمِلِك، َوُرَؤساُء �لَكَهَنِة �إلَى �لنَِّبيِّ �إَشْعياَء 
َشْعياَء:  ل�إ 3َفقالُو�  �لَخيَش.  َيْلِبُسوَن  َوُهْم  �آُموَص،  ْبِن 
»َيُقوُل َحَزِقّيا: ›َهذ� َيْوُم ِضيٍق َوَتاأِْديٍب لَنا، َفَكاأنَّ حالَنا 
َة ِفيها  ُهَو حاُل �ْمر�أٍة حاَن َوْقُت ِول�َدتِها، َغيَر �أنَُّه ل� قُوَّ
�لَِّذي  َيْسَمُع كُلَّ َكلاِم َرْبشاَقى  لِلِول�َدِة. 4لََعلَّ إلََهَك 
. َولََعلَُّه ُيعاِقُبُه  وَر لُِيِهيَن �هلَل �لَحيَّ �أْرَسَلُه َسيُِّدُه َمِلُك �أشُّ
َعَلى �لَكلاِم �لَِّذي قالَُه. َفَصلِّ إللَِهَك ِمْن �أجِل �ل�أحياِء 

�لباِقيَن ِفي �لَمِديَنِة.‹«
لَُهْم  6َفقاَل  �إَشْعياَء.  �إلَى  �لَمِلِك  َمْسُؤولُو  5َفجاَء 

ل�  اهلُل:  ›َيُقوُل  �لرِّسالََة:  َهِذِه  َحَزِقّيا  »َبلُِّغو�  �إَشْعياُء: 
وَر َو�أهانُونِي بِِه.  َتَخْف بَِسَبِب ما قالَُه ُخّد�ُم َمِلِك �أشُّ
7ها �إنِّي و�ِضٌع ِفيِه ُروَح َخْوٍف. َسَيْسَمُع �إشاَعًة، َفَيُعوُد 

يِف.‹« �إلَى َبَلِدِه. َوُهناَك َسَيُموُت بِالسَّ

ًة أُْخَرى وَر ُيْنِذُر َحَزِقّيا َمرَّ َمِلُك أشُّ
لَِخيَش.  َتَرَك  َقْد  وَر  �أشُّ َمِلَك  �أنَّ  َرْبشاَقى  8َوَسِمَع 

َوعاَد َفَوَجَدُه ِفي َمِديَنِة لِْبَنَة ُيحاِرُبها. 9ثُمَّ َسِمَع َمِلُك 
وَر �إشاَعًة َعْن تِْرهاَقَة، َمِلِك �لَحَبَشِة. َفِقيَل لَُه: »جاَء  �أشُّ
ًة �ُأْخَرى  وَر َمرَّ تِْرهاَقُة َكي ُيحاِرَبَك.« َفاأْرَسَل َمِلُك �أشُّ
َلُهْم َهِذِه �لرِّسالََة �إلَيِه: »قُولُو�  ُرُسلاً �إلَى َحَزِقّيا. 10َوَحمَّ

لَِمِلِك َيُهوذ�:

ِحيَن  َعَلْيِه  َتتَِّكُل  �لِّذي  �إلَُهَك  ›َيخَدُعَك 
�أْن َيْسَتولَِي َعَلى  وَر  َيْقِدَر َمِلُك �أشُّ َيُقوُل: لَْن 
�لُقْدِس. 11ل� ُبدَّ �أنََّك َسِمْعَت بِما َفَعَلُه ُملُوُك 

�أنَُّهْم  َوَكيَف  ُأْخَرى،  �ل� �لُبْلد�ِن  بُِكلِّ  وَر  �أشُّ
َسَتْنُجو؟  �أنََّك  ُم  َتَتَوهَّ َفَكيَف  َتدِمير�ً!  ُروها  َدمَّ
ُعوِب �أْن تُنِقَذها. َفَقْد  12لَْم َتقِدْر �آلَِهُة َهِذِه �لشُّ

َقَضى �آبائِي َعَليها. َقَضْو� َعَلى ُجوز�َن َوحار�َن 
َوَرَصَف َوَبِني َعَدَن ِفي َتلِّ �أّساَر. 13َو�أيَن َمِلُك 
َحماَة َوَمِلُك �أْرفاَد َوَمِلُك َمِدْيَنِة َسْفر�ِويَم َوَمِلُك 

ِهيَنَع َوَمِلَك ِعّو�؟‹«

صالُة َحَزِقّيا
14َفاأَخَذ َحَزِقّيا �لرَّسائَِل ِمَن �لرُُّسِل َوَقَر�أها. ثُمَّ َصِعَد 

�إلَى َبيِت اهلِل َوَفَرَد �لرَّسائَِل ِفي َحْضَرِة اهلِل. 15َوَصلَّى 
َحَزِقّيا ِفي َحضَرِة اهلِل َوقاَل: 16»�أيُّها اإللَُه �لَقِديُر، يا �إلََه 
�إْسر�ئِيَل �لجالُِس َعَلى َملائَِكِة �لَكُروبِيَم. أ �أنَْت َوحَدَك 
ماو�ِت  �لَِّذي َصَنَع �لسَّ �أنَْت  أْرِض.  �ل� �إلَُه كُلِّ َممالِِك 
�إلَيَّ يا اهلُل. َو�فَتْح َعيَنيَك َو�نُظْر  أْرَض! 17َفاْسَتِمْع  َو�ل�
ُيِهيُن  �لَِّذي  َسْنحاِريَب  َكلاَم  َو�ْسَمْع  �لرِّسالََة.  َهِذِه 
ُرو�  َدمَّ وَر  �أشُّ ُملُوَك  �أنَّ  اهلُل،  يا  18َصِحيٌح   . �لَحيَّ �هلَل 
�أنَُّهْم  �أيضاً  19َوَصِحيٌح  َو�أر�ِضيها.  ُأْخَرى  �ل� ُعوَب  �لشُّ
ُأَمِم �ل�ُأخَرى ِفي �لنّاِر. لَِكنَّها لَْم َتُكْن �آلَِهًة  �ألُقو� بِاآلَِهِة �ل�
َحقيقيًَّة، َبْل َصَنعَها �ُأناٌس بِاأيديِهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر. 
َرْت! 20َفَخلِّْصنا �أنَت يا إلَهنا، َخلِّْصنا ِمْن  لَِذلَِك َتَدمَّ
أْرِض �أنََّك  َيِد َسْنحاِريَب، َحتَّى َتْعِرَف َجِميُع َممالِِك �ل�

لَُه �لَوِحيُد.« �أنَْت يهوه ب ُهَو �ل�إ

َجواُب اهلِل ِلَحزقّيا
21ِحيَنِئٍذ، �أرَسَل �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص بِِرسالٍة �إلَى َحَزِقّيا 

قاَل ِفيها: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل: ›َسِمْعُت 
وَر. َصلاَتَك �إليَّ بُِخُصوِص َسْنحاِريَب َمِلِك �أشُّ

22»َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل بَِشاأْنِِه:

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  أ 16:37 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
ب 20:37 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«
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› يا َسْنحاِريُب،   
   �حتقَرْتَك َو�ْسَتْهَز�أْت بَِك �لَعْذر�ُء �لَعِزيَزُة 

ِصْهَيْوُن، أ
   َوَتُهزُّ �لَعزيَزُة �لُقْدُس ب َر�أَْسها ِعْنَد َهَربَِك.

ْفَت؟ 23  َمْن َعيَّْرَت، َوَعَلى َمْن َجدَّ  
   َوَعَلى َمْن َرَفْعَت َصوَتَك،
   َوَرَفْعَت ُعيونََك بِِكْبِرياٍء؟

وِس �إْسر�ئِيَل؟    �َأَعلى قُدُّ
24  َعيَّْرَت �لرَّبَّ َعَلى َفِم ُخّد�ِمَك.  

   قُْلَت: ›بَِمْرَكباتِي �لَكِثيَرِة
   َصِعْدُت �إلَى �أعالِي �لِجباِل

   َو�إلَى ِقَمِم لُْبناَن.
أْرِز،    َقَطْعُت �أعَلى �أشجاِر �ل�

رِو.    َو�أْفَضَل �أْشجاِر �لسَّ
   َصِعْدُت �إلَى �أعَلى ِقَمِمِه،
   َو�إلَى �أكَثِر غاباتِِه َكثاَفًة.

25  َحَفْرُت �آبار�ً،  
ُأْخَرى. أر�ِضي �ل�    َوَشِرْبُت ماَء �ل�

ْفُت كُلَّ �أنْهاِر ِمْصَر     َوبِباِطِن �أْقد�ِمي جفَّ
َوَسو�ِقيها.‹

26  لَِكْن �ألَْم َتْسَمْع بِما َخطَّطُت لَُه؟  
   بِما َخطَّْطُت لَُه منُذ �لقديِم،

آَن جعلُتُه يحدُث؟    َو�ل�
َل �لُمُدَن �لَحِصيَنَة  أْن تَُحوِّ    َفَقْد َخطَّْطُت ل�

�إلَى تِلاِل ُحطاٍم،
ِعيُف ُمرَتِعٌب َوُمرَتِبٌك 27  َبيَنما َشعُبها �لضُّ  

   ِمثَل �أعشاٍب ِفي �لَحقِل َوِمثَل َحِشيٍش 
�أخَضَر،

   ِمثَل ُعشٍب َعَلى ُسُطوِح �لَمناِزِل،
ْرِقيَُّة. ياُح �لشَّ    تُحِرقُُه �لرِّ

28  �أنا �أْعِرُف َمتى َتُقوُم َوَمتى َتجِلُس،  
   َوَمتى َتْخُرُج َوَمتى َتْدُخُل،

.    َو�أْعِرُف َثَور�نََك َعليَّ

أ 22:37 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »�ل�بنة ِصْهَيْون.«

ب 22:37 الَعزيَزُة القدس. حرفّياً »�ل�بنة �لقدس.«

، ََّك ثُْرَت َعليَّ أن 29  ل�  
   َو�أنا َسِمْعُت َكلاَمك �لُمَتَكبَِّر،
   َفَساأَضُع �لُخطّاَف ِفي �أنِْفَك،

   َو�لرََّسَن ِفي َفِمَك، ج
   َوَساأْجَعلَُك َتُعوُد �إلى �أْرِضَك ِفي �لطَِّريِق 

�لَِّذي ِجْئَت بِِه.‹«

يا  َساُأِعيُنَك،  �أنِّي  َعَلى  �لَعلاَمُة  ِهَي  30»َوَهِذِه 

َنِة  َنَة َزْرعاً َيْنُمو َوحَدُه. َوِفي �لسَّ َحَزِقّيا: َسَتاأْكُُل َهِذِه �لسَّ
�لقاِدَمِة َسَتاأْكُُل َزْرعاً َيْنُمو ِمْن ُبُذوِر �لَمْحصُوِل �لّسابِِق. 
َنِة �لثّالَِثِة َفَسَتْحُصُدوَن ما َتْزَرُعوَن. َوَتْغِرُسوَن  �أّما ِفي �لسَّ
ِمْن َعِشيَرِة  �لنّاُجوَن  ِعَنباً. 31�أّما  ِمْنها  َوَتاأْكُلُوَن  كُُروماً 
أْرِض  �ل� ِفي  ُجُذوَرُهْم  ُقوَن  َوَسُيَعمِّ َفَسَيُعوُدوَن،  َيُهوذ� 
َُّه َسَتْبَقى َبِقيٌَّة َوَتخُرُج ِمَن �لُقْدِس، ِمْن  أن َوَيْنُموَن. 32لِ�

َجَبِل ِصْهَيْوَن. اهلُل �لَقِديُر َيصَنُع َهذ� بَِسَبِب َغْيَرتِِه.
وَر: 33»َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َمِلِك �أشُّ

› لَْن َيدُخَل َهِذِه �لَمِديَنَة،   
   �أْو ُيطِلَق ِفيها َسْهماً و�ِحد�ً.

   لَْن َيْقَتِرَب �إلَى �لَمِديَنِة بِاأْتر�ِسِه،
   �أْو َيْبِنَي ُبْرَج ِحصاٍر َعَليها.

34  ِفي �لطَِّريِق �لَِّذي جاَء ِمْنُه َسَيْرِجُع.  
   لَْن َيدُخَل َهِذِه �لَمِديَنَة.

   َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.
35  َساُأد�ِفُع َعِن هِذِه �لَمِديَنِة َو�ُأنِْقُذها.  

   ِمْن �أجِل د�ُوَد، َوِمْن �أجِل �ْسِمي، َساأْفَعُل 
َهذ�.‹«

وِرّي الَقَضاُء َعَلى الَجيِش األشُّ
ِمَئًة  َوَقَتَل  اهلِل  َملاُك  َخَرَج  �للَّيَلِة  تِْلَك  36ِفي 

وِريِّيَن.  َوَخْمسًة َوَثمانِيَن �ألَْف ُجْنِديٍّ ِفي ُمَعْسَكِر �ل�أشُّ
ُجَثِث  كُلَّ  َر�َأْو�  باِح،  �لصَّ ِفي  وِريُّوَن  �ل�أشُّ �أفاَق  َولَّما 
وَر، َذلَِك �لَمكاَن  �لَقتَلى. 37َفغاَدَر َسْنحاِريُب، َمِلُك �أشُّ

عَلى  للسيَطَرِة  �أد�تاِن   . . . َسَن  َوالرَّ  . . . الُخّطاَف  ج 29:37 

�لَبهائِم.
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عائِد�ً �إلَى نِيَنَوى َحيُث �أقاَم. 38َوذ�َت َيْوٍم، َكاَن َيعُبُد 
َلُك َوَشر�آِصُر  ِفي َهيَكِل �إلَِهِه نَْسُروَخ. َفَقَتَلُه �ْبناُه �أْدَرمَّ
يِف. ثُمَّ َهَربا �إلَى �أْرِض �أر�ر�َط. َوَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم  بِالسَّ

وَن. �ْبُنُه �آَسْرَحدُّ

َمَرُض َحَزِقّيا

َوقاَرَب 38  َحَزِقّيا  َمِرَض  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
�لَمْوَت. َفَذَهَب �لنَِّبيُّ �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص �إلَى 
َحَزِقّيا َوقاَل لَُه: »َيُقوُل اهلُل لََك: ›َرتِّْب ُشُؤوَن َبْيِتَك، 

َُّه لَْن َيُطوَل بَِك �لُعْمُر. َبْل َسَتُموُت َقِريباً!‹« أن لِ�
2َفاأد�َر َحَزِقّيا َوجَهُه �إلَى �لحائِِط. َوَصلَّى �إلَى اهلِل 

كُلِّ  َوِمْن  بَِوفاٍء  َخَدْمُتَك  �أنِّي  اهلُل  يا  »�ْذكُْر،  3َوقاَل: 

َقْلِبي. َوَفَعْلُت ما ُيْرِضيَك.« ثُمَّ َبَكى َحَزِقّيا ُبكاًء ُمّر�ً.
4َفجاَءْت َكلََّمُه اهلِل �إلَى �إَشْعياُء َفقاَل لَُه: 5»�ذَهْب 

د�ُوَد:  َك  َجدِّ �إلَُه  اهلُل،  ›َيُقوُل  لَُه:  َوقُْل  َحَزِقّيا  َوَكلِّْم 
�إلَى  َقْد َسِمْعُت َصلاَتَك َوَر�أيُت ُدُموَعَك. َوَساُأِضيُف 
َهِذِه  َو�ُأنِْقُذ  6َوَساُأنِْقُذَك  َسَنًة.  َعْشَرَة  َخْمَس  َحياتَِك 

وَر. َوَساأحِمي َهِذِه �لَمِديَنَة.‹« �لَمِديَنَة ِمْن َمِلِك �أشُّ
َدليلاً  اهلُل  لََك  ُيعِطيها  �لَِّتي  �لَعلاَمُة  ِهَي  7َوَهِذِه 

�لَِّذي  �لِظلَّ  ُق َكلاَمُه: 8»َساأجَعُل  �أنَّ اهلَل َسُيَحقِّ َعَلى 
يِِتر�َجُع  لِلَوقِت  �آحاَز  ِمقياِس  َعَلى  مِس  �لشَّ َمَع  َتَحرََّك 
َعَشَر َدَرجاٍت. َفَتر�َجَع �لِظلُّ َعَشَر َدَرجاٍت َعَلى ِمقياِس 

�آحاَز لِلَوقِت.«

ترنيمُة آحاز
َمَرِضِه  َبعَد  َيُهوذ�،  َمِلُك  َحَزِقّيا  َكَتَبُه  ما  9َوَهذ� 

َوِشفائِِه ِمَن �لَمَرِض:

10  قُْلُت لَِنفِسي:  
  » ِفي ُمنَتَصِف َحياتِي َساأعُبُر َبّو�باِت �لهاِوَيِة.
   َقِد �مُتِحْنُت، َو�ُأِخَذْت َبِقيَُّة َسَنو�ِت َحياتِي 

ِمنِّي.
11  قُْلُت لَْن �أَرى اهلَل ياه أ ِفي �أْرِض �ل�أحياِء،  

أ 11:38 ياه. �لصيغة �لمختصرة ل�سم �هلل »يهوه.« �نظر »�أْسماء 

�هلل« في مقدمة �لكتاب.

   لَْن �أَرى �لنّاَس،
   َولَْن �أِعيَش َمَع ُسكّاِن �ل�أرِض.

12  َحياتِي ز�لَْت َو�ُأِخَذْت ِمنِّي،  
   ِمثَل َخيَمِة �لّر�ِعي.

ْت،    قُِطَعْت َحياتِي َولُفَّ
   ِمثَل نَّساٍج َيفِصُل �لِبساَط َعِن �آلَِة �لِحياَكِة،

   َقِد �نَتَهْت ِفي َفتَرٍة َقِصيَرٍة!
13  َصَرخُت َطَلباً لِلَعوِن َطو�َل �للَّيِل.  

ُم ِعظاِمي. أَسِد ُيَهشِّ    َكال�
   �أنَهيَت َحياتِي ِفي َفتَرٍة َقِصيَرٍة.

14  �أبِكي َكُسُنونٍَة،  
   �أنُوُح َكَيماَمٍة.

   َتِعَبْت َعيناَي ِمَن �لنََّظِر �إلَى �ل�أعَلى.
   يا َربُّ �أنا ُمَتضايٌِق َفاأطِلْقِني.

15  ماذ� �أسَتِطيُع �أْن �أقُوَل؟  
   َفُهَو َتَكلََّم، َوُهَو نَفُسُه َسَيعَمُل.

ى َعَلى َمهٍل كُلَّ ِسِنيِّ َحياتِي،    َساأَتَمشَّ
   بَِسَبِب َمر�َرِة نَفِسي.

نساُن، 16  يا َسيِِّدي، بَِسَبِب �أعمالَِك َيحيا �ل�إ  
   َوِفي كُلِّ َهِذِه �ل�أعماِل َتِجُد ُروِحي َحياًة.

ًة َوَحياًة.    َفاأعِطِني ِصحَّ

لَْت لَِخيِرَي. 17 » َفُهَوذ� �لَمر�َرُة �لَِّتي ِفيَّ َتَحوَّ  
   َو�أنَت َحِفظَت َحياتَِي ِمْن ُحفَرِة �لَفناِء.
ََّك �ألَقيَت َور�َء َظهِرَك كُلَّ َخطاياَي. أن    ل�

18  �لَقبُر ل� َيسَتِطيُع �أْن َيشُكَرَك،  
   َو�لَموُت ل� ُيَسبُِّحَك،

   َو�ُأولَِئَك �لنّاِزلُوَن �إلَى �لَقبِر
   ل� َيَضُعوَن َرجاَءُهْم ِفي �أمانَِتَك.

19  �ل�أحياُء َوحَدُهْم َيشُكُرونََك.  
   َكما �أفَعُل �أنا �لَيوَم.

أول�َد َعْن �أمانَِتَك. آباُء ُيَعلُِّموَن �ل�    �ل�
20  َسُيَخلُِّصِني اهلُل،  

   لِذ� َسَنعِزُف َعَلى �آل�تِنا �لُموِسيِقيَِّة
   كُلَّ �أيّاِم َحياتِنا ِفي َبيِت اهلِل.«
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ِمْن  َضّماَدًة  »لَِياأُخُذو�  قاَل:  َقْد  �إَشْعياُء  21َوكاَن 

َحَزِقّيا.«  َوَسُيشَفى  �لُبثُوَر،  بِها  َوَيفُركُو�  َمهُروٍس  تِيٍن 
22َوقاَل َحَزِقّيا: »ما ِهَي �لَعلاَمُة بِاأنِّي ساُأشَفى َو�أصَعُد 

�إلَى َبيِت اهلِل؟«

ُرُسٌل ِمْن باِبل

َبلاذ�ُن 39  َمرُدوُخ  �أْرَسَل  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
ْبُن َبلاذ�َن، َمِلُك بابَِل، َرسائَِل َوَهِديًَّة �إلَى 
�أنَّ  َسِمَع  �أنَُّه  ُهَو  َذلَِك  َعَمِل  �إلَى  َدَفَعُه  َوما  َحَزِقّيا. 
َحَزِقّيا كاَن َمِريضاً. 2َفسِمَع َحَزِقّيا عن �لَوفِد �لقاِدِم ِمْن 
َب بِِه، َو�أر�ُهْم كُلَّ �ل�أشياِء �لثَِّميَنِة ِفي َبيِتِه.  بابَِل َوَرحَّ
�لثَِّميَن،  َو�لِعْطَر  َو�ل�أطياَب،  َهَب،  َو�لذَّ َة  �لِفضَّ �أر�ُهُم 
َو�ل�أسِلَحَة، َوكُلَّ َشيٍء ِفي َمخاِزنِِه. َفَلْم َيبَق َشْيٌء ِفي 

َبيِت َحَزِقّيا لَْم ُيِرِهْم �إيّاُه.
3َفجاَء �لنَِّبيُّ �إَشْعياُء �إلَى �لَمِلِك َحَزِقّيا َوَساألَُه: »ماذ� 

قاَل َهُؤل�ِء �لرِّجاُل؟ َوِمْن �أيَن جاُءو�؟«
َفاأجاَب َحَزِقّيا: »جاُءو� ِمْن َبَلٍد َبِعيٍد، ِمْن بابَِل.«

4َفقاَل �إَشْعياُء: »َوما �لَِّذي َر�َأْوُه ِفي َبيِتَك؟«

َفاأجاَب َحَزِقّيا: »لََقْد َر�َأْو� كُلَّ َشيٍء ِفي َبيِتي. َفلا 
ُيوَجُد َشيٌء ِفي َمخاِزنِي لَْم �ُأِرِه لَُهْم.«

5َفقاَل �إَشْعياُء لَِحَزِقّيا: »�ْسَمْع ما َيُقولُُه اهلُل �لَقِديُر: 

6›َسَياأتِي َوقٌت ُيحَمُل ِفيِه كُلُّ َشيٍء ِفي َبيِتَك، َوكُلُّ ما 

ى َشيٌء  َخَرُه �آباؤَك َحتَّى َهذ� �لَيْوِم، �إلَى بابَِل. لَْن َيَتَبقَّ �دَّ
ِمْنُه. اهلُل ُهَو �لَِّذي َيُقوُل َهذ�. 7َوَسُيْؤَخُذ �أول�ُدَك �أنَْت 

�ماً ِفي َقْصِر َمِلِك بابَِل.‹« لَِيِصيُرو� ُخدَّ
8َفقاَل َحَزِقّيا: »َحَسَنٌة ِهَي رِسالَُة اهلِل.« ثُمَّ �أضاَف: 

أماُن َسَيُسود�ِن ِفي َحياتِي!« لاُم َو�ل� »ماد�َم �لسَّ

انِتهاُء ِعقاِب إْسراِئيل

َيُقوُل �إلَُهُكْم:40 

و� َشعِبي. و� َعزُّ   » َعزُّ
2  َتَكلَُّمو� بَِكلاٍم لَِطيِف �إلَى َشعِب َمديَنِة   

�لُقْدِس،
   �أخِبُروُهْم بِاأنَّ َزَمَن ِخدَمِتِهْم �لقاِسَيِة َقِد 

�كَتَمَل،
   َوبِاأنَّ �ُأْجَرَة َخطاياُهْم َقْد ُدِفَعْت،

   َو�أنَّ اهلَل َقْد جاز�ُهْم بَِيِدِه َجز�ًء ُمضاَعفاً َعَلى 
كُلِّ َخطاياُهْم.«

3  ُهناَك َصوٌت ُيناِدي:  
و� �لطَِّريَق هلِل،   » �أِعدُّ

لَِهِنا. يَِّة َطريقاً ل�إ ُدو� ِفي �لّبرِّ    َمهِّ
4  َيْنَبِغي �أْن َيرَتِفَع كُلُّ َو�ٍد،  

أْرِض. ى كُلُّ َجَبٍل َوَتلٍَّة بِال�    َوُيَسوَّ
أْرُض َكِثيَرُة �لتََّعرُّجاِت،    َتسَتِوي �ل�

َدًة. أْرُض �لَوِعَرُة َتِصيُر ُمَمهَّ    َو�ل�
5  ِحيَنِئٍذ، ُيعَلُن َمجُد اهلِل،  

   َوَسَير�ُه كُلُّ �لنّاِس،
أنَّ َفَم اهلِل َقْد َتَكلََّم.«    ل�

6  قاَل لِي َصوٌت: »ناِد.«  
   َفُقْلُت: »بِماذ� �ُأناِدي؟«

   َفقاَل: »�لَبَشُر َجِميعاً َكالُعْشِب،
يَِّة. ُهوِر �لَبرِّ    َوَثباتُُهْم َكَثباِت �لزُّ

ْهُر َيسُقُط، ، َو�لزَّ 7  �لُعْشُب َيِجفُّ  
   ِعنَدما َتُهبُّ ِريُح اهلِل َعَليها.

