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١قُوقُ النَّبِيبح آهي رالَّذ يحالْو وذَا هالظُّلْمِ، ٢. ه نم كخُ ِإلَيرَأص؟ وعمَأنْتَ ال تَسو ،با ريثُ يتَغتَى َأسِإلَى م
حتَمُل الْخَطََأ؟ َأمامي اغْتصاب وعنْفٌ، انْتَشَر الْخصام وساد ِلماذَا تَجعلُني َأرى الشَّر، وِلماذَا ت٣َوَأنْتَ ال تُنَجي؟ 

اع٤. النِّزةُل بِالشَّرِيعمطَُل الْعب ِلذَِلك .ودجوم رُل غَيدي . الْعف ورجي يالْقَاضاِلحِ، وي الصف كَّمتَحي يرالشِّر
  .الْحكْمِ

  جواب اهللا

٥تََأمبِه وكُمرَأخْب ِإن قُونَهدال تُص كُمامي َأيالً فمُل عمَأعوا، َألنِّي سريتَحوا وبجتَعوا وانْظُرو مفَِإنِّي ٦. لُوا اُألم
هم ٧. رضِ ِليستَوِلي علَى بِالد لَيستْ لَهُأثير الْبابِليين