   �إنَّما �لنّاُس َكالُعشِب.
، 8  �لُعشُب َيِجفُّ  

ُهوُر َتذُبُل َوَتسُقُط،    َو�لزُّ
أَبِد.«    َو�أّما َكِلَمُة �إلَِهنا َفَتبَقى �إلَى �ل�

ِبشاَرُة الَخالص
9  �صَعِدي َعَلى َجَبٍل عاٍل،  

   يا ِصْهَيْوَن، يا ُمعِلَنَة �لِبشاَرَة.
   �رَفِعي َصوَتِك َوَتَكلَِّمي.

   يا قُدُس، يا ُمعِلَنَة �لِبشاَرَة،
   ل� َتخاِفي، �رَفِعي َصوَتِك َو�صُرِخي!
   قُولِي لُِمُدِن َيُهوذ�: »ها ُهَو �إلَُهِك.«

ٍة، 10  ُهَوذ� �لرَّبُّ اإللَُه َسَياأتِي بُِقوَّ  
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تِِه.    َوَسَيحُكُم بُِقوَّ
   َوها ُهَو ياأتِي بُِمكاَفاآتِِه َوبِاأْعمالِِه �لَعِظيَمِة 

�إلَينا!
11  َسَيعَتِني بَِشعِبِه َكما َيعَتِني �لّر�ِعي بَِقِطيِعِه،  

   َسَيجَمُع �لِحملاَن بِِذر�َعيِه،
   َوَسَيحِملُها ِفي ِحضِنِه،

   َوَسَيُقوُد ُمرِضعاِت �لَقِطيِع �إلَى جانِِبِه.

اهلُل َخَلَق العاَلَم، َوُهَو َيحُكُمه
12  َمْن قاَس ِمياَه �لَبحِر بِر�َحِة َيِدِه؟  

ماو�ِت بِِشبِرِه؟    َمْن قاَس �لسَّ
أْرِض بِالَكيِل؟    َمْن كاَل كُلَّ تُر�ِب �ل�

   َمْن َوَزَن �لِجباَل بِالَقّباِن،
   َو�لتِّلاَل بِالِميز�ِن؟

َه ُروَح اهلِل، 13  َمْن َوجَّ  
   �أْو َمْن َعلََّمُه َوصاَر ُمِشير�ً لَُه؟

14  َمْن �أعطاُه نَِصيَحًة لَِيَتَعلََّم ماذ� َيْفَعُل؟  
   َوَمْن َعلََّمُه َكيَف َيُكوُن عاِدل�ً؟

   َمْن َعلََّمُه �لَمعِرَفَة،
   َوَدلَُّه َعَلى َطِريِق �لَفهِم؟

ُأَمَم َكُنقَطٍة ِمْن َدلٍو، 15  ها �إنَّ �ل�  
   َوُيحَسُبوَن َكَذّر�ِت �لُغباِر َعَلى �لِميز�ِن.
   ها �إنَُّه َيرَفُع �لُجُزَر َعَلى �لِمياِه َكالُغباِر 

�لنّاِعِم.
شعاِل ناِر  16  �أشجاُر لُبناَن َغيُر كاِفَيٍة ل�إ  

�لَمذ�بِِح،
   َوَحيو�ناتُُه ل� َتكِفي لِلتَّقِدماِت.

ُأَمِم َكاأنَّها ل� َشيَء �أماَمُه، 17  كُلُّ �ل�  
   َوُهَو َيحِسُبُهْم َكَعَدٍم َوَهباٍء.

ِذي ال ُيقاَرن ِبَشيء اهلُل الَّ
18  بَِمْن تَُشبُِّهوَن �هلُل؟  

   َوبَِمن تُقاِرنُونَُه؟
19  �أبَِصَنٍم َيسُبُكُه �لّصانُِع،  

َهِب، يِه بِالذَّ    َوُيَغشِّ
ٍة؟    َوَيصَنُع لَُه �أوتاد�ً ِمْن ِفضَّ

20  َيختاُر �أفَضَل �لَخَشِب لِقاِعَدِة �لَوَثِن،  
ُن.    َيختاُر َخَشباً ل� َيَتَعفَّ

   ثُمَّ َيبَحُث َعْن صانٍِع ماِهٍر
   لَِيصَنَع لَُه َوَثناً ل� َيَتَفكَُّك.

21  �ألَْم َتعِرفُو�؟  
   �ألَْم َتسَمُعو�؟

   �ألَْم تُخَبُرو� ِمَن �لِبد�َيِة؟
   �ألَْم َتفَهُمو� ُمنُذ َتاأِسيِس �لعالَِم؟

أْرِض، 22  ُهَو �لجالُِس َعَلى َعرِشِه َفوَق د�ئَِرِة �ل�  
   �لَِّتي ِفيها �لنّاُس َكالَجناِدِب.

ماو�ِت َكِحجاٍب،    ُهَو َمْن نََشَر �لسَّ
   َوُهَو َمْن َبَسَطها َكَخيَمٍة لِلَعيِش ِفيها.

أْرِض َو�ُأَمر�َءها  23  َوُهَو �لَِّذي َيجَعُل ُحكّاَم �ل�  
َكالَعَدِم.

24  َكَنْبتاٍت ُزِرَعْت َقبَل َفتَرٍة َقِصيَرٍة،  
   لَيَس لها ُجُذوٌر َبعُد.

وَن،    َفِعنَدما َيُهبُّ بِِريِحِه، َيِجفُّ
. ياُح �لعاِصَفُة َكالَقشِّ    َوَتحِملُُهُم �لرِّ

وُس: 25  َيُقوُل �لُقدُّ  
  » بَِمْن تَُشبُِّهونِي،

   َوبَِمْن تُعاِدلُونَِني؟«
26  �رَفُعو� ُعُيونَُكْم �إلَى �ل�أعَلى َو�نُظُرو�.  

   َمْن َخَلَق َهِذِه �ل�أشياَء؟
   �إنَُّه ُهَو َمْن َيُقوُد َجيَش �لنُُّجوِم و�ِحد�ً 

َفو�ِحد�ً،
   َوَيدُعوها َجِميَعها بِاأسماٍء.

ِديَدِة تِِه �لَعِظيَمِة َوقُدَرتِِه �لشَّ    َوبَِسَبِب قُوَّ
   ل� ُيفَقُد �أَحٌد ِمنها.

ُر، 27  يا َيعُقوُب، لِماذ� َتَتَذمَّ  
   َويا �إْسر�ئِيُل، لِماذ� َتُقوُل:
  » َطِريِقي َمخِفيٌّ َعِن اهلِل،
ي؟«    َواهلُل ل� َيهَتمُّ بَِحقِّ
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28  �ألَْم َتعَلْم؟  
   �ألَْم َتسَمْع؟

، أَبِديُّ لَُه �ل�    اهلُل ُهَو �ل�إ
أْرِض.    خالُِق كُلِّ �ل�

نهاِك.    َول� ُيصاُب بِالتََّعِب �أِو �ل�إ
   ل� َيسَتِطيُع �أَحٌد َفهَم ِحكَمِتِه َتماماً.

ًة لِلُمتَعِب، 29  ُيعِطي قُوَّ  
ِة َيمَنُح قُدَرًة.    َولَِعِديِم �لُقوَّ
أول�ُد َيتَعُبوَن َوُينَهُكوَن، 30  �ل�  

   َو�لِفتياُن َيعَيوَن َوَيسُقُطوَن،
31  �أّما �لَِّذيَن َيَضُعوَن َرجاَءُهْم ِفي اهلِل  

َتُهْم، ُدوَن قُوَّ    َفَسُيَجدِّ
   َسُيَحلُِّقوَن بِاأجِنَحٍة َكالنُُّسوِر.

   َسَيركُُضوَن َول� ُينَهُكوَن،
   َوَسَيمُشوَن َول� َيتَعُبوَن.

اهلُل الخاِلُق األَزِلّي

َيُقوُل �هلُل: »�سُكِتي َو�سَتِمِعي �إلَيَّ يا 41 
و�ِحِل، بِلاَد �لسَّ

ُأَمُم. َتِك �أيَُّتها �ل�    َو�سَترِجِعي قُوَّ
   لَِيقَتِرُبو� ثُمَّ لَِيَتَكلَُّمو�.

   لَِنجَتِمْع َمعاً ل�أجِل �لُمحاَكَمِة.
رِق، 2  َمْن �أيَقَظ �لرَُّجَل �لقاِدَم ِمَن �لشَّ  

   �لَِّذي ُير�ِفُقُه �لنَّصُر �أيَنما َذَهَب.
   َسُيَسلُِّم �هلُل لَُه �ُأَمماً،
   َوَسُيخِضُع لَُه ُملُوكاً.

   َسَيجعلُُهْم بَِسيِفِه َكالتُّر�ِب،
ُدُهْم َكالَقشِّ �لَِّذي َطيََّرْتُه     َوبَِقوِسِه َسُيَبدِّ

يُح. �لرِّ
3  َيطاِرُدُهْم َول� ُيصاُب بِاأَذًى،  
أْرَض.    َوِرجلاُه ل� َتلِمساِن �ل�

4  َمْن َعِمَل َهذ�؟  
   َوَمْن ُهَو �لُمَسيِطُر َعَلى �لتّاِريِخ ُمنُذ �لَبدِء؟

   �أنا اهلَل، كُنُت ِمَن �لَبدِء،
   َوَساأكُوُن ِعْنَد نِهاَيِة كُلِّ ِشيٍء.

و�ِطُئ َر�أْت ما َعِمْلُتُه َوخاَفْت. 5  �لُجُزُر َو�لشَّ  
أْرِض �رَتَعَدْت.    �ل�أجز�ُء �لَبِعيَدُة ِمَن �ل�

   �قَتَرَبْت َوَوَصَلْت.

ْد.‹  ›َتَشدَّ لَُه:  َوَيُقوُل  آَخَر،  �ل� �أَحُدُهُم  6»ُيساِعُد 

�لَمعاِدَن  َيصِقُل  َو�لَِّذي  �لّصائَِغ.  ُع  ُيَشجِّ 7�لنَّّحاُت 

ند�ِن، َوَيُقوُل َعِن  ُع �لّضاِرَب َعَلى �لسِّ بالِمطَرَقِة، ُيَشجِّ
لحاِم: ›َعَمٌل َجيٌِّد.‹ ثُمَّ ُيَثبُِّت �لَوَثَن بَِمساِميَر َحتَّى  �ل�إ

ل� َيَتَفكََّك.«

اهلُل الُمَخلِّص
8 » �أّما �أنَت يا َعبِدَي �إْسر�ئِيَل،  

   يا َيعُقوَب �لَِّذي �خَتْرتُُه،
   يا نَسَل �إبر�ِهيَم َحِبيِبي،

أْرِض، 9  �لَِّذي �أَخْذتُُه ِمْن �أبَعِد َمناِطِق �ل�  
أْرِض،    �لَِّذي َدَعوتُُه ِمْن �أبَعِد �أْركاِن �ل�

   �لَِّذي قُْلُت لَُه: ›�أنَت َعبِدي،
   �أنا �خَتْرتَُك َولَْم �أرفُْضَك.

ِّي َمَعَك، أن 10 » ل� َتَخْف ل�  
ِّي �إلَُهَك. أن    ل� َتَخْف ل�

يَك َو�ُأساِعُدَك،    َساُأَقوِّ
   َوَساأدَعُمَك بَِيِميِنَي �لُمْنَتِصَرِة.

11  ها كُلُّ �لغاِضِبيَن َعَليَك َسَيخَجلُوَن َوَيخُزوَن.  
   َو�لَِّذيَن ُيقاِوُمونََك َسَيَتلاَشْوَن َوَيهِلُكوَن.

12  َسَتبَحُث َعِن ُمعاِرِضيَك،  
   َولَْن َتِجَدُهْم.

   �لَِّذيَن ُيحاِرُبونََك َسَيِصيُروَن َكالَعَدِم 
َوَيهِلُكوَن.
ِّي �أنا إلَُهَك، أن 13  ل�  
   �ُأمِسُك بَِيِميِنَك.

   �أقُوُل لََك: ›ل� َتَخْف. َفاأنا �ُأِعيُنَك.‹

ِغيَرُة، وَدُة �لصَّ 14 » ل� َتَخْف يا َيعُقوُب، �أيُّها �لدُّ  
ِعيَفُة. رنََقُة �لضَّ    يا �إْسر�ئِيَل، �أيُّها �لشَّ
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› �أنا �أَعْنُتَك،‹ َيُقوُل اهلُل،   
وُس �إْسر�ئِيَل.    َوفاِديَك ُهَو قُدُّ

15  َساأجَعلَُك َكَلوٍح حادٍّ لَِسحِق �لُحُبوِب،  
   لَوحاً َجِديد�ً ذ� �أسناٍن َكِثيَرٍة،

   َفَتُدوَس �لِجباَل َوَتسَحُقها،
   َوَتصيَر �لتِّلاُل َكالتِّبِن.

يُح َبِعيد�ً، يِهْم َفَتحِمَلُهُم �لرِّ 16  َسُتَذرِّ  
   َوتَُشتُِّتُهُم �لعاِصَفُة.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتفَرُح باهلِل،
وِس �إْسر�ئِيَل.    َوَسَتفَتِخُر بُِقدُّ

17 » ِعنَدما َيبَحُث �لُفَقر�ُء َو�لَمساِكيُن  
   َعِن �لماِء َول� َيِجُدونَُه،

   َو�ألِسَنُتُهْم َتِجفُّ ِمَن �لَعَطِش.
   �أنا اهلَل َساأسَتِجيُب لَُهْم،

   �أنا �إلَُه �إْسر�ئِيَل لَْن �أتُرَكُهْم.
18  َساأفَتُح �أنهار�ً َعَلى �لِهضاِب �لجافَِّة،  

   َوَينابِيَع ِفي َوَسِط �لِودياِن.
حر�َء بِرَكَة ماٍء،    َساأجَعُل �لصَّ
أْرَض �لجافََّة َينابِيَع ماٍء.    َو�ل�

حر�ِء، أْرِز ِفي �لصَّ 19  َساأزَرُع �أشجاَر �ل�  
يُتوِن. آِس َو�لزَّ نِط َو�ل�    َوَكَذلَِك �أشجاَر �لسَّ

َنوَبَر  نِدياَن َو�لصُّ رَو َو�لسِّ    َساأزَرُع ِفي �لباِدَيِة �لسَّ
َمعاً،

20  َحتَّى َيَرى �لَجِميُع َوَيعِرفُو�،  
   َوُيَفكُِّرو� بَِهذ� َوَيفَهُمو�

   �أنَّ َيَد اهلِل ِهَي �لَِّتي َعِمَلْت َهذ�،
وَس �إْسر�ئِيَل َخَلَقُه.«    َو�أنَّ قُدُّ

َفة ي اهلُل ِلآلِلَهِة الُمَزيَّ َتَحدِّ
َقِضيََّتُكْم.«  ُمو�  »َقدِّ �لُمَزيََّفِة:  لِلاآلَِهِة  اهلُل  21َيُقوُل 

ُحَجَجُكْم.«  »هاتُو�  لَُهْم:  َيعُقوَب  َمِلُك  َوَيُقوُل 
َعِن  لُِيخِبُرونا  َسَيحُدُث.  بِما  َوُيخِبُرونا  22لَِيقَتِرُبو� 

�أخِبُرونا  ِمنها.  َفَنَتَعلََّم  َو�أسر�ِرها،  �لماِضَيِة  �ل�أحد�ِث 
َسَيحُدُث،  بِما  23�أخِبُرونا  �لُمسَتَقَبِل.  �أحد�ِث  َعْن 

َحتَّى نَعِرَف �أنَُّكْم �آلَِهٌة. �عَملُو� َخير�ً �أْو َشّر�ً، لَِنخاَف 
َونُكِرَمُكْم. 24ها �إنَُّكْم �أَقلُّ ِمَن �لَعَدِم، َوَعَملُُكْم باِطٌل. 

َوَمْن َيختاُر ِعباَدَتُكْم َفُهَو َكريٌه ِمثلُُكْم!«

اهلُل ُهَو اإلَلُه الَوِحيد
ماِل َفاأَتى، 25 » �أيَقْظُت َرُجلاً ِمَن �لشَّ  

رِق َدَعوتُُه بِاْسِمِه.    َوِمَن �لشَّ
   َيُدوُس �لُول�َة َكالرَّمِل،

   َكَفّخاِريِّ َيعِجُن �لِطيَن.

26 » َمْن �أخَبَر بَِهذ� ِمَن �لِبد�َيِة َحتَّى نَعِرَفُه،  
   َوَمْن َعَرَفُه َقبَل ُحُدوثِِه َكي نَُقوَل: ›�إنَُّه َعَلى 

›. َحقٍّ
   لَْم ُيخِبْر بِِه �أَحٌد،
   َولَْم ُيعِلْنُه �أَحٌد،

   َولَْم َيسَتِمْع �أَحٌد لَِكلاِمَك.
ُأُموَر لِِصْهَيْوَن َقبَل ُحُدوثِها، 27  �أنا �أعَلْنُت َهِذِه �ل�  

ر�ً بِها لِلُقدِس.    َو�أرَسْلُت ُمَبشِّ

28 » َولَِكنِّي �أنُظُر َفلا �أِجُد �أَحد�ً.  
آلَِهِة �لُمَزيََّفِة لَْم َيُكْن ِمْن     َوِمْن َبيِن َهِذِه �ل�

ناِصٍح،
   �أساألُُه َفُيِجيَب.

29  �إنَّما ُهْم ل� َشيٌء،  
   َول� َيسَتِطيُعوَن َعَمَل َشيٍء.

   َتماثِيلُُهْم ل� َمنَفَعَة ِمنها.

خاِدُم اهلِل الخاّص

»ها ُهَو َعبِدي �لَِّذي �أرَفُعُه،42 
   ُمختاِري �لَِّذي َفِرَحْت بِِه نَفِسي.

   َوَضعُت ُروِحي َعَليِه،
   َوُهَو َسَياأتِي بِالَعدِل لِلاُأَمِم.

2  لَْن َيصُرَخ َولَْن َيرَفَع َصوَتُه،  
و�ِرِع.    َولَْن ُيسَمَع َصوتُُه ِفي �لشَّ

3  لَْن َيكِسَر َقَصَبًة َمرُضوَضًة،  
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   َولَْن ُيطِفَئ لََهباً َضِعيفاً.
   َوَسَياأتِي بِالَعدِل ِفعلاً.

4  لَْن َيضُعَف �أْو َينَكِسَر َحتَّى َياأتَِي بِالَعدِل �إلَى   
أْرِض. �ل�

و�ِطُئ َتعِليَمُه.«    َوَسَتنَتِظُر �لُجُزُر َو�لشَّ

َمجُد اهلل
ماو�ِت َونََشَرها،  5َهذ� ُهَو َكلاُم اهلِل �لَِّذي َخَلَق �لسَّ

ُيعِطي  �لَِّذي  ِمنها،  َيخُرُج  َوما  أْرَض  �ل� َبَسَط  َو�لَِّذي 
نََسَمَة َحياٍة لِلنّاِس َعَليها، َوُروحاً لِلَِّذيَن َيِسيُروَن ِفيها:

. 6 » �أنا اهلَل َدَعوتَُك لِلِبرِّ  
   �أمَسكُت بَِيِدَك، َوَحِفظُتَك،

   َوَجَعْلُتَك َوِسيَط َعهٍد َمَع �لنّاِس
   َونُور�ً لِلاُأَمِم،

7  لَِتفَتَح ُعُيوَن �لُعِمي،  
   َوتُخِرَج �ل�أسَرى ِمَن �لَحبِس.

جِن.    لُِتخِرَج �لجالِِسيَن ِفي �لظُّلَمِة ِمَن �لسِّ

8 » �أنا يهوه أ َوَهذ� ُهَو �ْسِمي.  
آَخَر،    لَْن �ُأعِطَي َمجِدَي ل�

   َول� َكر�َمِتي لِلاأوثاِن.
ُأولَى �لَِّتي �أخَبرُت بِها َقْد َحَدَثْت، ُأُموُر �ل� 9  �ل�  

آَن �ُأخِبُر بِاُأُموٍر َجِديَدٍة.    َوها �أنا �ل�
   َفَقبَل ُحُدوثِها �ُأخِبُركُْم بِها.«

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل
10  َرنُِّمو� هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة، ب  

أْرِض.    َغنُّو� بَِتسِبيِحِه ِمْن �أقاِصي �ل�
   َسبُِّحوُه يا َمّلاِحي �لَبحِر،
   َويا كُلَّ َحيو�ناِت �لَبحِر.

أ 8:42 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

ترنيَمًة  �لّشعِب يكتُبوَن  ُشعر�ُء  ب 10:42 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع �هلُل �أمر�ً عظيماً لخيِرِهْم.

و�ِطُئ،    َسبِِّحيِه �أيَُّتها �لُجُزُر َو�لشَّ
   َويا كُلَّ �لّساِكِنيَن ِفيها.

حر�ُء َوُمُدنُها �أصو�َت َتسِبيِحِه، 11  لَِترَفِع �لصَّ  
   َو�لّساحاُت �لَِّتي َتسُكُنها َعِشيَرُة ِقيد�َر.

   لَِيهِتْف ُسكّاُن َمِديَنِة سالَِع بَِفَرٍح.
   لَِيهِتُفو� ِمْن ِقَمِم �لِجباِل.

12  لُِيعُطو� اهلَل َمجد�ً.  
و�ِطُئ.    َولُِتَسبِّحُه �لُجُزُر َو�لشَّ

13  َسَيخُرُج اهلُل َكَرُجٍل َقِويٍّ لِلَحرِب،  
   َوَكُمحاِرٍب �سَتيَقَظ َغَضُبُه.

   َيهِتُف َوَيصُرُخ،
َتُه َعَلى �أعد�ئِِه.    َوُيظِهُر قُوَّ

َصبُر اهلل
14  َصَمتُّ لَِزَمٍن َطِويٍل،  

   َسَكتُّ َوَضَبطُت نَفِسي.
آَن َفَساأِصيُح كامَر�أٍة َتِلُد،    �أّما �ل�

   َساألَهُث َو�أنُفُخ.
15  َساُأَحطُِّم �لِجباَل َو�لتِّلاَل،  
ُف كُلَّ نَباتاتِها.    َوَساُأَجفِّ

أنهاَر �إلَى �أْرٍض جافٍَّة، ُل �ل�    َساُأَحوِّ
ُف �لِبَرَك.    َوَساُأَجفِّ

16  َساأقُوُد �لُعمياَن ِفي َطِريٍق لَْم َيعِرفُوُه ِمْن َقبُل،  
   َوِفي َمسالَِك لَْم َيعِرفُوها.

ُل �لظُّلَمَة �أماَمُهْم �إلَى نُوٍر،    َساُأَحوِّ
أماِكَن �لَوِعَرَة �إلَى �أْرٍض َسهَلٍة.    َو�ل�

   َساأعَمُل َهِذ� َولَْن �أتُرَكُهْم.
17  �أّما �لُمتَِّكلُوَن َعَلى �لتَّماثِيِل  

   �لَِّذيَن َيُقولُوَن لِلاأوثاِن: »�أنِت �آلَِهُتنا،«
   َفَسُيخَذلُوَن َوَسَيخَجلُوَن.

َعبُد يهوه
، مُّ 18 » �ْسَتِمُعو� يا �أيُّها �لصُّ  

   َويا �أيُّها �لُعِمي �نُظُرو� َو�أبِصُرو�.
19  َهْل ِمْن �أعَمى ِمثَل َعبِدي؟  
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   َهْل ِمْن �أَصمَّ ِمثَل َرُسولِي �لَِّذي �ُأرَسلُتُه؟
   َهْل ِمْن �أعَمى َكَحِليفي! أ

   َهْل ِمْن �أعَمى َكَعبِد َيهوه؟
20  َر�أيَت �ُأُمور�ً َكِثيَرًة،  

   َولَِكنََّك لَْم َتحَفظها.
   �ُأُذنُُه َمفُتوَحٌة،

   َولَِكنَُّه ل� َيسَمُع.«

21  ُيَسرَّ اهلُل بَِصلاِح َشعِبِه،  
ِريَعَة َوُيْكِرُمها.    �إْذ ُيَعظُِّم �لشَّ

عَب ُسِرَق َونُِهَب. 22  لَِكنَّ َهذ� �لشَّ  
   كُلُُّهُم �صِطيُدو� ِفي �لُحَفِر،

ُجوِن.    َوِوِضُعو� ِفي �لسُّ
   ُحِملُو� َكَغنائِِم �لَحْرِب،

   َولَيَس َمْن ُينِقُذُهْم.
   ُسِلَبْت �أْمو�لُُهْم،

   َولَيَس َمْن َيُقوُل: »�أْرِجْعها.«

23  َمْن ِمنُكْم َسَيسَتِمُع �إلَى َهذ�؟  
   َوَمْن َسُيصِغي َوَيسَتِمُع ِفي �لُمسَتقَبِل؟

24  َمِن �لَِّذي َسلََّم َيعُقوَب لِلنّاِهِبيَن،  
   َو�إْسر�ئِيَل لِلُُّصوِص؟

   �ألَيَس اهلُل َمْن َعِمَل َهذ�،
   �إْذ �أخطاأو� �إلَيِه،

يِر ِفي ُطُرِقِه،    َوَرَفُضو� �لسَّ
   َولَْم ُيِطيُعو� َشِريَعَتُه؟

25  لَِذلَِك َسَكَب َعَليِهْم َغَضَبُه َوَحرباً َشِديَدًة.  
   َو�شَتَعَلْت ناٌر ِمْن َحولِِهْم.

   لَِكنَُّهْم لَْم ُيْدِركُو�.
   �أحَرَقْتُهُم �لنّاُر،

   لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَعلَُّمو� َشيئاً.

ل.« أ 19:42 َحِليِفي. حرفّياً »�لُمَكمَّ

اهلُل َمَع َشعِبِه داِئمًا

آَن، َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل �لَِّذي َخَلَقَك 43  َو�ل�
يا َيعُقوُب، َوَجَبَلَك يا �إْسر�ئِيُل:

ِّي َفَديُتَك، أن   » ل� َتَخْف ل�
   َدَعوتَُك بِاسِمَك، �أنَْت لِي.

2  ِعنَدما َتعُبُر �لِمياَه َساأكُوُن َمَعَك،  
أنهاَر لَْن َتغُمَرَك.    َوِعنَدما َتجتاُز �ل�
   ِعنَدما َتِسيُر َعبَر �لنّاِر لَْن َتلَذَعَك،

   َو�للَِّهيُب لَْن ُيحِرَقَك.
ِّي �أنا إلَُهَك. أن 3  ل�  

وُس �إْسر�ئِيَل ُمَخلُِّصَك.    �أنا قُدُّ
ُم ِمصَر ِفدَيًة َعنَك،    �ُأَقدِّ

   َوكُوَش َوَسَباأ َبَدل�ً ِمنَك.
ََّك غاٍل َعَليَّ َوُمَكرٌَّم، أن 4  ل�  

   َو�أنا �ُأِحبَُّك.
   �أبِذُل �ُأناساً َبَدل�ً ِمنَك،
   َوُشُعوباً َبَدَل َحياتَِك.«

اهلُل َسيسَتردُّ َشعَبه
ِّي َمَعَك. أن 5 » ل� َتَخْف ل�  

رِق،    َساآتِي بَِنسِلَك ِمَن �لشَّ
   َوَساأجَمُعَك ِمَن �لَغرِب.

ماِل: ›�أطِلْقُهْم.‹ 6  َساأقُوُل لِلشَّ  
   َولِلَجُنوِب: ›ل� َتحِجْزُهْم.‹

أماِكِن �لَبِعيَدِة،    �أحِضْر �أول�ِدَي ِمَن �ل�
أْرِض.    َوَبناتِي ِمْن �أقاِصي �ل�

يَن باسِمَي، 7  �أحِضْر كُلَّ �لَمدُعوِّ  
   �لَِّذيَن َخَلقُتُهْم ل�أجِل َمجِدي،

   �لَِّذيَن َجَبْلُتُهْم َوَصَنْعُتُهْم.«

إْسراِئيُل شاِهُد اهلل
عَب �ل�أعَمى، 8  �أخِرِج �لشَّ  

   َمَع �أنَّ لَُه ُعُيوناً،
   �ل�أَصمَّ َمَع �أنَّ لَُه �آذ�ناً.
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ُأَمِم، 9  َفلَتجَتِمْع كُلُّ �ل�  
ُعوِب.    َولَتحَتِشْد كُلُّ �لشُّ

   َمْن ِمنُهْم �أنباأ بِهذ�،
ُأُموِر �لماِضَيِة َقبَل �أْن َتحُدَث؟    �أْو َتَنّباأ بِال�

،    لَِياأتُو� بُِشُهوِدِهْم �إْن كانُو� َعَلى َحقٍّ
   َولَْيسَتِمِع �لنّاُس َوَيُقولُو�: »َهذ� َصِحيٌح.«

10  َيُقوُل اهلُل: »�أنُتْم ُشُهوِدي َمَع خاِدِمي �لَِّذي   
�خَترتُُه.

آَخِريَن لُِيؤِمُنو� بِي.    �خَترتُُكْم لَِكي تُساِعُدو� �ل�
   �فَهُمو� �أنِّي �أنا ُهَو.
   لَْم َيُكْن َقبِلي �إلٌَه،

   َوَبعِدَي لَْن َياأتَِي �إلٌَه.
11  �أنا �أنا اهلُل، َوما ِمْن ُمَخلٍِّص ِسو�َي.  
12  ها �أنا �أعَلْنُت َوَخلَّْصُت َو�أخَبرُت،  
   َقبَل �أْن َيُكوَن َبيَنُكْم �إلٌَه َغِريٌب.

   �أنُتْم ُشُهوِدي،« َيُقوُل اهلُل.
13 » �أنا �هلُل، �أنا ُهَو �إلَى �ل�َبِد.  

   َول� �أَحٌد ُيَخلُِّص ِمْن َيِدي.
   �أنا �أعَمُل، َفَمْن َيسَتِطيُع �أْن َيمَنَع َذلَِك؟«

وُس �إْسر�ئِيَل: 14َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل فاِديُكْم قُدُّ

  » ل�أجِلُكْم َساُأْرِسُل َجيشاً �إلَى بابَِل،
   َوَساُأَحطُِّم �لَبّو�باِت �لُمغَلَقَة.
   َسُيْحَمُل �لِكلد�نِيُّوَن �أْسَرى

   ِفي ُسُفِنِهِم �لَِّتي َيفَتِخُروَن بِها.
وُسُكْم، 15  �أنا اهلُل قُدُّ  

   َمِلُكُكْم، خالُِق �إْسر�ئِيَل.«

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
ِفي  َطِريقاً  َصَنَع  �لَِّذي  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  16َهذ� 

�لَبحِر َوَسِبيلاً ِفي �لِمياِه �لَقِويَِّة، 17�لَِّذي َهَزَم �لَمرَكَبَة 
َولَْم  َفَسَقُطو�  َمعاً،  َو�لُمحاِربِيَن  َو�لَجيَش  َو�لِحصاَن 

َيُقوُمو�، َخَمُدو� َو�نَطَفاُأو� َكَفِتيَلٍة:

18 » ل� َتَتَذكَُّرو� ما َحَدَث َقِديماً،  
   َول� تَُفكُِّرو� بِالماِضي.

19  ها �إنِّي َعَلى �ُأوِشُك �أْن �أصَنَع �أمر�ً    
َجِديد�ً.

آَن ِفي بِد�َيِتِه. �أل� َتعِرفُونَُه؟    ُهَو �ل�
حر�ِء،    َساأصَنُع َطِريقاً ِفي �لصَّ

   َو�أنهار�ً ِفي �لَقفاِر.
يَُّة َوَبناُت �آَوى 20  �لَحيو�ناُت �لَبرِّ  

   َو�لنَّعاُم َسُتظِهُر َمجِدي.
حر�ِء، ِّي َساُأعِطي ماًء ِفي �لصَّ أن    ل�

   َو�أنهار�ً ِفي �لَقفاِر،
   ل�أسِقَي َشعِبي �لُمختاَر،

عَب �لَِّذي َجَبْلُتُه لَِنفِسي، 21  �لشَّ  
   َو�لَِّذي َسُيخِبُر بَِتسِبيِحي.

22 » لَْم َتدُعِني يا َيعُقوُب،  
   َوَتِعبَت ِمنِّي يا �إْسر�ئِيُل.

23  لَْم تُحِضْر لِي شاًة َكَذبيَحٍة،  
   َولَْم تُكِرْمِني بَِتقِدماتَِك.

   �أنا لَْم �ُأثِقْل َعَليَك بِالتَّقِدماِت،
   َولَْم �ُأتِعْبَك بَِطَلِب �لَبُخوِر.
24  لَْم َتشَتِر َبُخور�ً َطيِّباً بِماٍل،  

   َولَْم تُشِبعِني بَِشحِم َذبائِِحَك،
   لَِكنََّك �أتَعْبَتِني بَِخطاياَك،

   َو�أنَهكَتِني بِاآثاِمَك.

25 » �أنا، �أنا ُهَو �لماِحي َخطاياَك ل�أجِل نَفِسي.  
   َولَْن �أَتَذكََّر َخطاياَك.

26  لَِكْن تَذكَّْرنِي �أنَت، َولَنَتحاَجْج.  
َتَك َو�أثِبْت َبر�َءَتَك.    �رِو ِقصَّ

ُل �أخَطاأ، أوَّ َك �ل� 27  َجدُّ  
.    َو�لُمد�ِفُعوَن َعْنَك َعَصْو� َعَليَّ

سُت قاَدَة َهذ� �لَمكاِن �لُمَقدَِّس، 28  لَِذلَِك نَجَّ  
   َوَسَمحُت بَِدماِر َيعُقوَب،

   َوبَِشتِم �إْسر�ئِيَل.
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اهلُل الواِحد

آَن �ْسَمْع يا َيعُقوَب خاِدِمي،44  »َو�ل�
   َويا �إْسر�ئِيَل �لَِّذي �خَترتُُه.
2  َهَكذ� َيُقوُل اهلُل �لَِّذي َصَنَعَك،  

   َو�لَِّذي َشكََّلَك ِفي �لَبطِن،
   َو�لَِّذي َسُيِعيُنَك:

   ل� َتَخْف يا َيعُقوُب خاِدِمي،
   َويا َيُشوُروُن �لَِّذي �خَترتُُه.

أْرِض �لَعطَشى، ِّي َساأسُكُب ماًء َعَلى �ل� أن 3  ل�  
أْرِض �لجافَِّة.    َوُسُيول�ً َعَلى �ل�

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى نَسِلَك،
   َوَبَرَكِتي َعَلى �أول�ِدَك.

4  َسَينُبُتوَن ِمثَل َشَجِر �لُحوِر،  
   َكالُحوِر �لَِّذي َعَلى جانِِب َجد�ِوِل �لِمياِه.

5  َهذ� َسَيُقوُل: ›�أنا هلِل،‹  
   َوَذلَِك َسَيدُعو نَفَسُه بِاْسِم َيعُقوَب،

   َو�آَخُر َسَيكُتُب َعَلى َيِدِه: ›ُمْلٌك هلِل،‹
   َوَسَيْنِسُب نَفَسُه �إلَى �إْسر�ئِيَل.«

6َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َمِلُك �إْسر�ئِيَل َوفاِديِه، اهلُل 

�لَقِديُر:

آِخُر، ُل َو�ل� أوَّ   » �أنا �ل�
   َول� �إلََه ِسو�َي.
7  َمْن ُهَو ِمثِلي؟  

   َفلَيَتَكلَّْم َوُيعِلْن َذلَِك، َوُيقِنعِني.
   َمْن �أعَلَن ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َعِن �ل�أحد�ِث 

آتَِيِة؟ �ل�
   َفلُيخِبْرنا بِما ِفي �لُمسَتقَبِل.

8  ل� َتخافُو� َول� َترَهُبو�.  
   �ألَْم �ُأخِبْركُْم َو�ُأعِلْن لَُكْم ُمنُذ َزَمٍن 

 
َبِعيٍد؟

   �أنُتْم ُشُهوِدي.
   َفَهْل ِمْن �إلٍَه َغيِري،

   �أْو ِمْن َصخَرٍة ِسو�َي؟«

َفة َعَدُم َمنَفَعِة اآلِلَهِة الُمَزيَّ
أوثاُن  9كُلُّ �لَِّذيَن َيصَنُعوَن �أوثاناً ُهْم ل� َشيٌء، َو�ل�

أوثاِن ُهْم ُشُهوٌد  �لَِّتي ُيِحبُّونَها ل� َمنَفَعَة ِمنها. َعَبَدُة �ل�
ل�  ُهْم  لَِذلَِك  َيفَهُموَن،  َول�  َيَرْوَن  ل�  �إنَُّهْم  أوثانِِهْم.  ل�

َيخَجلُوَن.
10لِماذ� َيصَنُع �أَحُدُهْم �إلَهاً �أْو َوَثناً ل� َمنَفَعَة ِمنُه؟ 

ِسَوى  لَيُسو�  صانِِعيها  كُلُّ  ُيخَزْوَن.  عابِِديها  11كُلُّ 

َيرَتِعُبو�  لَِكي  �أماِمي،  َوَيِقُفو�  كُلُُّهْم  َفْلَيجَتِمُعو�  َبَشٍر. 
َوَيخَجلُو�.

َعَلى  يها  ُيَحمِّ َحِديٍد.  ِقطَعَة  َيقَطُع  12�لَحّد�ُد 

بِِذر�َعيِه  بِها  َوَيشَتِغُل  بِالِمطَرَقِة،  َوُيَشكِّلُها  �لَفحِم، 
ماًء  َيشَرُب  ل�  َتُه،  قُوَّ َوَيفِقُد  َيُجوُع  ثُمَّ  �لَقِويََّتيِن. 

َفَيتَعَب.
بِالَقَلِم. َيَنِحُتُه  13َيُمدُّ �لنَّّجاُر َخيطاً، َوَيرُسَم َخطّاً 

بَِشكِل  َيصَنُعُه  بِالِبركاِر.  َوُيَعلُِّمُه  �لنَّْحِت،  بِاأَدو�ِت 
َبيٍت!  ِفي  َكِن  للسَّ َيصلُُح  َبَشِريٍّ  َوبَِجماٍل  �إنساٍن، 
�أْو  ِسنِدياٍن  �أشجاَر  َيختاُر  �أْو  �أْرز�ً،  �لنَّّحاُت  14َيقَطُع 

َيغِرُس  ُهَو  �لغاَبِة.  �أشجاِر  َبيَن  َتنُمو  َويتُركُها  َبلُّوٍط 
ِمَن  ُجزء�ً  يها. 15َياأُخُذ  ُيَنمِّ �لَمَطَر  لَِكنَّ  َصَنوَبَر  َشَجَرَة 
َجَرِة َوُيشِعُل بِِه �لنّاَر لَِيَتَدفَّاأ. َوَيْسَتْخِدُم ُجزء�ً لَِيطُبَخ  �لشَّ
لَُه  َوَيسُجُد  َمنُحوتاً  َوَثناً  ى  َتَبقَّ بِما  َيصَنُع  ثُمَّ  َطعاَمُه. 
َويعُبُدُه! 16َيسَتخِدُم ُجزء�ً ِمنُه َكُوقُوٍد لِلنّاِر، َفَيطُبُخ َعَليِه 
لَحَمُه، َوَياأكُُل َحتَّى َيشَبَع. َكما َيسَتدِفُئ بِالنّاِر َوَيُقوُل: 
»�آه، �أشُعُر بِالدِّفِء، َو�لنّاُر تُبَعُث َضوء�ً ِمْن َحولِي.« 
�لتِّمثاِل  لَِذلَِك  َفَيرَكُع  �إلَهاً،  َيصَنُع  �لَخَشِب  17َوبَِبِقيَِّة 

ََّك �إلَِهي!« أن َوُيَصلِّي �إلَيِه َوَيُقوُل: »َخلِّْصِني ل�
18ل� َيعِرفُوَن َول� َيفَهُموَن، َوَكاأنَّ ُعُيونَُهْم ُمغَمَضٌة 

19ل�  َيفَهُموَن.  َفلا  ُمغَلَقٌة  �أذهانَُهْم  َوَكاأنَّ  َيَرْوَن،  َفلا 
َوَيُقوُل:  َز  ُيِميِّ �أْو  َيفَهَم  �أْو  لُِيَفكَِّر  ِمنُهْم  �أَحٌد  ُل  َيَتَمهَّ
ُخبز�ً  َعَليِه  َوَخَبزُت  بِالنّاِر،  �لَخَشِب  نِصَف  »�أحَرقُت 
َشيئاً  بِالباِقي  آَن  �ل� �أصَنُع  َفَهْل  َو�أَكلُتُه.  لَحماً  َوَشَويُت 
َياأكُُل  20َفَكَمْن  َخَشٍب؟«  لِِقطَعِة  �أ�أْسُجُد  َبغيضاً؟ 
ل�  َطِريٍق خاِطَئٍة.  �إلَى  �لَمخُدوُع  ِذهُنُه  �أَضلَُّه  �لرَّماَد، 
َهذ�  »�ألَيَس  َيُقوَل:  �أْن  �أْو  نَفَسُه  ُيَخلَِّص  �أْن  َيسَتِطيُع 

�لَِّذي ِفي َيِدي �لُيمَنى �إلَهاً ز�ئِفاً؟«
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َمُعوَنُة اهلِل ألْسراِئيل
ُأُموَر يا َيعُقوُب، 21 » َتَذكَّْر َهِذِه �ل�  

ََّك خاِدِمي. أن    َويا �إْسر�ئِيُل ل�
   َقْد َجَبْلُتَك لَِتُكوَن لِي خاِدماً،

   لَْن �أنساَك يا �إْسر�ئِيُل.
22  َقْد َمَحوُت ُذنُوَبَك َكَغيَمٍة،  

   َوَخطاياَك َكَسحاَبٍة.
ِّي َفَديُتَك.« أن    �رِجْع �إلَيَّ ل�

ماو�ُت، 23  َرنِِّمي �أيَُّتها �لسَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َعِمَل َهذ�.

أْرِض،    �هِتِفي يا �أعماَق �ل�
ٍة �أيَُّتها �لِجباُل،    َرنِِّمي بُِقوَّ

   �أيَُّتها �لغاَبُة َوكُلُّ َشَجَرٍة ِفيها،
   ل�أنَّ اهلَل َفَدى َيعُقوَب،

   َوَسُيظِهُر َمجَدُه ِمْن ِخلاِل �إْسر�ئِيَل.
24  َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل  

   فاِديَك �لَِّذي َجَبَلَك ِفي �لرَِّحِم:
  » �أنا اهلُل صانُِع كُلِّ َشيٍء،

ماو�َت َوحِدي،    �أنا �لَِّذي نََشْرُت �لسَّ
أْرَض َول� �أَحَد َمِعي.«    َوَبَسطُت �ل�

أنِبياِء �لَكَذَبِة، 25  �أنا �ُأظِهُر َكِذَب �ل�  
   َو�أكِشُف َحماَقَة �لَعّر�ِفيَن.

   �أنا �ُأربُِك �لُحَكماَء
   َو�أجَعُل َمعِرَفَتُهْم َحماَقًة.

26  �أنا �لُمَؤيُِّد لَِكِلَمِة خاِدِمي،  
ُم لُِخطَِّة ُمرِسِليِه.    َو�لُمَتمِّ
   �أنا �لقائُِل َعِن �لُقْدِس:

› َسَيسُكُن �لنّاُس ِفيها ِمْن َجِديٍد.‹   
   َوَعْن ُمُدِن َيُهوذ�:

› َسُتبَنى.‹   
   َوَعْن َخر�ئِِبها:

› َساُأِقيُمها.‹   
، 27  �أنا �لقائُِل لِلُمِحيِط: ›ِجفَّ  

ُف �أنهاَرَك.‹    َوَساُأَجفِّ
28  �أنا �لقائُِل َعْن كُوُرَش:  

  » ُهَو �لّر�ِعي،
   َوُهَو َسَيعَمُل كُلَّ ما �ُأِريُدُه.

   َسَيُقوُل َعِن �لُقْدِس:
› َسُتبَنى ثانَِيًة،‹   

   َوَسَيُقوُل َعِن �لَهيَكِل:
› َسُيعاُد َوضُع �أساساتِِه.‹«   

اخِتياُر اهلِل ِلُكوُرش

�لَممُسوِح أ 45  لَِمِلِكِه  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذ� 
كُوُرَش:

  » �أمَسكُت بَِيِدِه �لُيمَنى،
   ل�ُأخِضَع لَُه �ُأَمماً،

أنِزَع ُملُوكاً �أقِوياَء.    َول�
أبو�َب �أماَمُه،    َساأفَتُح �ل�

   َفلا َتُكوُن �لَبّو�باُت ُمغَلَقًة.

2 » َساأِسيُر �أماَمَك،  
َجَة َسهَلًة.    َو�أجَعُل �لَمناِطَق �لُمَتَعرِّ

أبو�َب �لُبرونِْزيََّة،    َساأكِسُر �ل�
   َو�أقَطُع �أْقفاَل �لَحِديِد.

3  َساُأعِطيَك �لثَّرَوَة �لَمخُزونََة ِفي �لظَّلاِم،  
يَِّة، رِّ أماِكِن �لسِّ    َو�لُكُنوَز �لُمَخبَّاأَة ِفي �ل�

   لَِتعِرَف �أنِّي �أنا اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل
   �لَِّذي َيدُعوَك بِاْسِمَك.

4  ِمْن �أجِل خاِدِمي َيعُقوَب  
   َو�إْسر�ئِيَل ُمختاِرَي،
   َدَعوتَُك بِاْسِمَك.

   �أنا �أعِرُف َمْن �أنَت،
   َمَع �أنََّك ل� َتعِرفُِني.

5  �أنا يهوه ب لَْيَس ِسو�َي،  

أ 1:45 ملكه الَممُسوح. حرفياً »مِسيحه.« كاَن �لملُك ُيمَسُح 

لهذ�  لُه  َو�َأهَّ �ختارُه  قِد  �هلَل  �أّن  َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على  بزيٍت 
�لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 15(

ب 5:45 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«
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   َول� �إلٌه ِمثِلي.
يُتَك، لَِكنََّك لَْم َتْعِرْفني!    قُوَّ

6  لَِيعَلَم �لَجِميُع ِمَن �لَمشاِرِق َوِمَن �لَمَغاِرِب  
   �أْن ل� �إلََه �إلّ� �أنا،

   �أنا يهوه َولَْيَس ِسو�َي.
7  �أنا �ُأبِدُع �لنُّوَر َو�أخِلُق �لظُّلَمَة،  

لاَم َو�أخِلُق �لَمصائَِب.    �أصَنُع �لسَّ
   �أنا اهلَل �أصَنُع َهِذِه َجميعاً.

ماو�ُت ِمْن َفوُق، 8 » لُِتمِطِر �لسَّ  
   َولَْتسُكِب �لُغُيوُم َصلاحاً.

أْرُض    لَِتنَفِتِح �ل�
لاُح َمَعُه.    َحتَّى َينُبَت �لَخلاُص َوَيخُرَج �لصَّ

   �أنا اهلَل َخَلْقُتُه.

َسيَطَرُة اهلِل َعَلى َخِليَقِته
9 » َويٌل لَِمْن ُيخاِصُم جابَِلُه،  

   َوُهَو لَيَس ِسَوى ِقطَعِة َفّخاٍر ِمْن �إناٍء َمكُسوٍر.
   َفَهْل َيُقوُل �لطِّيُن لِجابِِلِه:

› ما �لَِّذي َتصَنُعُه؟‹   
   �أْو ›�أنَت بِلا َبر�َعٍة.‹

10  َويٌل لَِمْن َيُقوُل لِو�لٍِد: ›ما �لَِّذي َتِلُدُه؟‹  
ِضيَن؟‹«    �أْو لِو�لَِدٍة: ›بَِم َتَتَمخَّ

وُس �إْسر�ئِيَل َوجابِلُُه: 11َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، قُدُّ

  » �َفَتساألُونَِني َعْن �أول�ِدي؟
؟    �أتُِشيروَن َعَليَّ ِفي �أْعماِل َيَديَّ

أْرَض، 12 » �أنا َصَنعُت �ل�  
نساَن َعَليها.    َوَخَلقُت �ل�إ

ماو�ِت بَِيِدي،    �أنا َبَسطُت �لسَّ
   َو�أَمْرُت كُلَّ ُجنِدها.

13  �أنا �أيَقظُت كُوَرَش لَِهَدٍف صالٍِح،  
   َوَساأجَعُل كُلَّ ُسُبِلِه َسهَلًة.

َُّه َسُيِعيُد بِناَء َمِديَنِتي، أن    ل�
   َوَسُيطِلُق �أسَرى َشعِبي ِمْن َغيِر َثَمٍن �أْو 

ِرشَوٍة.«
   َيُقوُل اهلُل �لَقِديُر.

14  َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ما تُنِتُجُه ِمْصُر َوتُّجاُر كُوَش

أثِرياُء، َبِئيُّوَن �ل�    َو�لسَّ
   كُلُُّه َسياأتِي �إلَيَك،

   َوَسَيُكوُن لََك.
   َوُهْم َسَيتَبُعونََك َوَياأتُوَن �إلَيَك ِفي َسلاِسَل.

   َسَينَحُنوَن لََك،
ْوَن َوَيُقولُوَن:    َو�إيّاَك َسَيَتَرجَّ

› �إنَّما اهلُل َمَعَك، َول� �إلََه َغيَرُه.‹«   

15  �إنََّك لَسَت �إلَهاً ُيخِفي نَفَسُه،  
   يا �إلََه �إْسر�ئِيَل �لَِّذي َتاأتِي بِالنَّصِر َو�لَخلاِص.

16  كُلُُّهْم َسُيخَزْوَن َوَيخَجلُوَن،  
أوثاِن َمعاً ِفي عاٍر.    َوَسَيمِضي صانُِعو �ل�

17  اهلُل َيخلُِّص �إْسر�ئِيُل  
أَبِد.    َخلاصاً َيُدوُم �إلَى �ل�

آبِِديَن.    لَْن َتخَزو� َولَْن َتخَجلُو� �إلَى �أَبِد �ل�

ماو�ِت ُهَو اهلُل. 18  خالُِق �لسَّ  
أْرَض َوَصَنَعها،    ُهَو َشكََّل �ل�

َسها َولَْم َيخِلْقها لَِتُكوَن فاِرَغًة،    �أسَّ
   َبْل َصَنَعها لُِتسَكَن.

   َوَيُقوُل:
  » �أنا اهلُل، َول� �إلََه �آَخَر َغيِري.

رِّ،    لَْم �أَتَكلَّْم بِالسِّ
   �أْو ِفي َمكاٍن ُمظِلٍم.

19  لَْم �أقُْل لَِنسِل َيعُقوَب:  
› �طلُُبونِي َولَِكْن ِمْن َغيِر فائَِدٍة.‹   

   �أنا اهلُل َو�أقُوُل �لَحقَّ،
   َو�ُأخِبُر بِما ُهَو ُمسَتِقيٌم.
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اهلُل الواِحد
ُأَمِم �ل�ُأخَرى، 20 » يا َمْن َهَربُتْم ِمَن �ل�  

   َتَجَمُعو� َوَتعالَْو�.
   �قَتِرُبو� �إلَيَّ َمعاً.

   �إنَّ �لَِّذيَن َيحِملُوَن �أصناَمُهُم �لَخَشِبيََّة
   َوُيَصلُّوَن �إلَى �إلٍَه ل� َيقِدُر �أْن ُيَخلَِّصُهْم، ُهْم 

بِلا َفهٍم.
ُمو� َدْعو�كُْم، َوَتشاَوُرو�. 21  َتعالَو� َوَقدِّ  

   َمْن �أعَلَن َهذ� ُمنُذ َزَمٍن َطِويٍل؟
   َمْن َتَنبَّاأ بَِهذ� ُمنُذ َزَمٍن َطِويٍل؟

   �ألَْم َيُكْن �أنا اهلَل؟
   ل� �إلََه َغيِري، �إلَهاً باّر�ً ُمَخلِّصاً،

   َولَيَس ِسو�َي.

22 » �لَتِفُتو� �إلَيَّ َو�خلُُصو�  
   يا كُلَّ �لنّاِس ِفي كُلِّ َمكاٍن،

ِّي �أنا ُهَو �هلُل، َول� �إلََه َغيِري. أن    ل�
23  �ُأقِسُم بِذ�تِي  

   – َوِهَي َكِلَمٌة َخَرَجْت ِمْن َفِمي بِالَحقِّ لَْن 
َتَتَغيََّر –

   َسَتنَحِني �أماِمي كُلُّ ُركَبٍة،
   َوَسَيحِلُف بِي كُلُّ لِساٍن.

ُة.‹« 24  َوَسَيُقولُوَن: ›�إنَّما باهلِل �لَعدُل َو�لُقوَّ  

كُلُّ �لغاِضِبيَن ِمنُه َسَياأتُوَن �إلَيِه َوَيخَزوَن. 25َوَسَيفَتِخُر 
كُلُّ نَسِل �إْسر�ئِيَل باهلِل، َوَسُيَسبُِّحونَُه.

َفة َعَدُم َمنَفَعِة اآلِلَهِة الُمَزيَّ

بِيُل 46  �لُمَزيَّفاِن  لَهاِن  �ل�إ »َسَقَط  �هلُل:  َيُقوُل 
�لَحيو�ناِت  َعَلى  ُحِملا  َو�نَحطّا.  َونَُبو 
َحيَو�ناٍت  َعَلى  َثقيلاِن  �إلّ� ِحملاِن  ُهما  . ما  و�بِّ َو�لدَّ
ُمنَهَكٍة! 2�نَحطّا َوَسَقطا َمعاً. ل� َيقِدر�ِن َعَلى �لهَرِب، 

بِي. َبْل َسُيحَملاِن �إلَى �لسَّ
�لباِقيَن  كُلَّ  َويا  َيعُقوَب،  َبيَت  يا  �إلَيَّ  3»�ْسَتِمُعو� 

ِول�َدتُِكْم،  ِمنُذ  َحَمْلُتُكْم  َمْن  يا  �إْسر�ئِيَل.  َبيِت  ِمْن 

َحتَّى  َكُبْرتُْم.  4َحتَّى  ُكْم،  �ُأمِّ َرحِم  ِمْن  َو�حَتَضنُتُكْم 
ِعنَدما َيِشيُب َشعُركُْم �أنا �أحِملُُكْم. �أنا َصَنعُتُكْم، َو�أنا 

َساأْحِملُُكْم َو�ُأَخلُِّصُكْم.
تُقاِرنُونَِني  بَِمْن  تُعاِدلُونَِني؟  �أْو  تَُشبُِّهونَِني  5»بَِمْن 

َحتَّى نََتشاَبَه؟ 6�ُأولَِئَك �لَِّذيَن ُينِفُقوَن َذَهباً ِمْن �أكياِسِهْم 
َيسَتاأِجُروَن صائِغاً  بِالِميز�ِن،  َة  �لِفضَّ َوَيِزنُوَن  بِاإسر�ٍف، 
َعَلى  7َيرَفُعونَُه  َوَيعُبُدونَُه.  لَُه  َيسُجُدوَن  �إلَهاً  لَِيصَنَع 
ُهناَك  َفَيِقُف  َمكانِِه  ِفي  َوَيَضُعونَُه  َوَيحِملُونَُه،  �أكتاِفِهْم 
َول� َيَتَحرَُّك. �إِن �سَتنَجَد بِِه �أَحٌد ل� ُيِجيُب، َول� ُينِقَذ 

�أَحد�ً ِمْن ِضيٍق.
�أيُّها  بِِه  َفكُِّرو�  ِرجال�ً،  َوكُونُو�  َهذ�  8»َتَذكَُّرو� 

ِّي �أنا �هلُل  أن �لُمِسيُئوَن. 9َتَذكَُّرو� �ل�أحد�َث �لماِضَيَة. ل�
10�ُأعِلُن  ُيشِبُهِني.  �أَحَد  َول�  �هلُل  �أنا  َغيِرَي.  �أَحَد  َول� 
لَْم  بِما  �أخَبْرُت  َطِويٍل  َزَمٍن  َوُمنُذ  �لِبد�َيِة،  ُمنُذ  �لنِّهاَيَة 
َيَحَدْث َبعُد. َو�أقُوُل: ›َسَتثُبُت ُخطَِّتي، َوَساأعَمُل كُلَّ 
�أْرٍض  ِمْن  �أدُعو َطير�ً جاِرحاً – َرُجلاً  �ُأِريُدُه.‹ 11�أنا  ما 
َكلاِمي.  ُق  َوَساُأَحقِّ َتَكلَّْمُت  �أنا  ُخطَِّتي.  لَِتنِفيِذ  َبِعيَدٍة 

ُذ ُخطَِّتي. َخطَّطُت َوَساُأنَفِّ
َعِن  �لَبِعيُد  �لَعِنيُد،  عُب  �لشَّ �أيُّها  �إلَيَّ  12»�ْسَتِمْع 

ُل  �لَعدِل. 13َساأجَعُل َعدلِي َيقَتِرُب َول� َيبَتِعُد، َوَساُأَعجِّ
بَِخلاِصَي. َساأْصَنُع َخلاِصَي ِفي ِصْهَيْوَن، لَِبِني �إْسر�ئِيَل 

ُدونَِني. �لَّذيَن َسُيَمجِّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

»�نِزلِي َو�جِلِسي َعَلى �لتُّر�ِب،47 
   يا بابُِل �لَعذر�ُء.

أْرِض بِلا َعْرٍش،    �جِلِسي َعَلى �ل�
   يا �بَنَة �لِكلد�نِيِّيَن.

ِقيَقَة �لُمَتَرفَِّهَة.‹ َِّك لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد ›�لرَّ أن    ل�
2  ُخِذي ِحجاَرَة �لرََّحى َو�طَحِني َقمحاً لَِعَمِل   

ِقيِق، �لدَّ
   �أِزيِلي ِغطاَء َوْجِهِك،

أنهاَر.    �رَفِعي �أطر�َف َثوبِِك َو�عُبِري �ل�
3  َسَتنَكِشُف َعوَرتُِك،  

   َوِخزُيِك َسُيَرى.
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   َساُأعاِقُبِك،
   َولَْن �أتُرَك �أَحد�ً بِلا ِعقاٍب.«

4 » َيُقوُل َشعِبي: ›فاِدينا، يهوه أ �لَقِديُر �ْسُمُه،  
وُس �إْسر�ئِيَل.‹    ُهَو قُدُّ

5  �جِلِسي صاِمَتًة َو�ْذَهِبي �إلَى �لظَّلاِم،  
   يا �بَنَة �لِكلد�نِيِّيَن.

َِّك لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد َمِلَكَة �لَممالِِك. أن    ل�

6 » َغِضبُت َعَلى َشعِبَي،  
   َفَدنَّْسُت �لَِّذيَن ُهْم لِي!

   ثُمَّ َسلَّْمُتِك �إيّاُهْم.
   َفَلْم َترَحميُهْم

   َبْل َوَضْعِت قُُيوَدِك َحتَّى َعَلى �لِكباِر.
أَبِد 7  قُْلِت: ›َساأِعيُش �إلَى �ل�  

   َمِلَكًة �أَبِديًَّة.‹
ُأُموِر،    لَْم تَُفكِِّري بَِهِذِه �ل�
ِلي ِفي عاِقَبِتها.    َولَْم َتَتاأمَّ

8  لِذ� �ْسَتِمِعي �أيَُّتها �لُمَتَرفَِّهُة  
   �لجالَِسُة ِفي ُطَماأنِيَنٍة.
   �أيَُّتها �لقائَِلُة لَِنفِسها:
لطاِن، › �أنا صاِحَبُة �لسُّ   
   َولَيَس ُهناَك َغيِري.

َل،    لَْن �أَتَرمَّ
   َولَْن �أفِقَد �أول�ِدي.‹

9  َبْل ُيصيُبِك َهذ�ِن َمعاً َفجاأًة َوِفي َيوٍم و�ِحٍد،  
ِليَن َوَتفِقِديَن �أول�َدِك.    َتَتَرمَّ
   بِالرَّغِم ِمْن كُلِّ ِسحِرِك،

ِة َتعاِويِذِك �لَعِظيَمِة.    َوِمْن قُوَّ
أماِن ِفي َشرِِّك، 10  َشَعرِت بِال�  
   َوقُْلِت: ›ل� �أَحَد َير�نِي.‹

   �أَضلَّْتِك ِحكَمُتِك َوَمعِرَفُتِك.
   قُْلِت ِفي َقلِبِك:
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لطاِن، › �أنا صاِحَبُة �لسُّ   
   َولَيَس ُهناَك َغيِري.‹

11 » لَِذلَِك َسَتاأتِي �لَمصائُِب    
َعَليِك،

   َولَْن َتعِرِفي َمَتى َسَتحُدُث.
ماُر َعَليِك،    َسَيَقُع �لدَّ

يِه.    َولَْن َتقِدِري �أْن َتُصدِّ
   َوَسَتاأتِي �لكاِرَثُة َعَليِك َفجاأًة
   ِمْن ُدوِن �أْن َتعِرِفي �أنَّها �آتَِيٌة.

12  �ْسَتِمرِّي ِفي َتعاِويِذِك َوِسحِرِك،  
   َفَقِد �نَشَغلِت بَِذلَِك ُمنُذ ِصباِك.

   َفَلُربَّما َتنَجِحيَن!
   َوُربَّما تُِخيِفيَن �أَحد�ً.

13 » �أنِت ُمنَهَكٌة ِمْن كُلِّ �ْسِتشار�تِِك.  
أفلاَك     لَِيِقِف �ُأولَِئَك �لَِّذيَن َيدُرُسوَن �ل�

َوُيَخلُِّصوِك.
   َولَِيِقِف �ُأولَِئَك �لَِّذيَن ُير�ِقُبوَن �لنُُّجوَم َو�و�ئِِل 

ُهوِر، �لشُّ
   َوُيخِبُروِك بِما َسَيحُدُث لَِك.

14  �إنَُّهْم ِمثُل �لَقشِّ �لَِّذي تُحِرقُُه �لنّاُر.  
ِة     ل� َيسَتِطيُعوَن �أْن ُيَخلُِّصو� �أنُفَسُهْم ِمْن قُوَّ

�للَِّهيِب.
   لَيَس َهذ� َجمر�ً لَِتسَتدِفِئي بِِه،

   َول� نار�ً لَِتجِلِسي �أماَمها.
15  َهؤل�ِء ُهُم �لَِّذيَن َتِعبِت َعَليِهْم،  

   ُشَركاُؤِك ِفي �لتِّجاَرِة ُمنُذ ِصباِك.
   كُلُّ و�ِحٍد ِمنُهْم َضلَّ َطِريَقُه،

   َول� ُيوَجُد َمْن ُيَخلُِّصِك.«

ِرسالُة اهلِل إلسرائيل

»�ْسَمُعو� َهذ� يا َبيَت َيعُقوَب،48 
يَن بِاْسِم �إْسر�ئِيَل،    �لَمدُعوِّ

   �لُمنَحِدِريَن ِمْن نَسِل َيُهوذ�،
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   �لحالِِفيَن بِاْسِم يهوه أ،
اِعيَن �إلَى �إلََه �إْسر�ئِيَل،    �لسَّ

   َولَِكْن لَيَس بِِصدٍق �أْو �إخلاٍص.

2 » ل�أنَُّكْم َتدُعوَن �أنُفَسُكْم: ›�أبناَء �لَمِديَنِة   
َسِة،‹ �لُمَقدِّ

   َوَتتَِّكلُوَن َعَلى �إلَِه �إْسر�ئِيَل
   �لَِّذي �ْسُمُه ›يهوه �لَقِديُر.‹

3 » َقْد �أعَلْنُت ما َسَيحُدُث َقبَل ُحُدوثِِه،  
ُأُموَر َوَجَعْلُتها َمعُروَفًة.    قُْلُت َهِذِه �ل�

   َوَفجاأًة َصَنْعُتها َفَحَدَثْت.
ِّي َعَرفُت �أنََّك َعِنيٌد، أن 4  ل�  

   َو�أنَّ َعَضلاِت َرَقَبِتَك َكالَحِديِد،
   َوَجبَهَتَك َكالُبرونِْز.

ُأُموَر ُمنُذ َفتَرٍة َطِويَلٍة، 5  �أعَلنُت لََك َهِذِه �ل�  
   َوَقبَل ُحُدوثِها �أخَبرتَُك بِها،

   َحتَّى ل� َتُقوَل:
› َصَنِمي َعِمَلها،   

   َوَثِني َوتِمثالَِي �لَمعَدنِيُّ �أَمَر بِها.‹

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
ُأُموِر، 6 » َسِمْعَت بَِهِذِه �ل�  

   َفانُظْر �إلَيها كُلَّها.
ُأُموِر؟    �أَفَلْن تُخِبُرو� بَِهِذِه �ل�

آَن َفصاِعد�ً، َساُخِبُركُْم بِاُأُموٍر      ِمَن �ل�
َجِديَدٍة،

   �ُأُموٍر ل� َتعِرفُونَها.
آَن، َولَيَس َقبَل َفتَرٍة، ُأُموُر �ل� 7  ُخِلَقْت َهِذِه �ل�  

   َوَقبَل �لَيوِم لَْم َتسَمْع بِها،
   َولَِذلَِك ل� َتسَتِطيَع �أْن َتُقوَل:

  » كُنُت �أعِرفُها.«
8  َفاأنَت لَْم َتسَمْع َولَْم تعِرْف،  
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   َو�ُأُذنَُك ُمغَلَقٌة.
ِّي َعَرفُت �أنََّك غاِدٌر، أن    ل�

   َوَقْد ُدِعيَت عاِصياً ُمنُذ ِول�َدتَِك.

9 » َساأكُوُن َصُبور�ً َمعَك ل�أجِل نَفِسي،  
   َول�أجِل َتسِبيِحي َساَأَتاَأنَّى
   َحتَّى ل� �أقِضَي َعَليَك.

ِة، يُتَك َولَِكْن لَيَس بِالنّاِر َكَتنِقَيِة �لِفضَّ 10 » نَقَّ  
   �مَتَحنُتَك ِفي فُرِن �لُمعاناِة.

11  ل�أجِل نَفِسي، ل�أجِل نَفِسي �أعَمُل َهذ�،  
ُس �ْسِمي،    َحتَّى ل� َيَتَنجَّ

آَخَر.    َوَمجِدي لَْن �ُأعِطَيُه ل�

12 » �ْسَتِمُعو� �إلَيَّ يا َبيَت َيعُقوَب،  
   َويا َبني �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن �أدُعوُهْم.
آِخُر. ُل، َو�أنا �ل� أوَّ    �أنا ُهَو، �أنا �ل�
أْرِض، 13  َيِدي َوَضَعْت �أساَس �ل�  
ماو�ِت.    َوُيمناَي نََشَرِت �لسَّ
   �أدُعوها، َفتاأتَِي �أماِمي َمعاً.

14 » �جَتِمُعو� َمعاً كُلُُّكْم َو�سَتَمُعو�.  
ُأُموِر؟    َمْن ِمنُكْم �أخَبَر بَِهِذِه �ل�

   اهلُل �أَحبَّ كُوَرَش،
   َوَسَيعَمُل ما ُيِريُدُه �إلَُهُه بِبابَِل َوبِالِكلد�نِيِّيَن.

15 » �أنا نَفِسي َتَكلَّْمُت َوَدَعوتُُه.  
   �أنا �أَتيُت بِِه،

   َوُخطَُّتُه َسَتنَجُح.
16  �قَتِرُبو� �إلَيَّ َو�سَتِمُعو� �إلَى َهذ�.  

رِّ،    ِمَن �لِبد�َيِة لَْم �أكُْن �أَتَكلَُّم بِالسِّ
   َوِمْن َوقِت بِناِء بابَِل كُنُت ُهناَك.«

آَن �لرَّبُّ اإللَُه �أرَسَلِني َمَع ُروِحِه. 17َفَهذ� ُهَو ما  َو�ل�
وُس �إْسر�ئِيَل: َيُقولُُه اهلُل، فاِديَك َوقُدُّ
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  » �أنا إلَُهَك،
   �لَِّذي ُيَعلُِّمَك ل�أجِل َمنَفَعِتَك،

يُر ِفيِه.    �لَِّذي َيُقوُدَك ِفي �لطَِّريِق �لَِّذي َعَليَك �لسَّ
18  لَْو �أنََّك �نَتَبْهَت لَِوصاياَي،  

   لَكاَن َسلاُمَك َكالنَّهِر،
   َوَخيُرَك َكاأمو�ِج �لَبحِر،
19  لَكاَن نَسلَُك َكالتُّر�ِب،  

   َو�أول�ُدِك َكَحبَّاِت �لرَّمِل.
   َفلا َيُزوُل �ْسُمُهْم،

   َول� َيَتلاَشْوَن ِمْن �أماِمي.«

20  �خُرُجو� ِمْن بابَِل،  
   َو�هُرُبو� ِمْن َبيِن �لِكلد�نِيِّيَن.
   �أعِلُنو� َهذ� بُِهتاِف �لَفَرِح.

   �أخِبُرو� بِِه.
أْرِض.    �أرِسلُو� بِِه �إلَى �أقاِصي �ل�

   قُولُو�: »َفَدى اهلُل خاِدَمُه َيعُقوَب.«
21  لَْم َيعَطُشو� ِعنَدما قاَدُهْم ِفي �لَبر�ِري.  

خَرِة ل�أجِلِهْم.    َجَعَل �لماَء َيَتَدفَُّق ِمَن �لصَّ
خَرَة َففاَض �لماُء.    َشقَّ �لصَّ

22  َولَِكنَّ اهلَل َيُقوُل:  
  » ل� ُيوَجُد َسلاُم لِلاأشر�ِر.«

َدعَوُة اهلِل ِلعبده

�ْسَتِمُعو� �إلَيَّ يا ُسكّاَن �لُجُزِر،49 
ُأَمُم �لَبِعيَدُة. َو�أصِغي �أيَُّتها �ل�
   َقبَل �أْن �ُأولََد َدعانِي اهلُل ل�أخِدَمُه،
انِي َو�أنا َبعُد ِفي َرحِم �ُأمِّي.    َسمَّ

. يِف �لحادِّ 2  َجَعَل َفِمي َكالسَّ  
   َخبَّاأنِي ِفي ِظلِّ َيِدِه.

   َجَعَلِني َسهماً َمصُقول�ً،
   َوَخبَّاأنِي ِفي ِكنانَِتِه. أ
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3قاَل لِي:

  » �أنَت َعبِدي،
   �أنَْت �إْسر�ئِيُل �لَِّذي بِِه َساُأظِهُر َمجِدي.«

4  َولَِكنِّي قُْلُت: »َتِعبُت َو�جَتَهدُت باِطلاً،  
   َو�أجَهدُت نَفِسي ُدوَن �أْن �ُأنِجَز َشيئاً.

   ها �إنَّ �أمِري َمَع اهلِل،
   َوُمكاَفاأتِي ِعنَدُه.«

5  َجَبَلِني اهلُل ِفي َبطِن �ُأمِّي ل�أكُوَن خاِدماً    
لَُه،

رجاِع َشعِب َيعُقوَب �إلَيِه،    ل�إ
   َولَِجمِع �إْسر�ئِيَل َحولَُه.

ٌم ِفي َعيَنيِّ اهلِل،    لَِهذ� �أنا ُمَكرَّ
تِي.    َوَقْد صاَر �إلَِهَي قُوَّ

6َوقاَل لِي:

  » �ألَيَس كاِفياً �أْن َتُكوَن َعبِدي،
   لِِقياِم قبائِل َبِني َيعُقوَب،

   َوَردِّ �لنّاِجيَن ِمْن بِِني �إْسر�ئِيَل؟
   لَِكنِّي َساأجَعلَُك نُور�ً لِلاُأَمِم،

   لَِكي َيِصَل َخَبُر َخلاِصي
أْرِض.«    َجميَع �لنّاِس �إلَى �أقَصى �ل�

وُسُه،  َوقُدُّ �إْسر�ئِيَل  فاِدي  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو  7َهذ� 

ِة، َولَِعبِد �لُحكّاِم: ُأمَّ لِلُمهاِن َو�لَمنُبوِذ ِمَن �ل�

  » َسَيِقُف �لُملُوُك �حِتر�ماً لََك،
   َوَسَيرَكُع �لرَُّؤساُء �أماَمَك،

أِميِن    بَِسَبِب اهلِل �ل�
وُس �إْسر�ئِيَل �لَِّذي �ختاَرَك.«    قُدُّ

ُيوُم الخالص
8َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
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  » ِفي َوقِت �لُقُبوِل �ْسَتَجبُت لََك،
   َوِفي َيوِم �لَخلاِص ِجئُت لَِمُعونَِتَك.

عِب،    َحِفظُتَك َوَجَعْلُتَك َوِسيَط َعهٍد َمَع �لشَّ
أْرِض، عاَدِة �إصلاِح �ل�    ل�إ

أر�ِضي �لَخِرَبِة ل�أصحابِها. عاَدِة َتوِزيِع �ل�    َول�إ
9  لَِتُقوَل لِلاأسَرى: ›�خُرُجو�،‹  

   َولِلَِّذيَن ِفي �لظُّلَمِة: ›�أظِهُرو� �أنُفَسُكْم.‹
   َفَسَيرَعْوَن َكالَغَنِم ِفي َطِريِق َعوَدتِِهْم

   ِفي َمر�ٍع َفوَق �لتِّلاِل.
10  لَْن َيُجوُعو� َولَْن َيعَطُشو�،  

حر�ِء. مُس َول� َحرُّ �لصَّ    َولَْن تُؤِذَيُهُم �لشَّ
يِهْم َسَيُقوُدُهْم،    َفالَِّذي ُيَعزِّ

   َوَسَياأُخُذُهْم �إلَى َينابِيِع �لمياِه.
11  َساُأخِفُض �لتِّلاَل  

   َو�أرَفُع �لُمنَخَفضاِت لَِتسِوَيِة َطِريِقي.

12 » ها َشعٌب �آٍت ِمْن َبِعيٍد.  
ماِل َوِمَن �لَغرِب،    ِمَن �لشَّ

   َوِمْن �أْرِض �أسو�َن.«

ماو�ُت، 13  َتَرنَِّمي �أيَُّتها �لسَّ  
أْرُض،    َو�فَرِحي �أيَُّتها �ل�

   َو�نَطِلِقي �أيَُّتها �لِجباُل بِالتَّسِبيِح،
   ل�أنَّ اهلَل َعزَّى َشعَبُه،
   َوَسَيرَحُم �لَُّمتاألِِّميَن.

ِصْهَيْوُن: الَمرأُة الَمهُجورة
14  َولَِكنَّ ِصْهَيْوَن قالَْت:  

  » اهلُل َهَجَرنِي،
   َوَسيِِّدي نَِسَيِني.«

15  َوَيُقوُل �هلُل: »َهْل َتنَسى �ْمر�أٌة ِطفَلها   
�لرَِّضيَع،

   �أْو َتَتو�نَى ِعْن َرحَمِة َولِيِدها؟
،    نََعْم، َحتَّى َهؤل�ِء َينَسيَن �أول�َدُهنَّ

   �أّما �أنا َفلا �أنَسى.
. 16  لََقْد نََقشُتِك َعَلى َيَديَّ  
   �أسو�ُرِك �أماَم َعيَنيَّ د�ئِماً.
17  �أول�ُدِك ُيسِرُعوَن �إلَيِك،  

ُبوِك َسُيغاِدُروَن.«    َو�لَِّذيَن َهَدُموِك َوَخرَّ

َعوَدُة َبني إْسراِئيل
18  �رَفِعي َعيَنيِك َو�نُظِري َحولَِك،  
   كُلُُّهْم َيجَتِمُعوَن َوَياأتُوَن �إلَيِك.

   َيُقوُل اهلُل: »�ُأقِسُم بِذ�تِي،
   �إنَّ �أول�َدِك َسَيُكونوَن َكِقلاَدٍة َحوَل ُعنِقِك،

   َوكالَجو�ِهِر �لَِّتي َترَتِديها �لَعُروُس.

ْبُتِك، ْرتُِك َوخرَّ 19 » َدمَّ  
   َوَحطَّْمُتِك َتماماً.

كّاِن ِقِريباً،    َولَِكنَِّك َسَتزَدِحِميَن بِالسُّ
   َو�لَِّذيَن �بَتَلُعوِك َيبَتِعُدوَن.

أول�ُد �لَِّذيَن َظَنْنِت �أنَِّك َفَقدتِِهْم، 20  َو�ل�  
   َسَيُقولُوَن لَِك َيوماً:
› َهذ� �لَمكاُن َضيٌِّق،   

ِعيِه لَِنسُكَن ِفيِه.‹    َوسِّ
21  ِحيَنِئٍذ، َسَتُقولِيَن لَِنفِسِك:  
أول�َد لِي؟ › َمْن َولََد َهُؤل�ِء �ل�   

   َفَقْد َفَقدُت �أول�ِدَي،
آَن عاِقٌر.    َو�أنا �ل�

   كُنُت َمسِبيًَّة َوَبِعيَدًة،
أول�َد؟    َفَمْن َربَّى َهؤل�ِء �ل�
   ُهِجْرُت َوتُِرْكُت َوحِدي،

   َفِمْن �أيَن جاُءو�؟‹«

22َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه �لرَّبُّ اإللَُه:

  » َساأرَفُع َيِدي َكاإشاَرٍة لِلاُأَمِم،
ُعوِب،    َوَساأرَفُع ر�َيِتي لِلشُّ
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   َفَياأتُوَن بَِبِنيِك َعَلى �أيِديِهْم،
   َويحِملُوَن َبناَتِك َعَلى �أكتاِفِهْم.

23  َسَيَتَعلَُّم �أول�ُدِك َعَلى �أيِدي �لُملُوِك،  
أِمير�ُت بِِهْم.    َوَسَتعَتِني �ل�

أْرِض،    َسَيرَكُعوَن �أماَمِك َوُوُجوُهُهْم نَحَو �ل�
   َوَسَيلَحُسوَن ُغباَر �أقد�ِمِك.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرِفيَن �أنِّي �أنا اهلُل،
   ل� َيْخَزى �لَِّذيَن َيَضُعوَن َرجاَءُهْم بِي.«

؟ 24  َهْل ُيمِكُنَك �أْن َتاأُخَذ َغِنيَمَة ُجنِديٍّ َقِويٍّ  
َر �أِسير�ً ِمْن َيِد َرُجٍل قاٍس؟    �أْو �أْن تَُحرِّ

25  لَِكْن َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
أقِوياِء،   » َسُيؤَخُذ �ل�أسَرى ِمَن �لُجُنوِد �ل�

   َوتُْسَتَردُّ �لَغِنيَمُة ِمَن �لقاِسي.
   �أنا نَفِسي َساُأحاِرُب َعنِك،

   َوَساُأَخلُِّص �أول�َدِك.
26  َساأجَعُل �لَِّذيَن َيظِلُمونَِك َياأكُلُوَن �أجساَدُهْم،  

   َوَسَيسَكُروَن بَِدِمِهْم َكُسكِرِهْم بِالَخمِر.
   ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرُف َجميُع �لنّاِس

   �أنِّي �أنا اهلَل �لَِّذي �ُأَخلُِّصِك َو�أفِديِك.«

ِة َبني إْسراِئيل ِعقاُب َخِطيَّ

َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:50 

ُكُم �لَِّتي َطلَّْقُتها بِها؟   » �أيَن َشهاَدُة َطلاِق �ُأمِّ
   �أْو لَِمْن كُنُت َمْدُيوناً ِفِبْعُتُكْم لَُه؟

   َبْل بَِسَبِب َخطاياكُْم بِْعُتُكْم،
ُكْم.    َوبَِسَبِب ُذنُوبُِكْم َطلَّْقُت �ُأمَّ

2  لِماذ� لَْم َيُكْن ُهناَك �أَحٌد ِعنَدما ِجئُت؟  
   َولِماذ� لَْم ُيِجْب �أَحٌد ِعنَدما َدَعوُت؟

   َهْل َيِدي قاِصَرٌة َعْن �أْن تَُخلَِّص؟
نقاِذكُْم؟ ٌة ل�إ    �أْم لَيَس ِفيَّ قُوَّ
ُف �لَبحَر بِاأمٍر ِمنِّي.    �أنا �ُأنَشِّ

أنهاَر �إلَى َصحر�َء. ُل �ل�    َو�ُأَحوِّ

   ُينِتُن َسَمُكها بَِسَبِب �لَجفاِف،
أْرِض �لَعطَشى.    َيُموُت َعَلى �ل�
ماو�ِت بِالظَّلاِم، 3  �أنا �ألِبُس �لسَّ  

   َو�ُأَغطِّيها بِِثياِب �لِحد�ِد.«

االّتكاُل َعلى اهلل
4  َعلََّمِني �لرَّبُّ اإللَُه َكيَف �أَتَكلَُّم،  

   ل�أعِرَف َكيَف �ُأِعيُن �لُمنَهَك بَِكِلَمٍة.
   ُيوِقُظ ِفي كُلِّ َصباٍح �ُأُذنِي ل�ُأصِغَي 

َكالتَّلاِميِذ.
، 5  َفَتَح �لرَّبُّ اإللَُه �ُأُذنَيَّ  

ْد َولَْم �أَتر�َجْع.    َو�أنا لَْم �أَتَمرَّ
6  �أعَطيُت َظهِري لِلَِّذيَن َيضِرُبونَِني،  

   َوَخدِّي لِلَِّذيَن َينِتُفوَن لِحَيِتي.
تِم َو�لُبصاِق.    لَْم �أسُتْر َوجِهي َعِن �لشَّ

7  �لرَّبُّ اإللَُه ُيِعيُنِني، َفَلْن �ُأخَزى.  
ّو�ِن،    لَِذلَِك َثبَّتُّ َوجِهي َكالصَّ

ِّي َعَرفُت �أنِّي لَْن �ُأخَزى. أن    ل�
ي. 8  َقِريٌب ُهَو �لَِّذي َسُيظِهُر َحقِّ  

   َفَمْن َسَيرَفُع َقِضيًَّة ِضدِّي؟ َفلَنَتو�َجه!
. ؟ َفْلَياأِت �إلَيَّ    َوَمْن ُهَو �لُمشَتِكي َعَليَّ

9  ها �إنَّ �لرَّبَّ اإللََه ُيِعيُنِني.  
   �أّما ُخُصوِمي َفُهْم ز�ئِلُوَن

وُس.    ِمثَل َثوٍب باٍل �أَكَلُه �لسُّ

10  َفَمْن ِمنُكْم َيخاُف اهلَل،  
   لُِيِطْع َصوَت خاِدِمِه.

   ذ�َك �لَِّذي َو�إْن َسَلَك ِفي �لظُّلَمِة َولَْم َيَر 
نُور�ً،

   َيِثُق بِاْسِم اهلِل َوَيتَِّكُل َعَلى �إلَِهِه.
11  يا َمْن تُشِعلُوَن ناَركُْم َوتُوِقُدوَن َمشاِعَلُكْم،  

   ِسيُرو� بُِنوِركُْم َهذ�.
   َوَهذ� ما َسَتنالُونَُه ِمْن َيِدي:

ُبوَن    َسَتسُقُطوَن َوَتَتَعذَّ
   َوَسَط َجَمر�ِت ناِركُُم �لَِّتي �أشَعلُتُموها.
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ُل بإبراِهيم َمثُّ التَّ

 51 ، �لِبرِّ نَحَو  �لّساُعوَن  �أيُّها  �إلَيَّ  �ْسَتِمُعو� 
خَرِة  �لصَّ �إلَى  �نُظُرو�  اهلَل.  َتطلُُبوَن  �لَِّذيَن 
ِمنُه.  �ُأِخذتُْم  �لَِّذي  �لَمْحَجِر  َو�إلَى  ِمنها،  قُِطعُتْم  �لَِّتي 
َولََدتُكْم.  �لَِّتي  َوبِساَرَة  كُْم،  َجدِّ بر�ِهيَم  بِاإ 2َفكُِّرو� 

ًة  ِعنَدما َدَعوتُُه كاَن َرُجلاً و�ِحد�ً، َفباَركُتُه َوَجَعْلُتُه �أمَّ
َعَلى  َسَيَتَحنَُّن  ِصْهَيْوَن،  اهلُل  َسُيَعزِّي  3َهَكذ�  َكِبيَرًة. 
َيَتها َكَجنَِّة َعَدٍن، َوَصحر�َءها  كُلِّ ِخَربِها. َوَسَيجَعُل َبرِّ
َسَيشُكُروَن  َوَيبَتِهُجوَن،  ُسكّانُها  َسَيفَرُح  اهلِل.  َكَجنَِّة 

َوُيَرنُِّموَن.

4 » �ْسَتِمْع �إلَيَّ يا َشعِبي،  
ِتي.    َو�نَتِبِهي �إلَيَّ يا �ُأمَّ

أنَّ �لتَّعِليَم َسَيخُرُج ِمْن ِعنِدي،    ل�
ُعوِب.    َوَعد�لَِتي َسَتُكوُن نُور�ً لِلشُّ

5  َسَيقَتِرُب َعدلِي،  
   َخلاِصي �آٍت،

ُعوَب.    َوِذر�عاَي َسَتحُكماِن �لشُّ
و�ِطُئ َتنَتِظُرنِي،    �لُجُزُر َو�لشَّ

   َوَتنَتِظُر ِذر�ِعي.
ماو�ِت ِفي �ل�أعالِي، 6  �نُظُرو� �إلَى �لسَّ  

أْرِض ِمْن َتحُت.    َو�إلَى �ل�
ماو�ِت َتُزوُل َكُدخاٍن، أنَّ �لسَّ    ل�

أْرُض َتبَلى َكَثوٍب،    َو�ل�
   َو�لَِّذيَن َيِعيُشوَن َعَليها َسَيُموتُوَن َكالَبُعوِض.

أَبِد،    لَِكنَّ َخلاِصَي َسَيُكوُن �إلَى �ل�
   َوَعد�لَِتي لَْن َتنَتِهَي.

، 7  �ْسَتِمُعو� �إلَيَّ يا عاِرِفي �لَحقِّ  
عُب �لَِّذي َحِفَظ َتعِليِمي ِفي َقلِبِه،    �أيُّها �لشَّ

   ل� َتخافُو� ِمْن َتعِيير�ِت �لنّاِس،
   َول� َترَتِعُبو� ِمْن َشتائِِمِهْم.

أنَّ �لُعثَّ َسَياأكُلُُهْم َكالَثوِب، 8  ل�  
وِف. وَس َسَياأكُلُُهْم َكالصُّ    َو�لسُّ
أَبِد،    �أّما َعدلِي َفَسَيُدوُم �إلَى �ل�

   َوَخلاِصَي َيبَقى َعبَر �ل�أجياِل.«

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
9  �ْسَتيِقِظي، �ْسَتيِقِظي،  

ًة يا ِذر�َع اهلِل.    �لِبِسي قُوَّ
   �ْسَتيِقِظي َكما َفَعْلِت ُمْنُذ ِزَمٍن َبِعيٍد.

   �ألَسِت َمْن َقَطَع »َرَهَب« أ
   َوَطَعَن �لتِّنِّيَن؟

َف �لَبحَر، 10  �ألَسِت َمْن نَشَّ  
   ِمياَه �لُمِحيِط �لَعِظيِم؟

   �ألَسِت َمْن َجَعَل �أعماَق �لَبحِر َطِريقاً
عِب �لَِّذي َخلَّصِتِه؟    لُِعُبوِر �لشَّ
11  لِذ� َسَيرِجُع َمْن َفد�ُهُم اهلُل،  

   َوَياأتُوَن �إلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن بُِهتاٍف.
   َسَتُكوُن َسعاَدتُُهْم تاجاً َعَلى ُرُؤوِسِهْم �إلَى 

أَبِد، �ل�
   َوَسَيُكوُن ِفيِهْم َفَرٌح َو�بِتهاٌج.

يُكْم. 12  َيُقوُل �هلُل: »�أنا، �أنا ُهَو ُمَعزِّ  
   َفِلماذ� يا قُدُس َتخاِفيَن ِمْن �إنساٍن َيُموُت،

   َوِمِن �ْبِن �آَدَم �لَِّذي يذُبُل َكالُعشِب؟
13  نَِسيِت اهلَل صانَِعِك،  

ماو�ِت،    �لَِّذي َبَسَط �لسَّ
   َوَوَضَع �أساساِت �ل�أرِض.

   َوَتخاِفيَن كُلَّ �لَيوِم ِمْن َغَضِب ُمضايِقيِك
   �لعاِزِميَن َعَلى َتدِميِرِك؟

آَن؟    َفاأيَن َغَضُب ُمضايِقيِك �ل�

14 » َسُيطَلُق �لُمنَحُنوَن،  
   َولَْن َيُموتُو� ِفي �لُحفَرِة،

   َوَسَيُكوُن لََديهْم َطعاٌم َكِثيٌر.

15 » �أنا إلََهِك �ُأَهيُِّج �لَبحَر َفَتهِدُر �أمو�ُجُه.  
   يهوه ب �لَقِديُر �ْسُمُه.

أ 9:51 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن �أنَُّه 

رِّ َول�أعد�ِء �هلل. ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
ب 15:51 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«
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16 » َوَضعُت َكلاِمي ِفي َفِمَك،  
   َسَتْرتَُك ِفي ِظلِّ َيِدي.

ماَء َوَوَضَع �أساَس     �أنا َمْن نََشر �لسَّ

أْرِض،  �ل�
   َو�أنا َمْن �أقُوُل لِِصْهَيْوَن: ›�أنَت َشعِبي.‹«

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
17  �ْسَتيِقِظي، �ْسَتيِقِظي،  

   �نَهِضي يا قُدُس.
   يا َمْن َشِرْبِت ِمْن َيِد اهلِل َكاأَس َغِضِبِه.
   َشِربِت َكاأَس �لتََّرنُِّح َحتَّى �آِخِر َقطَرٍة.

18لَْيَس لِلُقدِس �أَحٌد ِمْن َبِنيها �لَِّتي َولََدتُهْم لَِيُقوَدها. 

ل� �أَحَد ِمْن َبِنيها �لَِّذيَن َربَّْتُهْم لُِيمِسَك بَِيِدها. 19َحَدَث 
ماُر لِلاأْرِض، َو�لُجوُع َو�لَقتُل  لَِك �أمر�ِن: �لَخر�ُب َو�لدَّ
20�أبناُؤِك  يِك؟  َسُيَعزِّ َمْن  َعَليِك؟  َسَيحَزُن  َمْن  لِلنّاِس. 
اهلِل  َغَضِب  ِمْن  َتماماً  �مَتلاُأو�  َُّهُم  أن ل� ِقو�ُهْم،  خاَرْت 
و�ِرِع كُلِّها،  �لشَّ َزو�يا  ُهْم َيسَتلُقوَن ِفي  َفها  َوَتوبِيِخِه. 

َكَطر�ئَِد َوَقَعْت ِفي �لِشباِك.
كَرى َولَِكْن  21َفاْسَتِمِعي �إلَيَّ �أيَُّتها �لِمسِكيَنُة، َو�لسَّ

ُيد�ِفُع  �لَِّذي  �إلَُهِك  اإللَُه،  22�لرَّبُّ  �لَخمِر.  ِمَن  لَيَس 
َعْن َشعِبِه، َيُقوُل:

  » ها َقْد �أَخذُت ِمْن َيِدِك َكاأَس َغَضِبي،
   َكي ل� َتُعوِدي َتشَربِيَن ِمنها.

ُبوِك، 23  َوَساأَضُعها ِفي َيِد �لَِّذيَن َعذَّ  
   َوقالُو� لَِك: ›�نَْحِني لَِنْمِشَي َفْوَق َظهِرِك!‹

أْرِض،    َفَجَعْلِت َظْهَرِك َكال�
   َوكالطَِّريِق لَِيِسيُرو� َعَليِه.«

َخالُص إْسراِئيل

�سَتيِقِظي، �سَتيِقِظي،52 
َتِك يا ِصْهَيْوُن.    �لِبِسي قُوَّ

   �لِبِسي ثِياَبِك �لَجِميَلَة،
َسُة.    يا قُدُس، �أيَُّتها �لَمِديَنُة �لُمَقدَّ

َُّه لَْن َيْدُخَلِك ِفيما َبعُد ل�َمخُتونِيَن أ  أن    ل�
نَِجِسيَن.

2  �نُفِضي �لُغباَر،  
   قُوِمي يا قُدُس �لَمسِبيَُّة،

لاِسَل �لَِّتي َعَلى ُعنِقِك،    ُحلِّي �لسَّ
   �أيَُّتها �لَعِزيَزُة ِصْهَيْونُ ب �لَمسِبيَُّة.

3  َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
   لََقْد َتمَّ َبيُعُكْم بِلا ُمقابٍِل،

   َوَسُتَفكُّوَن بِلا ماٍل.

4َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه �لرَّبُّ اإللَُه:

ل�ً �إلَى ِمصَر.   » نََزَل َشعِبي �أوَّ
   عاُشو� ُهناَك َكُغَرباَء،

ٍر. وُر بِلا ُمَبرِّ    ثُمَّ َظَلَمُهْم �أشُّ
آَن ماذ� �أمِلُك ُهنا؟ 5  َو�ل�  
   َشعِبي �ُأِسَر بِلا َسَبٍب،

   َو�لَِّذيَن َيحُكُمونَُهْم َيَتفاَخُروَن.«

   َيُقوُل اهلُل: »�ْسِمَي ُيهاُن كُلَّ �لَيوِم.
6  لَِذلَِك َسَيعِرُف َشعِبَي �ْسِمي.  

   َوَسَيعِرفُوَن ِفي َذلَِك �لَوقِت �أنِّي �أنا َقْد 
َتَكلَّْمُت.«

ِر َعَلى �لِجباِل، 7  ما �أجَمَل َمِجيَء �لُمَبشِّ  
لاَم َوَيحِمُل �لُبشَرى،    �لَِّذي ُيعِلُن �لسَّ

   �لَِّذي َيُقوُل لِِصْهَيْوَن: »َمَلَك �إلَُهِك!«
8  ُحّر�ُسِك َيرَفُعوَن �أصو�َتُهْم،  

   َيهِتُفوَن َمعاً بَِفَرٍح.
َُّهْم َسَيَروَن اهلَل بُِعُيونِِهِم َوُهَو َيرِجُع �إلَى  أن    ل�

ِصْهَيْوَن.

من  غيرهم  على  �ليهوُد  يطلقه  لقٌب  َوُهَو  الَمْخُتوِنين.  أ 1:52 

�ل�أمم �لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً 
�أفسس 11:2.

ب 2:52 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »�ل�بنة ِصْهَيْون.«
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9  �هِتِفي بِاُأغِنياِت �لَفَرِح َمعاَ،  
   يا َخر�ئَِب �لُقْدِس.

   ل�أنَّ اهلَل َعزَّى َشعَبُه،
   َوَخلََّص �لُقْدَس.

َسِة 10  َكَشَف اهلُل َعْن َيِدِه �لُمَقدَّ  
ُأَمِم.    �أماَم كُلِّ �ل�

أْرِض    َوَسَيَرى كُلُّ و�ِحٍد َعَلى �ل�
   َخلاَص �إلَِهنا.

11  �رَحلُو�، �رَحلُو�،  
   �خُرُجو� ِمْن َذلَِك �لَمكاِن.
و� �أيَّ َشيٍء نَِجٍس.    ل� َتَمسُّ

   �خُرُجو� ِمْن َوَسِطها،
و� �أنُفَسُكْم يا حاِمِلي �آنَِيَة اهلِل.    نَقُّ

12  ل�أنَُّكْم لَْن َتخُرُجو� ُمسِرِعيَن،  
   َولَْن َتذَهُبو� َكهاِربِيَن.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيِسيُر �أماَمُكْم،
   َو�إلََه �إْسر�ئِيَل َسَيحِمي ُظُهوَركُْم.

َعبُد يهوه الُمَتألِّم
َسَيرَتِفُع  بِِحكَمٍة.  ُف  َسَيَتَصرَّ َعبِدي  �إنَّ  13ها 

َفَقْد كاَن  �نَدَهُشو�،  َر�َأْوُه  �لَِّذيَن  14كُلُّ  ِجّد�ً.  ُم  َوُيَكرَّ
هاً بَِحيُث ل� ُيشِبُه َمنَظَر �إنساٍن �إلّ� َقِليلاً.  َمنَظُرُه ُمَشوَّ
َكِثيَرًة،  ُر �ُأَمماً  َوَشكلُُه بِالكاِد ُيشِبُه �ْبَن �آَدَم. 15َسُيَحيِّ
َيْسَمُعو�  لَْن  َُّهْم  أن ل� بَِسَبِبِه.  �أفو�َهُهْم  ُملُوٌك  َوَسُيغِلُق 
ما  َوَسَيفَهُموَن  َعنُه.  ُيخَبُرو�  لَْم  ما  َسَيَرْوَن  َبْل  ًة،  ِقصَّ

لَْم َيْسَمُعو� بِِه.

ُق ما َسِمعناُه؟53  َمْن ُيَصدِّ
ُة اهلِل؟ َولَِمْن �ُأظِهَرْت قُوَّ

2  نَما َكَنبَتٍة َصِغيَرٍة �أماَمُه،  
   َوِمثَل َجذٍر ِفي �أْرٍض جافٍَّة.

   لَْم َيُكْن لَُه َجماٌل �أْو َبهاٌء َحتَّى نَنُظَر �إلَيِه،
   َول� كاَن ِفي َهيَئِتِه َشيٌء َجّذ�ٌب َحتَّى 

نَشَتِهَيِه.
3  �حَتَقَرُه �لنّاُس َوَتَركُوُه.  
   ُهَو َرُجُل �آل�ٍم َكِثيَرٍة،

   َوَخِبيٌر بِالُمعاناِة.
   �حَتَقَرُه �لنّاُس َكَمْنُبوٍذ

   َيَخبُِّئوَن َوُجوَهُهْم لَِكي ل� َيَرْوُه،
   َونَحُن لَْم نَْهَتمَّ بِِه.

4  لَِكنَُّه َرَفَع �عِتلال�تِنا،  
   َوَحَمَل �أمر�َضنا.

   َونَْحُن َظَننّا �أنَّ �هلَل َيضِرُبُه َوُيِذلُُّه.
5  لَِكنَُّه ُجِرَح بَِسَبِب َمعاِصينا،  

   َوُسِحَق بَِسَبِب �آثاِمنا.
لاِم.    َوَقَعْت َعَليِه ُعُقوَبُتنا َفَنُعْمنا بِالسَّ

   َوُشِفينا بَِسِبِب ُجُروِحِه.
6  كُلُّنا َضَللنا َكالَغَنِم،  

   َوكُلُّ و�ِحٍد َذَهَب ِفي َطِريِقِه.
   لَِكنَّ اهلَل َوَضَع َعَليِه ِعقاَب �آثاِمنا َجِميعاً.

7  ُعوِمَل بَِقسَوٍة َوعانَى،  
   َولَِكنَُّه لَْم ُيد�ِفْع َعْن نَفِسِه.
بِح،    ِمثَل شاٍة تُقاُد �إلَى �لذَّ

   َوِمثَل نَعَجٍة صاِمَتٍة �أماَم جازِّيها.
ِة َو�ُأِديَن ُظلماً. 8  �ُأِخَذ بالُقوَّ  

   َول� �أَحَد ِفي ِجيِلِه �كَتَرَث
   بِاأنَُّه قُِطَع ِمْن �أْرِض �ل�أحياِء،
   َوُعوِقَب بَِسَبِب َشرِّ َشعِبِه.

9  َجَعلُو� َقبَرُه َمَع �ل�أشر�ِر،  
.    َوَمدَفَنُه َمَع َغِنيٍّ

   َمَع �أنَُّه لَْم َيظِلْم �أَحد�ً،
   َولَْم َيُكْن ِفي َفِمِه �أيُّ َكِذٍب.

ألَِم. 10  َولَِكنَّ اهلَل َرِضَي بَِسحِقِه َتْحَت �ل�  
َم نَفَسُه َذبِيَحَة َخِطيٍَّة، أ    َوَبعَد �أْن َقدَّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  أ 10:53 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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   َسَيَرى نَسَلُه َوَتُطوُل �أيّاُمُه،
   َوَسَينَجُح ِفي َتحِقيِق �إر�َدِة اهلِل.

11  َسَيَرى َثَمَر ُمعاناتِِه  
   َوَسُيْرِضيِه �أْن َيعِرَف َذلَِك.

ُر َكِثيِريَن، أنَّ َعبِدي �لبارَّ َسُيَبرِّ   » ل�
   َوَسَيحِمُل ُذنُوَبُهْم.

12  لَِذلَِك َساُأعِطيِه نَِصيباً َبيَن �لُعَظماِء،  
أقِوياِء،    َوَسيقِسُم �لَغِنيَمَة َمَع �ل�

َُّه َسَكَب نَفَسُه لِلُموِت أن    ل�
يَن.    َوُحِسَب َمَع �لُمرَتدِّ

   َوُهَو َحَمَل َخِطيََّة �لَكِثيِريَن،
   َوَشَفَع ِفي �لُمذنِِبيَن.«

اهلِل سُيعيُد َشعَبُه إَلى أْرِضِهم

َيُقوُل �هلُل: »َتَرنَِّمي �أيَُّتها �لعاِقُر �لَِّتي لَْم 54 
َتِلْد،

   �هِتِفي بِاأعَلى َصوتِِك يا َمْن لَْم َتْعِرِفي �آل�َم 
�لِول�َدِة،

أنَّ �أول�َد �لَمر�أِة �لَمهُجوَرِة    ل�
َجِة.    َسَيُكونُوَن �أكَثَر َعَدد�ً ِمْن �أول�ِد �لُمُتَزوِّ

ِعي َخيَمَتِك، 2 » َوسِّ  
   َو�بِسِطي َستائَِرها.

   ل� َتبَقي َكما �أنِت.
   �أِطيِلي ِحباَل �لَخيَمِة،

   َو�جَعِلي �أوتاَدها �أقَوى.
يَن �إلَى �لَيِميِن َو�لَيساِر، َِّك َسَتمَتدِّ أن 3  ل�  

ُأَمِم،    َوَسَيمَتِلُك نَسلُِك �أْرَض �ل�
   َوَيسُكُن �لُمُدَن �لَمهُجوَرَة �لَخِرَبَة.

َِّك لَْن َتخَزي. أن 4  ل� َتخاِفي ل�  
ْذل�ِل. َِّك لَْن َتَتَعرَِّضي للاإ أن    ل� تُحَبِطي ل�

َِّك َسَتنَسيَن ِخزَي ِصباِك، أن    ل�
َلِك.    َولَْن َتُعوِدي َتذكُِريَن عاَر َتَرمُّ

أنَّ َرُجَلِك ُهَو خالُِقِك، 5  ل�  

   َو�ْسُمُه يهوه أ �لَقِديُر.
وُس �إْسر�ئِيَل ُهَو فاِديِك،    قُدُّ
أْرِض.    َوُهَو ُيدَعى �إلََه كُلِّ �ل�

6 » ل�أنَّ اهلَل َدعاِك �إلَى �لرُُّجوِع �إلَيِه  
   َكَزوَجٍة َتَرَكها َزوُجها

   َوِهَي ُمكَتِئَبٌة ِفي ُروِحها،
   َكَزوَجٍة ُرِذلَْت ِفي َشبابِها،

   َيُقوُل �إلَُهِك.
7  َتَركُتِك لَِوقٍت َقِصيٍر،  

   لَِكنِّي َساُأرِجُعِك �إلَيَّ بَِرحَمٍة َعِظيَمٍة.
8  بَِفَيضاٍن ِمَن �لَغَضِب َسَترُت َوجِهي َعنِك   

لَِلحَظٍة،
   َولَِكنِّي بَِمَحبٍَّة �أَبِديٍَّة َساأرَحُمِك.

   َيُقوُل اهلُل َفاِديِك.

ُة اهلِل ِلَشعِبه َمَحبَّ
أنَّ َهذ� َكاأيّاِم نُوَح بِالنِّسَبِة لِي. 9 » ل�  

   َوَكما �أقَسمُت بِاأنَّ ِمياَه ُطوفاِن نُوَح لَْن َتغُمَر 
أْرَض ِفيما َبْعُد. �ل�

   َهَكذ� �ُأقِسُم �ألّ� �أغَضَب َعَليِك َو�ُأَوبَِّخِك 
ثانَِيًة.

10  َفَمْع �أنَّ �لِجباَل َقْد َتُزوُل،  
   َو�لتِّلاَل َتَتَزحَزُح،

   لَِكنَّ �حسانِي لَْن َيُزوَل َعنِك،
لاِم لَْن ُيكَسَر.    َوَعهِدي لَِك بِالسَّ

   �أنا اهلَل ر�ِحَمِك �ُأْعِطيِك َهذ� �لَوعَد.

11 » �أيَُّتها �لِمسِكيَنُة،  
   �لُمحاَطُة بِال�أعد�ِء َوَكاأنَُّهْم عاِصَفٌة،

   ِمْن َغيِر �أْن َتَتَعزَّى،
   �إنِّي َساُأَثبُِّت ِحجاَرَتِك بِِطيٍن َثِميٍن،

أزَرِق.    َوَساأجَعُل �أساساتِِك ِمَن �لياقُوِت �ل�

أ 5:54 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«
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12  َساأبِني �أْبر�َجِك بِالياقُوِت،  
   َو�أبو�َبِك بِالَجو�ِهِر،

   َوكُلَّ ُحُدوِدِك بِِحجاَرٍة َكِريَمٍة.
13  َوَسَيُكوُن كُلُّ �أول�ِدِك ُمَتَعلِِّمْيَن ِمَن اهلِل،  

   َوَسَيُكوُن لََديِهْم َسلاٌم َعِظيٌم.
ِسيَن بِالَعدِل، 14  َسُتَؤسَّ  

   َوَسَتُكونِيَن َبِعيَدًة َعِن �لظُّلِم،
   َفلا َتخاِفي،

   َوَبِعيَدًة َعِن �لرُّعِب،
   فلا َيقَتِرُب �إلَيِك.
15  �إْن هاَجَمِك �أَحٌد،  

   َفَلْن َيُكوَن َهذ� ِمنِّي.
   َوَمْن ُيهاِجُمِك َيسُقُط ِعنَدِك.

16»�أنا َخَلقُت �لَحّد�َد �لَِّذي َينُفُخ َعَلى َجمِر �لنّاِر، 

َر  �لُمَدمِّ َخَلقُت  �أنا  َكَذلَِك  �لَحِديِديََّة.  �أَدو�تِِه  لَِيصَنَع 
ِك،  َهِة ِضدَّ لُِيَخرَِّب. 17لَْن َتنَجَح كُلُّ �ل�أسِلَحِة �لُمَوجَّ
ِك ِفي �لُمحاَكَمِة. َهِذِه ِهَي  َوَسُتبِطِليَن كُلَّ ما ُيقاُل ِضدَّ

َبَركاُت ُخّد�ِم اهلِل. َونُصَرتُُهْم ِمْن ِعنِدي.

َطعاُم اهلِل الُمشِبع

»َتعالَْو� �إلَى �لماِء يا كُلَّ �لِعطاِش،55 
   َويا َمْن ل� ماَل لَُهْم، َتعالَْو� كُلُو� 

َو�شَرُبو�.
   َتعالَْو� �شَتُرو� نَِبيذ�ً َوَحِليباً بِلا ماٍل َول� َثَمٍن.

2  لِماذ� تُنِفُقوَن مالَُكْم ِفي ما لَيَس َطعاماً،  
   َوتَُضيُِّعوَن َتَعَبُكْم ِفي ما ل� ُيشِبُع؟

   �ْسَتِمُعو� �إلَيَّ َجيِّد�ً َوكُلُو� �لطَّيِّباِت،
ِسِم.    َوَتَمتَُّعو� بِالطَّعاِم �لدَّ

، 3  �فَتُحو� �آذ�نَُكْم َوَتعالَو� �إلَيَّ  
   �ْسَتِمُعو� َكي َتحُيو�.

   َساأقَطُع َمَعُكْم َعهد�ً �أَبِديّاً،
أِميَنِة لِد�ُوَد.    َكَعهِد �إحساناتِي �ل�

4  َجَعْلُتُه شاِهد�ً لِلاُأَمِم،  
ُعوِب.«    َوَرئِيساً َوقائِد�ً لِلشُّ

ًة ل� َتعِرفُها، 5  َسَتدُعو �ُأمَّ  
   َو�ُأَمٌم ل� َتعِرفَُك َسَتركُُض �إلَيَك،

   ِمْن �أجِل إلَِهَك،
َلَك. َُّه َجمَّ أن وِس �إْسر�ئِيَل ل�    َوقُدُّ

6  �طلُُبو� اهلَل ما د�َم ُيوَجُد،  
   �دُعوُه َفُهَو َقِريٌب.

7  لََيَتَخلَّ �ل�أشر�ُر َعْن �أعمالِِهْم،  
أَثَمُة َعْن �أفكاِرِهْم.    َو�ل�

   لَيُتوُبو� �إلَى اهلِل َوُهَو َسَيرَحُمُهْم،
َُّه َيغِفُر بِلا ُحُدوٍد. أن    َو�إلَى �إلَِهنا ل�

َعَظَمُة ِفكِر اهلل
أنَّ �أفكاِرَي لَيَسْت َكاأفكاِركُْم، 8  َيُقوُل �هلُل: »ل�  

   َوُطُرِقي لَيَسْت َكُطُرِقُكْم، َيُقوُل اهلُل.
أْرِض، ماو�ِت َعِن �ل� 9  َفَكما َتعلُو �لسَّ  

   َهَكذ� َتعلُو ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم،
   َو�أفكاِري َعْن �أفكاِركُْم.

ماِء 10 » َوَكما َينِزُل �لَمَطُر َو�لثَّلُج ِمَن �لسَّ  
أْرَض،    َول� َيُعود�ِن �إلَى ُهناَك �إلّ� َبعَد �أْن َيرِويا �ل�

   َوَيجَعلانِها َتِلُد َوتُنِبُت
   لُِتعِطَي ُبُذور�ً لِلّز�ِرِع َوَطعاماً لِلاآِكِل،

11  َهَكذ� َكِلَمِتي �لَِّتي �أقُولُها،  
   َفِهَي لَْن َترِجَع �إلَيَّ بَِغيِر نَِتيَجٍة،

   لَِكنَّها َسُتنِجُز ما �ُأَخطُِّط لَُه،
   َوَسَتنَجُح ِفي َعَمِل ما �أرَسلُتها ل�أجِل َعَمِلِه.

12 » ل�أنَُّكْم َسَتخُرُجوَن بَِفَرٍح،  
   َوَسُتقاُدوَن بَِسلاٍم.

   �لِجباُل َو�لتِّلاُل َسَتهِتُف �أماَمُكْم بِالتََّرنُِّم،
ُق بِاأيِديها.    َوكُلُّ �أشجاِر �لُحُقوِل َسُتَصفِّ

وِك، رُو َمكاَن �لشَّ 13  َسَينُمو �لسَّ  
   َونَباُت �ل�آِس َمكاَن �لَعوَسِج.

   َسَيُكوُن َهذ� لِلتَّذِكيِر باهلِل،
   َعلاَمًة �أَبِديًَّة ل� َتُزوُل.«
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باُع األَُمِم هلل اتِّ

َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:56 

  » حاِفُظو� َعَلى �لَعد�لَِة،
لاَح.    َو�ْعَملُو� �لصَّ

   ل�أنَّ َخلاِصي َسَياأتِيُكْم َقِريباً،
   َوَعدلِي َسُيعَلُن َكَذلَِك.

لاَح 2  َهِنيئاً لِلرَُّجِل �لَِّذي َيعَمُل �لصَّ  
ُك بِِه.    َوَيَتَمسَّ

ُسُه، بَت َول� ُيَنجِّ    َيحَفُظ �لسَّ
رِّ.«    َوَيمَنُع َيَدُه َعْن َعَمِل �لشَّ

3  ل� َيُقِل �لَغِريُب �لَِّذي َيربُِط نَفَسُه باهلِل:  
  » َسَيفِصلُِني اهلُل َعْن َشعِبِه َحْتماً.«

َجَرِة �لنّاِشَفِة.« : »�أنا َكالشَّ    َول� َيُقِل �لَخِصيِّ
أنَّ َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 4  ل�  

  » �لِخصياُن �لَِّذيَن َيحَفُظوَن ُسُبوتِي،
   َوَيختاُروَن ما َيُسرُّنِي، َوَيحَفُظوَن َعهِدي،
5  َساُأعِطيُهْم ِفي َهيَكِلي، َود�ِخَل �أسو�ِري،  

َبًة �أفَضَل ِمَن �لَبِنيِن     نَِصيباً َوِذكَرى َطيِّ
َو�لَبناِت.

   َساُأعِطيِهُم �ْسماً �أَبِديّاً لَْن ُينَسى.
6  َو�لُغَرباُء �لَِّذيَن َيلَتِصُقوَن باهلِل  
   لَِيخِدُموُه َوُيِحبُّوَن �ْسَم اهلِل،

ُسونَُه، بَت َول� ُيَنجِّ    �لَِّذيَن َيحَفُظوَن �لسَّ
ُكوَن بَِعهِدي،    َوَيَتَمسَّ

7  َساآتِي بِِهْم �إلَى َجَبِلي �لُمَقدَِّس،  
لاِة �لَِّذي لِي. ُحُهْم ِفي َبيِت �لصَّ    َوَساُأَفرِّ

   َوَسَتُكوُن َذبائُِحُهْم َمقُبولًَة َعَلى َمذَبِحي.
أنَّ َبيَتي ُيدَعى َبيَت َصلاٍة لَِجِميِع     ل�

ُعوِب.« �لشُّ

َيجَمُع  �لَِّذي  اإللَُه  �لرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  8َفَهذ� 

�لَمطُروِديَن ِمَن َبِني �إْسر�ئيَل: »َساأجَمُع �آَخِريَن �إلَْيِهْم، 
ضاَفِة �إلَى �لَِّذيَن َجَمعُتُهْم.« بِال�إ

إهماُل ُحّراِس إْسراِئيل
يَِّة، 9  يا كُلَّ �لَحيو�ناِت �لَبرِّ  
   َويا كُلَّ َحيو�ناِت �لغاَبِة،

   َتعالَي َوكُِلي.
10  ُحّر�ُس �إْسر�ئِيَل ُعمياٌن.  
   كُلُُّهْم ل� َيعِرفُوَن َشيئاً.

   كُلُُّهْم ِكلاٌب ُبْكٌم ل� َتسَتِطيُع �لنُّباَح.
   َيضَطِجُعوَن َوَيحلُُموَن،

   َفَكْم ُيِحبُّوَن �لنَّوَم!
ِرَهِة 11  َوَكالِكلاِب �لشَّ  

   ل� َيشَبُعوَن �أَبد�ً.
   َوكالرُّعاِة �لَِّذيَن ل� َيفَهُموَن.

   كُلُُّهْم �لَتَفُتو� �إلَى ُطُرِقِهْم
   كُلُّ و�ِحٍد �هَتمَّ بِِربِحِه.

12  َيُقولُوَن: »َهّيا نَشَرُب َخمر�ً،  
   َتعالَْو� نَشَرْب َحَتى نَسَكَر.

   َوَسَيُكوُن �لَغُد َعِظيماً َكَهذ� �لَيوِم،
   َبْل �أعَظَم بَِكِثيٍر.«

َشرُّ إْسراِئيل

أبر�ُر َيُموتُوَن،57  �ل�
. َول� �أَحَد َيْهَتمُّ

ُأَمناُء َول� �أَحَد َيْفَهُم     لَِذلَِك َسُيْجَمُع �ل�
لِماذ�.

أنَّ �لكاِرَثَة �آتَِيٌة.    �إنَُّهْم ُيْجَمُعوَن ل�
2  �أّما �لّسالُِكوَن بِال�سِتقاَمِة،  

لاَم،    َفَيسُكُنوَن �لسَّ
   َوَيسَتِريُحوَن َعَلى ِفر�ِشِهْم.

3  َيُقوُل �هلُل: »يا �أول�َد �لّساِحر�ِت، ِقُفو�   
�أماِمي!

   يا نَسَل �لفاِسَقِة َو�لّز�نَِيِة،
4  بَِمْن َتْسَخُروَن؟  

   َوَعَلى َمْن َتفَتُحوَن �أْفو�َهَكْم َوتُخِرُجوَن 
�ألِسَنَتُكْم؟
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   �ألَسُتْم �أول�د�ً ُعصاًة َونَسلاً كاِذباً؟
قُوَن َتْوقاً �إلَى �أْوثانُِكْم 5  �أنُتْم َتَتَحرَّ  

   َتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخضر�َء.
أوِدَيِة    َتذَبُحوَن �أطفال�ً ِفي �ل�

ُخوِر.    َوَبيَن ُشُقوِق �لصُّ
6  نَِصيُبِك ُهَو َبيَن ِحجاَرِة �لو�ِدي �لَملساِء،  

أْرِض. ُتِك ِمَن �ل�    ِهَي ِحصَّ
   َسَكْبِت لَها َخْمر�ً،

   َو�أحَضرِت لَها َتقِدَمًة ِمَن �لُحُبوِب.
   َفَهْل �ُأَسرُّ بُِكلِّ َهِذِه �ل�أشياِء؟

7  َوَضعِت َسِريَرِك َعَلى َجَبٍل ُمرَتِفٍع شاِمٍخ.  
ِمي َذبائِِح.    َوَصِعْدِت �إلَى ُهناَك لُِتَقدِّ

8  َور�َء �لباِب َوَعَلى َقو�ئِِمِه َخبَّاأِت َتْذكاَرِك،  
َِّك َتَعرَّيِت لَِغيِري، أن    ل�

عِت َسِريَرِك.    َوَوسَّ
   َقَطعِت َمَعُهْم َعهد�ً.

َتُهْم،    �أحَببِت �أِسرَّ
   َونََظرِت �إلَْيِهْم َوُهْم ُعر�ٌة.

9  ساَفرِت �إلَى ُمولَِك بَِزيٍت َكِثيٍر،  
   َوَكثَّْرِت ُعُطوَرِك.

   �أرَسْلِت ُرُسَلِك �إلَى �أماِكَن َبِعيَدٍة لَِتِجِدي 
ُمِحبِّيَن،

   َونََزلِت َحتَّى �إلَى �لهاِوَيِة.«

َسعُي إْسراِئيَل َوراَء األوثان
10  �أنَهَكِك تُجو�لُِك �لَكِثيُر.  

   لَِكنَِّك لَْم َتُقولِي: »َهذ� َعَبٌث!«
تُِك َولَْم َتضُعِفي. َدْت قُوَّ    َوَتَجدَّ

ْن ِخفِت َو�رَتَعْبِت َحتَّى َكَذْبِت؟ 11  ِممَّ  
   َقْد َتجاَهْلِتِني َونَِسيِتِني،

.    َو�أنا َصَمتُّ َو�أغَلْقُت َعيَنيَّ
   َفاأنِت ل� َتخاِفيَن ِمنِّي.

12  �أنا ل� �ُأنِكُر بِرَِّك َو�أعمالَِك،  
   لَِكنَّها لَْن َتنَفَعِك!
13  ِعنَدما َتصُرِخيَن،  

   َفلُتَخلِّْصِك �أوثانُِك �لَِّتي َجَمعِتها.
يُح كُلَّها،    َسَتحِملُها �لرِّ
   َونَفَخُة َهو�ٍء َسُتَطيُِّرها.

أْرَض،    �أّما َمْن َيتَِّكُل َعَليَّ َفَسَيمَتِلُك �ل�
   َوُيعَطى َجَبِلَي �لُمَقدََّس.

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
ُزو� �لطَِّريَق. �أِزيلُو� �لَعَثر�ِت ِمْن َطِريِق  و�، َجهِّ 14�أِعدُّ

أنَّ َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه �لَعِليُّ �لَعِظيُم، �لَحيُّ  َشعِبَي. 15ل�
وُس: أَبِد، َو�سُمُه ُهَو �لُقدُّ �إلَى �ل�

  » نََعْم �أنا �أسُكُن ِفي �أعَلى َو�أقَدِس َمكاٍن،
   َوَمَع �لُمنَسِحِقيَن َو�لُمَتو�ِضِعيَن ِفي �أرو�ِحِهْم 

�أيضاً،
   ل�ُأعِطَي َحياًة َجِديَدًة لُِروِح �لُمَتو�ِضِعيَن

   َولَِقلِب �لُمنَسِحِقيَن.
ِّي لَْن �ُأخاِصَمُكْم د�ئِماً، أن 16  ل�  

أَبِد.    َولَْن �أغَضَب �إلَى �ل�
نساِن، أنَّ ُروَح �ل�إ    ل�

   َو�لنُُّفوَس �لَِّتي َصَنْعُتها،
   َتُخوُر �أماِمي.

17  َر�أيُت َطَمَعُهْم َو�إثَمُهْم َفَغِضْبُت،  
   َضَرْبُتُهْم َو�بَتَعْدُت َعنُهْم ِفي َغَضِبي.
   لَِكنَُّهْم كانُو� َيرِجُعوَن �إلَى َخطاياُهْم.

18  َر�أْيُت ُطُرَقُهْم، َوَساأشِفيُهْم،  
يُهْم،    َساأقُوُدُهْم َو�ُأَعزِّ

   َوَساأَضُع َتسِبيِحي َعَلى ِشفاِهِهْم.
19  َسلاٌم، َسلاٌم لِلَبِعيِد َولِلَقِريِب،  

   َوَساأشِفيِهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

20  �أّما �ل�أشر�ُر َفكالَبحِر �لهائِِج �لَِّذي ل� ي   
َهَد�ُأ،

ُك �لطِّيَن ِفيِه.    َفِمياُهُه تَُحرِّ
21  قاَل �إلَِهي: »ل� َسلاَم لِلاأشر�ِر.«  
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ِرياُء الِعباَدة

ناِد بَِصوٍت عاٍل،58 
ل� َتَتَوقَّْف.

   �رَفْع َصوَتَك َكالُبوِق،
   َو�أخِبْر َشعِبي بَِمعاِصيِهْم،
   َوَبيَت َيعُقوَب بَِخِطيَِّتِهْم.

2  َياأتُوَن َيوماً َبعَد َيوٍم لَِيعُبُدونِي،  
   َوَكاأنَُّهْم ُيَسرُّوَن بَِمعِرَفِة ُطُرِقي.

   َكَشعٍب َيعَمُل �لَحقَّ َول� َيتُرُك ُحكَم �إلَِهِه.
   َيساألُونَِني َعْن �أحكاِم �لَعدِل

   َوُيظِهُروَن َتوقاً �إلَى �ل�قِتر�ِب ِمَن �هلِل.

3َيُقولُوَن: »لِماذ� ُصمنا، َفَلْم َتلَتِفْت �إلَى َصوَمنا؟ 

»�إنَُّكْم  اهلُل:  َفقاَل  َتنَتِبْه؟«  َفَلْم  �أنُفَسنا،  َذلَّْلنا  لِماذ� 
َتعَملُوَن ِفي َيوِم َصوِمُكْم ما َيحلُو لَُكْم، َوَتقُسوَن َعَلى 
َوَيضِرُب  َفَتَتشاَجُروَن،  4َتُصوُموَن  لََديُكْم.  �لعاِمِليَن 
َتُصومونَُه  �لَِّذي  َكَهذ�  َصوٌم  بِِحقٍد!  آَخَر  �ل� �أَحُدكُُم 
َهِذ�  5َهْل  ماِء.  �لسَّ �إلَى  بَِصوتُِكْم  َيِصَل  لَْن  �لَيوَم، 
بِضَع  نَفَسُه  �إنساٌن  ُيَذلَِّل  �أْن  �ُأِريُدُه:  �لَِّذي  وُم  �لصَّ ُهَو 
�لَخيَش  َوَيلَبَس  َكالُعشِب،  َر�أَسُه  َيحِني  �أْن  ساعاٍت؟ 
َمقُبول�ً  َيوماً  �أْو  ًصوماً،  َهذ�  �أَتدُعو  ماَد؟  �لرَّ َوَيفَتِرَش 

ِعنَد اهلِل؟
وُم �لَِّذي �ُأريُدُه: 6»َبْل َهذ� ُهَو �لصَّ

  » �أْن َتُفكَّ قُُيوَد �لظُّلِم،
يِق َعِن �لنّاِس.    َوَتُحلَّ ِحباَل �لضِّ

َر �لَمظلُوَم،    �أْن تَُحرِّ
   َوَتكِسَر قُيوَد �ل�سِتْعباِد.

7  �أْن تُعِطَي ِمْن ُخبِزَك لِلجائِِع،  
ِديَن ِفي َبيِتَك.    َوَتاأِوي �لَمساِكيَن �لُمَشرَّ

   َتَرى ُعرياناً فَتسُتَرُه،
   َول� تُهِمُل َحاَجَة صاِحِبَك؟

8  ِحيَنِئٍذ، ُيشِرُق نُوُرَك َكالَفجِر،  
   َوتُشَفى ُجُروُحَك َسريعاً.

   َيْظَهُر بِرَُّك �أماَمَك،

   َوَمجُد اهلِل َيْحِمي َظهَرَك.
9  ِحيَنِئٍذ، َسَتدُعو، َفَيسَتِجيُب لََك اهلُل.  

   َتصُرُخ، َفَيُقوُل هاأنَذ�!

أثقاَل َعْن َشعِبَك،   » �إْن َرَفَعَت �ل�
ْصِبِع �ل�تِّهاِم، شاَرَة باإ    َو�ل�إ
رِّ،    َو�لَحِديَث �لَمِليَء بِالشَّ

10  �إْن �أعَطيَت ِمْن َطعاِمَك لِلجائِِع،  
   َو�أشَبعَت نَفَس �لِمسِكيِن،

   ِحيَنِئٍذ، َسُيِشعُّ نُوُرَك َكالَفجِر،
   َوُظلَمُتَك َتُكوُن َكالظَِّهيَرِة.

11  َسَيُقوُدَك اهلُل د�ئِماً،  
أر�ِضي     َوَسَيُسدُّ كُلَّ حاجاتَِك ِفي �ل�

�لَجدباِء.
ُد ِعظاَمَك.    َسُيَشدِّ

   َوَسَتُكوُن َكَحِديَقٍة َمرِويٍَّة،
   َوَكَنبٍع ل� َتِجفُّ ِمياُهُه.

12  �أنَت َسَتبِني �لِخَرَب �لَقِديَمَة.  
   َسَتبِني ُمُدناً َعَلى �ل�أساساِت �لَقِديَمِة.

َم �لثََّغر�ِت،    لِذ� َسُتدَعى ُمَرمِّ
ُروِب َو�لَمساِكِن.    ُمصِلَح �لدُّ

بِت، 13 » �إْن كُنَت ل� تُساِفُر ِفي �لسَّ  
   َول� َتجِري َور�َء َمشاِغِلَك ِفي َيوِمَي 

�لُمَقدَِّس.
بَت َيوَم َفَرٍح،    �إِن �عَتَبْرَت �لسَّ

   َوَكرَّْمَت َيوَم اهلِل �لُمَقدَِّس.
بَت َفَلْم َتذَهْب �إلَى ُهنا     �إِن �حَتَرْمَت �لسَّ

َوُهناَك،
   لَِتعَمَل ما َيُسرَُّك،

   َوَتَتَكلََّم بَِغيِر ِحساٍب.
14  ِحيَنِئٍذ، َتَتَمتَُّع باهلِل.  

أْرِض،    َساأرَفُع شاأنََك َفوَق �ل�
   َوَساُأطِعُمَك ِمير�َث َيعُقوَب �أبِيَك.

أنَّ َفَم اهلِل قاَل َهذ�.«    ل�
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َحياُة األشراِر َوَنِتيَجُتها

لَيَسْت َيُد اهلِل قاِصَرًة َعْن �أْن تَُخلَِّصُكْم!59 
، َبْل َيسَمُع.    َول� ُهَو �أَصمُّ

2  لَِكنَّ �آثاَمُكْم َتفِصلُُكْم َعْن �إلَِهُكْم.  
   َخطاياكُْم َجَعَلتُه َيسُتُر َوجَهُه َعنُكْم َحتَّى ل� 

َيسَمَعُكْم.
ِم، أنَّ �أيِدَيُكْم ُمَلطََّخٌة بِالدَّ 3  ل�  

ثِم.    َو�أصابَِعُكْم بِال�إ
   ِشفاُهُكْم َتَتَكلَُّم بِالَكِذِب،

رِّ.    َولِسانُُكْم َينُطُق بِالشَّ
4  ل� �أَحَد َيْصُدُق ِعْنَد �تِّهاِمِه لِلاآَخِريَن،  

   َول� �أَحَد ُيحاِكُم بِالَعدِل.
   كُلُُّهْم َيعَتِمُدوَن َعَلى �لَكلاِم �لفارِِغ َو�لَكِذِب.

رَّ. ألََم، َوُينِتُجوَن �لشَّ    َيصَنُعوَن �ل�
أفاِعي، 5  َيفِقُسوَن َبيَض �ل�  

   َوَينِسُجوَن َشَبَكَة َعنَكُبوٍت.
   َمْن َياأكُُل ِمْن َبيِضِهْم َيُموُت،

ًة.    َو�لَبيَضُة �لَِّتي تُكَسُر َتفِقُس َحيًَّة سامَّ
6  ُخُيوُطُهْم ل� َتصلُُح لَِنْسِج �لثِّياِب،  

   َول� َيسَتِطيُعوَن َسْتَر �أنُفِسِهْم بِما َيصَنُعوَن.
   �أْعمالُهْم �أْعماُل �إثٍم،

   َو�أيِديُهْم َمليَئٌة بِالُعنِف.
رِّ، 7  َيركُُضوَن �إلَى َعَمِل �لشَّ  

أبِرياِء.    َوُيسِرُعوَن �إلَى َقتِل �ل�
يَرٌة،    �أفكاُرُهْم ِشرِّ

ماَر.    َوَيتُركُوَن َور�َءُهُم �لَخر�َب َو�لدَّ
لاِم َفلا َيعِرفُونَُه، 8  �أّما َطِريُق �لسَّ  

   َولَيَس ِفي َمسالِِكِهْم َعدٌل.
   ُطُرقُُهْم َعوجاَء،

لاَم.    َوكُلُّ َمْن َيِسيُر ِفيها لَْن َيعِرَف �لسَّ

ُة إْسراِئيَل َوَنِتيَجُتها َخِطيَّ
9  لَِذلَِك َتَرَكنا �لَعدُل،  

نصاُف ل� َياأتِي �إلَينا.    َو�ل�إ
   نَرُجو �لنُّوَر،

   َولَو ُشعاَع نُوٍر ِفي �لَعتَمِة،
ُه �لظَّلاُم.    لَِكنَّ َطِريَقنا َيلُفُّ

ُس �لحائَِط َكالِعمياِن، 10  نََتَحسَّ  
ُس َطِريَقنا َكَمْن ل� ُعُيوَن لَُهْم.    نََتَلمَّ

   نََتَعثَُّر ِفي �لظَِّهيَرِة َكما لَو كُنّا ِفي �لَعتَمِة.
   ِصرنا كالَموَتى َمَع �أنَّنا َبيَن �ل�أحياِء.

11  كُلُّنا نَُخوُر َكُدبٍَّة،  
   َونَُنوُح نُو�حاً َكالَحماِم.

ُق،    نَنَتِظُر �لَعدَل َولَِكنَُّه ل� َيَتَحقَّ
   َونَنَتِظُر �لَخلاَص، َولَِكنَُّه َبِعيٌد َعنّا.
أنَّ �أعمالَنا �لَبِشَعَة �أماَمَك َكِثيَرٌة، 12  ل�  

   َوَخطايانا َتشَهُد َعَلينا.
أنَّ �أعمالَنا �لَبِشَعَة تُر�ِفُقنا،    ل�

   َونَحُن نَعِرُف �آثاَمنا.
13  َعَصينا اهلَل،  

   َوكُنّا َغيَر �ُأَمناَء نَحَوُه.
   �بَتَعْدنا َعْن �إلَِهنا.

   كُنّا نََتَكلَُّم َعِن �لظُّلِم َو�لِعصياِن،
   َونََتَكلَُّم بَِكِلماٍت كاِذَبٍة ِمْن قُلُوبِنا.

14  �بَتَعَد �لَعدُل،  
   َو�لَحقُّ َوَقَف َبِعيد�ً.

ِة، أنَّ �لَحقَّ َيَتَعثَُّر ِفي �لّساحاِت �لعامَّ    ل�
دَق ل� َيسَتِطيُع ُدُخوَل �لَمِديَنِة.    َو�لصِّ

أمانَُة، 15  ز�لَِت �ل�  
رِّ ُيسَلُب.    َوكُلُّ َمْن َيبَتِعُد َعِن �لشَّ

   َر�أى اهلُل َهذ� َولَْم ُيَسرَّ،
   �إْذ ل� تُوَجُد َعد�لٌَة.

16  َر�أى �أنَُّه ل� ُيوَجُد �أَحٌد،  
َُّه ما ِمْن �أَحٍد َيِقُف لُِيد�ِفَع َعِن  أن    َوَتَحيََّر ل�

عِب. �لشَّ
   َفَنَصَرْتُه ِذر�ُعُه،

   َو�أيََّدُه بِرُُّه.
17  لَِبَس �لِبرَّ َكِدرٍع،  

   َوُخوَذُة �لَخلاِص َعَلى َر�أِسِه.
   لَِبَس �ل�نِتقاَم َكِثياٍب،
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   َو�كَتَسى بِالَغيَرِة َكَعباَءٍة.
وَن: 18  َسُيجاِزي �أعد�َءُه َكما َيسَتِحقُّ  

   َغَضباً َعَلى ُخُصوِمِه،
   َوِعقاباً َعَلى �أْعد�ئِِه.

و�ِطَئ َحَسَب ما     َسُيجاِزي �لُجُزَر َو�لشَّ
َتسَتِحقُّ.

19  َسَيخَشى �لَِّذيَن ِفي �لَغرِب �ْسَم اهلِل،  
رِق َسَيخافُوَن َمجَدُه.    َو�لَِّذيَن ِفي �لشَّ

أنَّ �لَعُدوَّ َسَياأتِي َكَنهٍر،    ل�
َة اهلِل َتدَفُعُه.    َولَِكنَّ قُوَّ

20  َفُهَو َسَياأتِي فاِدياً لِِصْهَيْوَن  
   لَِجِميِع �لتَّائِِبيَن ِفي عائَِلِة َيعُقوَب،

   َيُقوُل اهلُل.

21َيُقوُل اهلُل: »َهذ� ُهَو َعهِدي َمَعُهْم: ُروِحي �لَِّذي 

لَْن  َفِمَك،  ِفي  َوَضعُتُه  �لَِّذي  َوَكلاِمي  َعَليَك،  َجَعْلُتُه 
آَن  َيبَتِعد� َعنَك َول� َعْن �أول�ِدَك َول� َعْن �أحفاِدَك ِمَن �ل�

أَبِد.« َو�إلَى �ل�

اهلُل آٍت

أنَّ نُوَرِك �أَتى،60  »قُوِمي َو�أنِيِري، ل�
   َوَمجُد اهلِل �أشَرَق َعَليِك.

أْرَض، أنَّ �لظُّلَمَة تَُغطِّي �ل� 2  ل�  
ُأَمَم. ِديَد ُيَغطِّي �ل�    َو�لظَّلاَم �لشَّ

   َولَِكنَّ اهلَل ُيشِرُق َعَليِك،
   َوَمجُدُه َعَليِك َسَيظَهُر.
ُأَمُم �إلَى نُوِرِك، 3  َسَتاأتِي �ل�  

   َو�لُملُوُك �إلَى ِضياِء َفجِرِك.
4  �رَفِعي َعيَنيِك َو�نُظِري َحولَِك.  
   �إنَُّهْم َيجَتِمُعوَن َوَياأتُوَن �إلَيِك.

   �أبناُؤِك َسَياأتُوَن ِمْن َمكاٍن َبِعيٍد،
أيِدي.    َوَبناتُِك َسُيحَملَن َعَلى �ل�

5 » ِحيَنِئٍذ، َسَتَريَن َوتُشِرِقيَن �ْبِتهاجاً.  
   َسَيْسَعُد َقلُبِك َوَيمَتلُئ ِمَن �لَفَرِح،

ُل �إلَيِك، أنَّ َثرَوَة �لَبحِر َسَتَتَحوَّ    ل�
ُأَمِم �إلَيِك َسَياأتِي.    َوِغَنى �ل�
6  قُطعاُن �لِجماِل َسُتَغطِّيِك،  

   �لِجماُل �لَفِتيَُّة ِمْن ِمدياَن َوِعيَفَة.
َهِب َو�لَبُخوِر،    كُلُّها َتاأتِي ِمْن َسَباَأ بِالذَّ

   َوَسُتعِلُن َمجَد اهلِل.
7  َسُتجَمُع كُلُّ َغَنِم ِقيد�َر �إلَيِك.  

   ِكباُش نَباُيوَت َسَتخِدُمِك.
   َوَسَتُكوُن َذبائِحاً َمقُبولًَة َعَلى َمذَبِحي،

   َوَساأجَعُل َهيَكِلي �لَجِميَل َمِجيد�ً.
8  َمْن َهُؤل�ِء �لَِّذيَن َيِطيُروَن َكَسحاَبٍة،  

   َوكالَحماِم �إلَى �أعشاِشها؟
و�ِحَل َتنَتِظُرنِي، أنَّ �لسَّ 9  ل�  

ل�ً،    َوُسُفُن َترِشيَش َسَتاأتِي �أوَّ
أر�ِضي �لَبِعيَدِة،    لَِتاأتَِي بِاأول�ِدِك ِمَن �ل�

ُتُهْم َوَذَهُبُهْم،    َوَمَعُهْم ِفضَّ
   ل�أجِل َمجِد إلَِهِك،

َدِك. َُّه َمجَّ أن وِس �إْسر�ئِيَل ل�    ل�أجِل قُدُّ
10  َو�أول�ُد �لُغَرباِء َسَيبُنوَن �أسو�َرِك،  

   َوُملُوكُُهْم َسَيخِدُمونَِك.

ِّي عاَقبُتِك ِفي َغَضِبي، أن   » ل�
   َولَِكنِّي َساأرَحُمِك ِفي ِرضاَي.

11  َسَتُكوُن َبّو�باتُِك َمفُتوَحًة د�ئِماً،  
   لَْن تُغَلَق نَهار�ً َول� لَيلاً،

ُأَمِم َوُملُوِكِهْم �إلَيِك.    َكي ُيؤَتى بِِغَنى �ل�
َة �أِو �لَممَلَكَة �لَِّتي ل� َتخِدُمِك  ُأمَّ أنَّ �ل� 12  ل�  

َسَتهِلُك،
ُر َتماماً. ُأَمُم َسُتَدمَّ    تِلَك �ل�
13  َمجُد لُبناَن َسَياأتِي �إلَيِك:  

ربِيِن َمعاً، نِدياِن َو�لشَّ رِو َو�لسِّ    �أشجاُر �لسَّ
   لَِتجِميِل َمكانَِي �لُمَقدَِّس،

. ُد َموِطَئ َقَدَميَّ    َوَساُأَمجِّ
14  َسَياأتِي �أول�ُد �لَِّذيَن ضاَيُقوِك �إلَيِك    

ر�ِكِعيَن.
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   َوَجميُع �لَِّذيَن �أساُءو� �إلَيِك،
   َسَينَحُنوَن ِعنَد َقَدميِك.

   َوَسَيدُعونَِك ›َمِديَنَة يهوه،‹
وِس �إْسر�ئِيَل.‹ › ِصْهَيْوَن قُدُّ   

الم إْسراِئيُل الَجِديَدُة: أْرُض السَّ
15 » �أنِت َمهُجوَرٌة َوَمتُروَكٌة،  

   َول� �أَحَد ُيساِفُر َعْبَر �أر�ِضيِك.
أَبِد،    لِِكنَِّني َساأجَعلُِك َسَبَب َفخٍر �إلَى �ل�

   َوَمصَدَر َفَرٍح لُِكلِّ �ل�أجياِل.
ُأَمِم، 16  َسَترَضِعيَن َحِليَب �ل�  
   َسَترَضِعيَن َثرَوَة �لُملُوِك.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرِفيَن �أنِّي �أنا اهلَل ُمَخلُِّصِك،
   َوفاِديِك ُمَخلُِّص َيعُقوَب.

17 » َساُأْعِطيِك َذَهباً ِعَوضاً َعِن �لُبرونِْز،  
ًة ِعَوضاً َعِن �لَحِديِد،    َوِفضَّ

   َونُحاساً ِعَوضاً َعِن �لَخَشِب،
   َوَحِديد�ً ِعَوضاً َعِن �لِحجاَرِة.

لاَم ُيشِرُف َعَليِك،    َساأجَعُل �لسَّ
   َو�لَعدَل َيحُكُمِك.

18  لَْن ُيسَمَع �لظُّلُم ِفي �أْرِضِك ِفيما َبْعُد،  
   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َخر�ٌب َوَدماٌر ِضمَن 

ُحُدوِدِك.
يَن �أسو�َرِك ›َخلاصاً،‹    َسُتَسمِّ

   َوَبّو�باتِِك ›َتسِبيحاً.‹

مُس َمصَدَر نُوِرِك ِفي �لنَّهاِر، 19 » لَْن َتُعوَد �لشَّ  
ضاَءِة �للَّيِل،    َول� �لَقَمُر ل�إ

   ل�أنَّ اهلَل َسَيُكوُن نُور�ً �أَبِديّاً لَِك،
   َو�إلَُهِك َسَيُكوُن َمجُدِك.

20  لَْن َتِغيَب َشمُسِك،  
   َولَْن َينُقَص َقَمُرِك ِفيما َبْعُد.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيُكوُن نُور�ً �أَبِديّاً لَِك،
   َفَتنَتِهي �أيّاُم ُحزنِِك.

، 21 » كُلُّ َشعِبِك َسَيعَمُل ما ُهَو َحقٌّ  
أَبِد. أْرَض �إلَى �ل�    َوَسَيمَتِلُكوَن �ل�

   ُهُم �لُغصُن �لَِّذي َزَرعُتُه،
ظهاِر َمجِدي.    َوَعَمُل َيَديَّ ل�إ

22  �أَقلُّ �لعائِلاِت َشاأناً َسَتِصيُر َقبيَلًة،  
ًة َقِويًَّة.    َو�ل�أصَغُر َسَتِصيُر �ُأمَّ

   �أنا اهلُل.
   ِعنَدما َيِحيُن �لَوقُت،
   َساأْصَنُع َهذ� َسِريعاً.«

يَّة ِرساَلُة الُحرِّ

 61. ُروُح �لرَّبِّ اإللَُه َعَليَّ
ل�أنَّ اهلَل َمَسَحِني لَِكي �ُأعِلَن �لِبشاَرَة 

لِلَمساِكيِن،
َد ُمنَكِسِري �لُقلُوِب،    ل�ُأَضمِّ
يََّة لِلَماأُسوِريَن، عِلَن �لُحرِّ    َول�إ

طلاَق لِلَمسُجونِيَن،    َو�ل�إ
2  َو�ُأعِلَن �أنَّ َوقَت اهلِل لِلُقُبوِل أ َقْد جاَء،  

   َوَكَذلَِك جاَء َوْقُت �نِتقاِم �إلَِهنا!
َي كُلَّ �لَحز�نَى، أَعزِّ    �أرَسَلِني ل�
عِطَي لِلنّائِِحيَن ِفي ِصْهَيْوَن 3  َول�إ  

   �إكِليلاً ِعَوضاً َعِن �لرَّماِد،
   َوَزيَت َفَرٍح ِعَوضاً َعِن �لُحزِن،

ِعيَفِة.    َوَثوَب َتسِبيٍح ِعَوضاً َعِن �لرُّوِح �لضَّ
   َوَسُيدَعوَن �أشجاَر �لَعدِل َوَزرَع اهلِل �لَمِجيِد.

4  َسَيبُنوَن �لِخَرَب �لَقِديَمَة،  
َرْت َقِديماً. أماِكَن �لَِّتي ُدمِّ ُموَن �ل�    َوُيَرمِّ

   َسُيصِلُحوَن �لُمُدَن �لَخِرَبَة �لَِّتي تُِرَكْت َعبَر 
�ل�أجياِل.

5  َسَيِقُف �لُغَرباُء َوَيرُعوَن َغَنَمُكْم،  
   َو�أول�ُد �لُغَرباِء َسَيعَملُوَن ِفي ُحُقولُِكْم 

َوكُُروِمُكْم.

ّب للُقبول. حرفياً »َسَنة �لرَّبِّ �لَمقُبولَة.« قارْن  أ 2:61 وقت الرَّ

بِاإشعياء 8:49. هذه �إشارٌة �إلى سنِة �لُيوبيِل، ر�جْع كتاَب �لّلاِويِّيَن 8.
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6  �أّما �أنُتْم َفَسُتدَعوَن »َكَهَنَة اهلِل.«  
وَن »ُخّد�َم �إلَِهنا.«    َوَسُتَسمَّ
ُأَمِم،    َسَتسَتمِتُعوَن بَِثرَوِة �ل�
   َوَسَتَتَسلَُّطوَن َعَلى ِغناُهْم.

7  ِعَوضاً َعْن ِخزيُِكْم َسَتنالُوَن ِضعَفيِن.  
   َوِعَوضاً َعْن عاِركُْم َسَتفَرُحوَن بَِنِصيِبُكْم.

   لَِذلَِك َسَيمَتِلُكوَن نَِصيباً ُمضاَعفاً ِفي �أْرِضِهْم،
أَبِد.    َوَسَيُدوُم َفَرُحُهْم �إلَى �ل�
ِّي، �أنا اهلَل، �ُأِحبُّ �لَعدَل أن 8  ل�  

ِرَقَة َو�لظُّلَم.    َو�أكَرُه �لسَّ
   َساُأعِطيِهْم َجز�َءُهْم بِاأمانٍَة،

أَبِد.    َوَساأقَطُع َمَعُهْم َعهد�ً َيُدوُم �إلَى �ل�
ُأَمِم، 9  َسَيُكوُن نَسلُُهْم َمعُروفاً َبيَن �ل�  

ُعوِب.    َوَزرُعُهْم َوَسَط �لشُّ
   كُلُّ �لَِّذيَن َيَرونَُهْم َسَيعِرفُوَن

   �أنَُّهْم نَسٌل باَرَكُه اهلُل.

َخالُص اهلل
10  �أفَرُح َفَرحاً َعِظيماً باهلِل.  

لَِهي.    نَفِسي َتبَتِهُج بِاإ
َُّه �ألَبَسِني ثِياَب �لَخلاِص، أن    ل�

   َوَغطّانِي بَِثوِب �لَعدِل،
   ِمثَل َعِريٍس َيلِبُس َعَلى َر�أِسِه �إكِليلاً،

   َوِمثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن بَِجو�ِهِرها.
أْرَض َتجَعُل �لنَّباتاِت َتنُمو، َُّه َكما �أنَّ �ل� أن 11  ل�  

   َو�لَحِديَقَة تُنِبُت ُبُذوَرها،
   َهَكذ� َسَيجَعُل �لرَّبُّ اإللَُه �لَعدَل َينُمو،

ُأَمِم.    َو�لتَّسِبيَح �أماَم كُلِّ �ل�

َفَرُح الُقْدس

ل�أجِل ِصْهَيْوَن لَْن �أبَقى صاِمتاً،62 
َول�أجِل َمديَنِة �لُقْدِس لَْن �أهَد�أ،

   �إلَى �أْن ُيشِرَق نَصُرها َكالَفجِر،
   َوَخلاُصها َكالِمصباِح �لُمتَِّقِد.

ُأَمُم َصلاَحِك، 2  ِحيَنِئٍذ، َسَتَرى �ل�  

   َوَسَيَرى �لُملُوُك َمجَدِك.
   َوَسُتدَعيَن بِاْسٍم َجِديٍد ُيعِطيِه لَِك اهلُل.

3  َسَتُكونِيَن تاجاً َجِميلاً بَِيِد اهلِل،  
   َو�إكليلاً َمَلِكّياً بَِيِد �إلَِهِك.

4  لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد »َمهُجوَرًة،«  
   َو�أْرُضِك لَْن تُدَعى »َخِرَبًة.«

   َبْل َسُتدَعيَن »َمَسرًَّة،«
   َو�أْرُضِك َسُتدَعى »َعُروساً.«

   ل�أنَّ اهلَل ُيَسرُّ بِِك،
   َوَسَتُكوُن �أْرُضِك َعُروساً.

ُج �لّشابُّ ِمْن َفتاٍة، 5  َفَكما َيَتَزوَّ  
ُجِك �أول�ُدِك.    َهَكذ� َيَتَزوَّ

   َوَكما َيفَرُح �لَعِريُس بَِعُروِسِه،
   َهَكذ� َيفَرُح �إلَُهِك بِِك.

ِحفُظ اهلِل ِلُوُعوِده
6  َعَلى �أسو�ِرِك يا قُدُس،  

   َوَضعُت ُحّر�ساً ل� َيسُكُتوَن كُلَّ �لنَّهاِر َوكُلَّ 
�للَّيِل.

   يا ُمَذكِِّري اهلَل بَِوعِدِه ل� َتهَد�أو�،
7  َول� َتَدُعوُه َيهَد�ُأ،  

   َحتَّى ُيَثبَِّت َمديَنَة �لُقْدِس،
أْرِض.    َوَيجَعَلها �ُأغِنَيًة ِفي �ل�

8  �أقَسَم اهلُل بَِيِدِه �لُيمَنى َوبِِذر�ِعِه �لَقِويَِّة َفقاَل:  
  » لَْن �ُأعِطَي َقمَحِك ثانَِيًة َطعاماً ل�أعد�ئِِك.

   َو�لُغَرباُء لَْن َيشَرُبو� نَبيَذِك �لَِّتي َتِعبِت ِفيها.

9 » َولَِكنَّ �لَِّذيَن َيحُصُدونَُه ُهْم َياأكُلُونَُه،  
   َوُيَسبُِّحوَن اهلَل.

   َو�لَِّذيَن َيجُنوَن �لِعَنَب ُهْم َيشَرُبوَن �لنَِّبيَذ ِفي 
ساَحِة َمْقِدِسي.«

أبو�َب، 10  �عُبُرو�، �عُبُرو� �ل�  
عِب. ُئو� �لطَِّريَق لِلشَّ    َهيِّ
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   �أِزيلُو� �لِحجاَرَة ِمَن �لطَِّريِق َوَضُعوها ِفي 
�أكو�ٍم.

أْرِض َوقاَل: 11  فَاهلُل �أعَلَن لُِكلِّ �ل�  
  » قُولُو� للَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن،

   ها �إنَّ ُمَخلَِّصِك أ �آٍت �إلَيِك.
   �إنَُّه َيحِمُل َجز�َءُه َمَعُه،

ُمُه �ُأجَرتُُه.«    َوَتَتَقدَّ

عَب �لُمَقدََّس،« 12  َسُيدَعى َشعُبُه »�لشَّ  
ْعَب �لَِّذي َفد�ُه اهلُل.«   » �لشَّ

   َو�أنِت يا قُدُس،
   َسُتدَعيَن »�لَِّتي َبَحَث اهلُل َعنها،«

  » �لَمِديَنَة َغيَر �لَمتُروَكِة.«

ُمحاَكَمُة اهلِل ِلَشعِبه

آتِي ِمْن �أُدوَم،63  َمْن َهذ� �ل�
ِمْن َمِديَنِة ُبصَرى َوثِياُبُه ُمَلطََّخٌة بِاللَّوِن 

�ل�أحَمِر؟
   َمْن ذ�َك �لَّلابُِس ثِياباً َجِميَلًة،

تِِه �لَعِظيَمِة؟    َوَيِسيُر بُِقوَّ

  » َهذ� �أنا، �لُمعِلُن �لنَّصَر،
   �لقاِدُر َعَلى �لَخلاِص.«

2 » َفِلماذ� ثِياُبَك ُمَلطََّخٌة بِاللَّوِن �ل�أحَمِر  
   َكِثياِب َمْن َيُدوُسوَن �لِعَنَب ِفي �لِمْعَصَرِة؟«

3 » ُدسُت ِمعَصَرَة �لَخمِر َوحِدي،  
ُعوِب �أَحٌد.    َولَْم ُيساِعدنِي ِمَن �لشُّ

   َمَشيُت َعَليِهْم ِفي َغَضِبي،
   َوُدسُتُهْم ِفي َسَخِطي.

ْت ثِيابِي بَعِصيِرِهْم،    ُرشَّ

َصك. حرفّياً »خلاُصِك.« أ 11:62 ُمَخلِّ

   َفَتَلطََّخْت كُلُّ َملابِِسي.
ْدُت َيوَم ِعقاٍب لِلاُأَمِم، َِّني َحدَّ أن 4  ل�  

   َوَسَنُة َتحِريِر َشعِبي َقِد جاَءْت.
5  نََظرُت، َفَلْم َيُكْن ِمْن ُمِعيٍن،  

   َو�نَدَهشُت، �إْذ لَْم َيُكْن ِمْن َسنيٍد.
   َفَنَصَرْتِني ِذر�ِعي،
   َوَسَنَدنِي َغَضِبي.

6  ُدسُت ُشُعوباً ِفي َغَضِبي،  
   َوَحطَّمُتُهْم ِفي َسَخِطي،

   َوَسَكبُت َعِصيَرُهْم َعَلى �لتُّر�ِب.«

إحساناُت اهلِل َنحَو َشعِبه
7  َساُأخِبُر بِاإحساناِت اهلِل،  

   باأعماِل اهلِل �لَِّتي بَِسَبِبها َيسَتِحقُّ �لتَّسِبيَح،
   َول�أجِل َجميِع ما َصَنَعُه اهلُل لَنا.

   ل�أجِل �إحسانِِه �لَكِثيِر لَِبيِت �إْسر�ئِيَل،
   �لَِّذي �أجَزلَُه لَُهْم بَِحَسِب َرحَمِتِه

   َوَكثَرِة َمَحبَِّتِه.
8  قاَل: »�إنَّما ُهْم َشعِبي،  

   َو�أول�ِدي �لَِّذيَن لَْن َيُخونُونِي.«
   َولَِذلَِك صاَر ُمَخلَِّصُهْم.

9  ِفي كُلِّ ِضيِقِهْم لَْم َيُكْن َرُسوٌل �أْو َملاٌك   
لُِيَخلَِّصُهْم،

   َولَِكنَُّه ُهَو نَفُسُه َخلََّصُهْم،
   َوبَِمَحبَِّتِه َوَرحَمِتِه ُهَو َفد�ُهْم،

أيّاِم �لماِضَيِة.    َوَرَفَعُهْم َوَحَمَلُهْم كُلَّ �ل�
ُدو�، 10  َولَِكنَُّهْم َتَمرَّ  

   َو�أحَزنُو� ُروَحُه �لُقدُّوَس.
ُهْم،    لَِذلَِك صاَر َعُدوَّ

   َوحاَرَبُهْم.

أيّاَم �لماِضَيَة، 11  ِحيَنِئٍذ، َتَذكَُّرو� �ل�  
   َتَذكََّر َشعُبُه ُموَسى.

   �أيَن �لَِّذي �أخَرَجُهْم ِمَن �لَبحِر،
   �لَِّذي كاَن َيرَعى َغَنَمُه؟
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   �أيَن �لَِّذي َوَضَع ِفيِهْم ُروَحُه �لُقدُّوَس؟
12  �أيَن �لَِّذي َوَضَع ِذر�َعُه �لَمِجيَدَة  

   ِفي َيميِن ُموَسى لَِيُقوَدُه؟
   �يَن �لَِّذي َشقَّ �لماَء �أماَمُهْم،

أَبِد؟    لَِيُكوَن �سُمُه َمعُروفاً �إلَى �ل�
13  �أيَن �لَِّذي قاَدُهْم ِفي �لِمياِه �لَعِميَقِة؟  
يَِّة، َفَلْم َيَتَعثَُّرو�،    َكالِحصاِن ِفي �لَبرِّ
14  َوكالَبهائِِم �لَِّتي َتنِزُل �إلَى �لو�ِدي؟  

   َفُروُح اهلِل قاَدُهْم �إلَى �لّر�َحِة.
   َهَكذ� قُْدَت َشعَبَك

   َحتَّى َتصَنَع لَِنفِسَك �ْسماً َمِجيد�ً.

َصالٌة إَلى اهلل
ماو�ِت، 15  �نُظْر ِمَن �لسَّ  

ِس �لَمِجيِد.    ِمْن َمسَكِنَك �لُمَقدَّ
تَُك،    �أيَن َغيَرتَُك َوقُوَّ

   َتوُق َقلِبَك َوَشَفَقُتَك؟
   لِماذ� تُخفيها َعنَّي؟

ََّك �أنَت �أُبونا، أن 16  ل�  
   َحتَّى لَو كاَن �إبر�ِهيُم ل� َيعِرفُنا،

   َو�إْسر�ئِيُل ل� َيعَلُم َمْن نَحُن.
   �أنَت، يا اهلُل، �أُبونا،

   َو�سُمَك ِمَن �لَقِديِم ُهَو »فاِدينا.«
17  لِماذ� َتَركَتنا يا اهلُل نَِضلُّ َعْن ُطُرِقَك؟  

ى َفلا نَخاَفَك؟    َولِماذ� َتَركَت قُلُوَبنا لَِتَتَقسَّ
   �إرِجْع ل�أجِل ُخّد�ِمَك،

   َول�أجِل �لَقبائِِل �لَِّتي ِهَي لََك.
ُس �مَتَلَك َهيَكَلَك لَِفتَرٍة  18  َشعُبَك �لُمَقدَّ  

َقِصيَرٍة،
   َولَِكنَّ �أعد�َءنا د�ُسوُه.

19  كُنّا لَِفتَرٍة َطِويَلٍة َكَمْن لَْم َتحُكْمُهْم،  
   َوكالَِّذيَن لَْم ُيدُعو� باْسِمَك.

ماو�ِت َوَتنِزُل!64  لَيَتَك َتُشقُّ �لسَّ
ِحيَنِئٍذ، َسَتهَتزُّ �لِجباُل �أماَمَك.

َجير�ِت �لجافََّة، 2  َكالنّاِر �لَِّتي تُشِعُل �لشُّ  
   َكالنّاِر �لَِّتي َتجَعُل �لماَء َيغِلي،

   �نِزْل لَِتجَعَل �ْسَمَك َمعُروفاً لََدى �أعد�ئَِك،
ُأَمُم َخوفاً ِعنَد ُحُضوِرَك.    َولَِترَتِجَف �ل�

3  ِعنَدما َصَنعَت �ُأُمور�ً َعِظيَمًة لَْم نََتَوقَّعها،  
   نََزلَْت َفاهَتزَِّت �لِجباُل �أماَمَك.

4  لَْم َيسَمْع �أَحٌد ِمَن �لَقِديِم ِجّد�ً،  
   َولَْم َتسَمْع �ُأُذٌن،

   َولَْم َتَر َعيٌن �إلَهاً َغيَرَك
   َيعَمُل لِلَِّذيَن َينَتِظُرونَُه.

لاِح، 5  ِجئَت لِِلقاِء �لَِّذيَن َيفَرُحوَن بَِعَمِل �لصَّ  
   �لَِّذيَن َيذكُُرونََك ِفي ُطُرِقِهْم.

   ِحيَن كُنَت غاِضباً بَِسِبِب َخطايانا،
أيّاِم كاَن ِمَن �لُممِكِن �أْن     َحتَّى ِفي تِلَك �ل�

نَخلَُص.
6  ِصرنا كُلُّنا َكَشيٍء نَِجٍس،  

   َوكُلُّ �أعمالِنا �لّصالَِحِة َكَثوٍب َوِسٍخ.
   كُلُّنا َذُبْلنا َوَسَقطنا َكَوَرَقٍة،

يِح َبِعيد�ً.    َوَخطايانا َحَمَلْتنا َكالرِّ
7  لَيَس َمْن َيدُعو بِاْسِمَك،  

ُك بَِك.    �أْو َيَتَمسَّ
ََّك َسَترَت َوجَهَك َعنّا، أن    ل�

   َو�أَذْبَتنا بَِسَبِب َخِطيَِّتنا.
8  لَِكنََّك �أُبونا يا اهلُل،  

،    نَحُن �لطِّيُن َو�أنَْت �لَفّخاِريُّ
   َوكُلُّنا َعَمُل َيِدَك.

9  ل� َتغَضْب يا اهلُل َكِثير�ً،  
أَبِد.    َول� َتذكُْر �إثَمنا �إلَى �ل�

   �إنَّما كُلُّنا َشعُبَك.
يًَّة. َسُة صاَرْت َبرِّ 10  ُمُدنَُك �لُمَقدَّ  

يًَّة،    ِصْهَيْوُن صاَرْت َبرِّ
   َو�لُقدُس َمكاناً َمهُجور�ً.
ُس �لَجِميُل 11  َهيَكلُنا �لُمَقدَّ  

   َحيُث َسبََّحَك �آباُؤنا
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   �حَتَرَق بِالنّاِر،
   َوكُلُّ �ل�أشياِء �لثَِّميَنِة �لَِّتي نَمَتِلُكها َخِرَبْت.
12  �أَبْعَد َهذ� كُلِِّه َتمَتِنُع َعْن ُمساَعَدتِنا يا اهلُل؟  

مَت َوتُعاِقُبنا بَِقسَوٍة؟    َهْل َسَتلَزُم �لصَّ

َجواُب اهلل

 65، »َوَصَلِني �لَِّذيَن لَْم َيْسَعْو� �إلَيَّ
   َوَوَجَدنِي �لَِّذيَن لَْم َيبَحثُو� َعنِّي.
ٍة لَْم َتْدُع بِاْسِمي. ُأمَّ    قُْلُت: ›َهاأنَذ�‹ ل�

2  َبيَنما َمَدْدُت َيِدي َطو�َل �لنَّهاِر  
ِد    نَحَو َشعبي �لُمَتَمرِّ

يٍر تابِعاً �أهو�َءُه!    �لّسالِِك ِفي َطِريٍق ِشرِّ
3  َشعِبي ُيِثيُر َغَضِبي د�ئِماً،  
ُم �أماَم َعيَنيَّ َذبائَِحُه    ُيَقدِّ

أوثاِن،    َوَبُخوَرُه ِفي َحد�ئِِق �ل�
   َوَعَلى َمذ�بَِح ِمَن �لطُّوِب.

4  َينَتِظُر ِعنَد �لُقُبوِر،  
   َوَيقِضي �للَّيَل ِفي �لَمز�ر�ِت.

   َياأكُُل لَحَم �لِخنِزيِر،
   َوِفي �أوِعَيِتِهْم َمَرُق لُُحوٍم نَِجَسٍة.

5  َيُقوُل كُلُّ َو�ِحٍد لِلاآَخِر:  
› �بَق َبِعيد�ً، ل� َتقَتِرْب ِمنِّي،   

   �أنا �أقَدُس ِمنَك!‹
عُب َكالدُّخاِن ِفي �أنِفي،    َهذ� �لشَّ

   َوكالنّاِر َتشَتِعُل َطو�َل �لَيوِم.«

ُوُجوُب ُمعاَقَبِة إْسراِئيل
6 » ها ُهَو َمكُتوٌب �أماِمي:  
   لَْن �أهَد�َأ، َبْل َساُأجاِزي.

   َساأِكيُل َجز�َءُهْم َو�أسُكُبُه ِفي �أحضانِِهْم.
7  َساُأجازِيُهْم َعَلى َخطاياُهْم َوَخطايا �آبائِِهْم َمعاً،  

َُّهْم �أحَرقُو� َبُخور�ً َعَلى �لِجباِل، أن    ل�
   َو�أهانُونِي َعَلى �لتِّلاِل.

   َساأِكيُل َجز�َءُهْم َو�أسُكُبُه ِفي �أحضانِِهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

ٌة ِمْن َبني إْسراِئيل َبِقيَّ
8َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  » َكما ُيوَجُد �لَعِصيُر ِفي ُعنُقوِد �لِعَنِب،
أنَّ ِفيِه َبَرَكًة،‹    َفُيقاُل: ›ل� تُتِلْفُه ل�

   َهَكذ� َساأفَعُل ل�أجِل ُخّد�ِمي
   َفلا �ُأهِلُكُهْم بِالكاِمِل.

9  َساُأعِطي َيعُقوَب نَسلاً،  
   َوَساُأخِرُج ِمْن َيُهوذ� َمْن َسَيِرُث ِجبالِي.

أْرَض،    َوَسَيمَتِلُك �لَِّذيَن �خَترتُُهُم �ل�
   َوُخّد�ِمي َسَيسُكُنوَن ُهناَك.

10  ِحيَنِئٍذ، َيِصيُر َسهُل شاُروَن َمرَعًى لِلَغَنِم،  
   َوو�ِدي َعُخوَر َمرَبضاً لِلَبَقِر،

   لَِشعِبي �لَِّذيَن َيطلُُبونَِني.

11 » َو�أنُتْم يا تاِرِكي اهلَل،  
   �لنّاِسيَن َجَبِلَي �لُمَقدََّس،

، لَِه �لَحظِّ    �لَِّذيَن تَُهيُِّئوَن مائَِدًة ل�إ
لَِه �لَمِصيِر. أقد�َح بِالَخمِر ل�إ    َوَتملاُأوَن �ل�

يِف. 12  َساأجَعُل َمِصيَركُُم �لَموَت بِالسَّ  
بِح،    كُلُُّكْم َسَتنَحُنوَن لِلذَّ
ِّي َدَعوُت َفَلْم تُِجيُبو�. أن    ل�

   َتَكلَّْمُت َولَْم َتسَتِمُعو�.
رَّ �أماِمي،    َفَعلُتُم �لشَّ

   َو�خَترتُْم ما ل� َيُسرُّنِي.«

13لَِذلَِك َهَكذ� قاَل �لرَّبُّ اإللَُه:

  » ُخّد�ِمي َسَياأكُلُوَن،
   �أّما �أنُتْم َفَسَتُكونُوَن َجوَعى.

   َسَيُكوُن ُخّد�ِمي َفِرِحيَن،
   �أّما �أنُتْم َفَسَتحَزنُوَن.

14  َسُيَرنُِّم ُخّد�ِمي لَفَرِح قُلُوبِِهْم،  
ألَِم قُلُوبُِكْم،    �أّما �أنُتْم َفَسَتبُكوَن ل�
   َول�نِكساِر �أرو�ِحُكْم َسَتُنوُحوَن.
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. 15  َسَيُكوُن �ْسُمُكْم َكَشِتيَمٍة ِعنَد ُمختاِريَّ  
   َسُيِميُتُكُم �لرَّبُّ اإللَُه،

   َوَسُيعِطي لُِخّد�ِمِه �ْسماً َجِديد�ً.
أْرِض، 16  َفُكلُّ َمْن ُيِريُد �لَبَرَكَة ِفي َهِذِه �ل�  

أِميِن.    َسَيطلُُب ِمَن �هلِل �ل�
أْرِض، ُد بِِنْذٍر ِفي َهِذِه �ل�    َوكُلُّ َمْن َيَتَعهَّ

أِميِن.    َسَيحِلُف بِاهلِل �ل�
ُأولَى َسُتنَسى، يقاِت �ل� أنَّ �لضِّ    ل�

   َوَسَتخَتِفي ِمْن �أماِمي.«

َوقٌت َجِديٌد آت
17 » ها �إنِّي َساأخِلُق َسماو�ٍت َجِديَدًة َو�أْرضاً   

َجِديَدًة،
ُأولَى لَْن تُذَكَر،    َو�ل�أشياُء �ل�
   َولَْن َتخُطَر َعَلى باِل �أَحٍد.

أَبِد َعَلى ما  18  لَِكِن �بَتِهُجو� َو�فَرُحو� �إلَى �ل�  
َساأخِلُقُه،

ِّي َساأخِلُق �لُقْدَس لَِتُكوَن َمِديَنَة �لَفَرِح، أن    ل�
ُروِر.    َوَيُكوُن َشعُبها َشعَب �لسُّ

19  َوَساأفَرُح بِالُقْدِس،  
   َوَساأكُوُن َمسُرور�ً بَِشعِبي.

   لَْن ُيسَمَع َصوُت �لُبكاِء ِفيها ِفيما َبْعُد،
يِق.    َوَكَذلَِك َصَرخاُت �لضِّ

20  لَْن َيُعوَد ُهناَك ِطفٌل َيِعيُش بِْضَعَة �أيّاٍم ثُمَّ   
َيُموُت،

   َول� َشيٌخ ل� ُيكِمُل �أيّاَمُه.
   �لَِّذي َيُموُت ِفي ِسنِّ ِمَئٍة َسُيعَتَبُر َصِغير�ً،

   َوَمْن ل� َيبلُُغ �لِمَئَة َسُيعَتَبُر َملُعوناً.
21  َسَيبُنوَن ُبُيوتاً َوَيسُكُنوَن ِفيها،  

   َوَسَيزَرُعوَن كُُروماً َوَياأكُلُوَن َثَمَرها.
22  لَْن َيبُنو� ُبُيوتاً لَِيسُكَنها �آَخُروَن،  

   َولَْن َيزَرُعو� كُُروماً لِياأكَُل َثَمَرها �آَخُروَن.
   َسَيِعيُشوَن َطِويلاً َكال�أشجاِر،

   َوَسَيَتَمتَُّع ُمختاِريَّ بِما َصَنَعْتُه �إيديِهْم.
23  لَْن َيتَعُبو� َعَبثاً،  

   َولَْن ُينِجُبو� �أول�د�ً للَشقاِء.
َُّهْم نَسٌل باَرَكُه اهلُل، أن    ل�
   َوباَرَك �أول�َدُهْم َمَعُهْم.

24  َساُأِجيُبُهْم َقبَل �أْن َيدُعونِي،  
   َوَبيَنما ُهْم َيَتَكلَُّموَن َساأسَتِجيُب لَُهْم.

ئُب َو�لَحَمُل َمعاً، 25  َسَيرَعى �لذِّ  
أَسُد تِبناً َكالَبَقِر،    َوَسَياأكُُل �ل�
ُر بِالتُّر�ِب. أ    �أّما �لَحيَُّة، َفَتَتَعفَّ

   لَْن ُيؤِذَي �أْو ُيهِلَك َبْعُضُهْم َبعضاً َعَلى َجَبِلي 
�لُمَقدَِّس.«

   َيُقوُل اهلُل.

ُمحاَكَمُة اهلِل ِلجميِع األَُمم

َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:66 
ماُء َعرٌش لِي، »�لسَّ
. أْرُض َمد�ٌس لَِقَدَميَّ    َو�ل�

   َفاأيُّ َبيٍت تُِريُدوَن �أْن َتبُنوُه لِي؟
   َهْل �أحتاُج �إلَى َمكاٍن لِلّر�َحِة؟

2  َيِدي َصَنَعْت َهِذِه �ل�أشياَء كُلَّها،  
   َولَِذلَِك ِهَي ُوِجْدْت، َيُقوُل اهلُل.

  » لَِكنِّي �أنُظُر �إلَى �لِمسِكيِن َوَمكُسوِر �لرُّوِح،
   �لَِّذي َيرَتِعُد ِعنَد َسماِع َكلاِمي.

3  لَيَس َكَمْن َيذَبُح لِي َثور�ً ثُمَّ َيقُتُل �إنساناً!  
ي لِي بَِحَمٍل ثُمَّ َيكِسُر ُعُنَق َكلٍب!    �أْو ُيَضحِّ

ُم َتقِدَمَة َقمٍح َوُيرِفُقها بَِدِم ِخنِزيٍر!    �أْو ُيَقدِّ
   �أْو ُيحِرُق َبُخور�ً َتقِدَمًة لِي ثُمَّ ُيباِرُك َوَثناً!

   ُهُم �ختاُرو� ُطُرَقُهْم،
   َوُيَسرُّوَن باأوثانِِهُم �لَكِريَهِة.

4  َو�أنا �أيضاً َساُأعاِملُُهْم بَِقسَوٍة،  
   َوَساأجِلُب َعَليِهْم ما َيخافُونَُه.

ِّي َدَعوُت، َولَْم ُيِجْب �أَحٌد، أن    ل�
   َتَكلَّْمُت، َولَْم َيسَتِمُعو�،

أ 25:65 تتعّفر بالّتراب. حرفياً »�لتّر�ُب طعاُمها.«
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رَّ �أماِمي،    َبْل َصَنُعو� �لشَّ
   َو�ختاُرو� ما ل� َيُسرُّنِي.«

5  �ْسَتِمُعو� �إلَى َكِلَمِة اهلِل،  
   يا َمْن تُدِركُوَن َهيَبَتها ِعنَد َسماِعها:

  » �أقِرباُؤكُُم �لَِّذيَن َيكَرُهونَُكْم َوَيرفُُضونَُكْم
   ِمْن �أجِل �ْسِمي َيُقولُوَن:

› َفْلُيظِهِر اهلُل َمجَدُه َوُيَخلِّْصُهْم،   
   َحتَّى نََرى َفَرَحُكْم.‹
   لَِكنَُّهْم َسُيخَزْوَن.«

ٌة َجِديَدة ِعقاٌب َوأُمَّ
ٌة �آتَِيٌة ِمَن �لُمُدِن، 6  ها َضجَّ  

   َوِمَن �لَهيَكِل.
   �إنَُّه َصوُت اهلِل ُيعاِقُب �أعد�َءُه بَِحَسِب ما 

وَن. َيسَتِحقُّ

7  َولََدْت ِصْهَيْوُن َقبَل �أْن َتاأتَِي �آل�ُم �لَمخاِض.  
   َقبَل �أْن َتشَعَر بِاألَِم �لِول�َدِة، �أنَجَبْت َذَكر�ً.

8  َمْن َسِمَع بَِشيٍء ِمثِل َهذ�؟  
   َوَمْن َر�أى ِمثَلُه؟

   َهْل تُولَُد َبَلٌد ِفي َيوٍم؟
ٌة ِفي لَحَظٍة؟    َهْل تُولَُد �ُأمَّ

ِل     نََعْم، َولََدْت ِصْهَيْوُن َبِنيها ِفي �أوَّ
�لَمخاِض.

9  َيُقوُل اهلُل: »َفَهْل �ُأرِسُل َمخاضاً َو�أمَنُع   
�لِول�َدَة؟

   �أنا َساُأِعيُنها َعَلى �لِول�َدِة،
نجاَب؟« َيُقوُل �إلَُهِك.    َفِلماذ� �أمَنُع �ل�إ

10  �فَرُحو� َمَع �لُقْدِس َو�بَتِهُجو� ل�أجِلها،  
   يا َجميَع ُمِحبِّيها.

   �فَرُحو� َمَعها َفَرحاً،
   يا َجميَع �لنّائِِحيَن َعَليها.

11  لَِكي َتْرَضُعو� َوَتشَبُعو� َعَلى َصدِرها �لُمِريِح،  

   َوَتشَرُبو� بُِسروٍر ِفي ِحضِنها �لَمِجيِد.
أنَّ َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 12  ل�  
  » َساُأرِسُل لَها َسلاماً َكَنهٍر،

ُأَمِم َكَجدَوٍل ُمَتَدفٍِّق.    َوَثرَوَة �ل�
   َسُترَضُعوَن،

أيِدي تُحَملُوَن،    َوَعَلى �ل�
   َوَعَلى �لرَُّكِب تَُدلَّلُوَن.

ُأمُّ ِطفَلها، 13  َوَكما تَُعزِّي �ل�  
يُكْم.    َهَكذ� َساُأَعزِّ

وَن ِفي َمديَنِة �لُقْدِس.    َوَسَتَتَعزَّ
14  َسَتَروَن، َوقُلُوُبُكْم َسَتفَرُح،  

   َو�أجساُدكُْم َكالُعشِب َسَتزُهو.
ُة اهلِل َمعُروَفًة َبيَن ُخّد�ِمِه،    َوَسَتُكوُن قُوَّ

   َوَغَضُبُه َوَسَط �أعد�ئِِه.«
15  ها �إنَّ اهلَل قاِدٌم بِالنّاِر،  

   َوَمرَكباتُُه ِمثَل �لعاِصَفِة،
ُعوَب ِفي َغَضِبِه،    لُِيعاِقَب تِلَك �لشُّ

   َوُيَوبَِّخُهْم بِلُُهِب �لنّاِر.
16  َسُيحاِكُم اهلُل َجِميَع �لَبَشِر،  

ُذ ُحكَمُه بِالنّاِر َوبَِسيِفِه.    َوَسُيَنفِّ
   َكِثيُروَن ُهُم �لَِّذيَن َسَيقُتلُُهُم اهلُل.

ُروَن  17»َسَيِهِلُك َمعاً �أولَِئَك �لَِّذيَن َيغَتِسلُوَن َوَيَتَطهَّ

آَخِر،  �ل� َبعَد  و�ِحد�ً  أوثاِن،  �ل� َمز�ر�ِت  �إلَى  هاِب  لِلذَّ
ُطُهْم قائُِدُهْم. َسَيِهِلُك َمعاً �أولَِئَك �لَِّذيَن َياأكُلُوَن  َوَيَتَوسَّ

لَحَم َخناِزيَر َوِجرذ�َن َوَقذ�ر�ٍت �ُأخَرى،« َيُقوُل اهلُل.
18»�أعِرُف �أعمالَُهْم َو�أفكاَرُهْم. �أنا �آٍت ل�أجَمَع كُلَّ 

ألِسَنِة، َوَسَياأتُوَن َوَيَروَن َمجِدي. 19َساأَضُع  ُعوِب َو�ل� �لشُّ
ِفيِهْم َعلاَمًة، َوَساُأرِسُل �لنّاِجيَن ِمنُهْم �إلَى َترِشيَش َوفُوَل 
هاِم – َوماِشَك َوتُوباَل َوياو�َن،  َولُوَد – �لمشُهوَرِة بُِرماِة �لسِّ
َو�إلَى �لُجُزِر �لَبِعيَدِة �لَِّتي لَْم َتسَمْع بِي َولَْم َتَر َمجِدي، 
ُأَمِم. 20َوَسَياأتُوَن بُِكلِّ  َفُيخِبُروَن بَِمجِدي َوَسَط تِلَك �ل�
ُأَمِم َكَتقِدَمٍة هلِل. َسَياأتُوَن �إلَى َجَبِلي  �إْخَوتُِكْم ِمْن كُلِّ �ل�
ِس – َمديَنِة �لُقْدِس – َعَلى �لَخيِل َوِفي �لَمرَكباٍت  �لُمَقدَّ
َياأتِي  َكما  َو�لِجماِل،  �لِبغاِل  َوَعَلى  �لُمَغطّاٍة  َو�لَعَرباِت 
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َبُنو �إْسر�ئِيَل بَِتقِدَمِة َقمٍح ِفي �إناٍء نَِظيٍف �إلَى َبيِت اهلِل. 
21َوَساُأَعيُِّن ِمنُهْم َكَهَنًة َول�ِويِّيَن.« َيُقوُل اهلُل.

ماواُت الَجِديَدُة َواألْرُض الَجِديَدة السَّ
أْرَض  َو�ل� �لَجِديَدَة  ماو�ِت  �لسَّ �أنَّ  َكما  َُّه  أن 22»ل�

َهَكذ�  َمحَضِري،  ِفي  َسَتُدوُم  َساأصَنُع  �لَِّتي  �لَجِديَدَة 

�أيضاً َسَيُدوُم �ْسُمُهْم َونَسلُُهْم. 23َوِمْن َشهٍر �إلَى َشهٍر، 
لَِيسُجُدو�  �لَبَشِر  كُلُّ  َسَياأتِي  َسبٍت،  �إلَى  َسبٍت  َوِمْن 

�أماِمي،« َيُقوُل اهلُل.
 . 24»َوَسَيخُرُجوَن َوَيَرْوَن ُجَثَث �لَِّذيَن َعَصْو� َعَليَّ

َفاإنَّ ُدوَدُهْم لَْن َيُموَت، َوناَرُهْم لَْن تُطَفاأ، َبْل َسَيمُقُتُهْم 
َجميُع �لَبَشِر.«
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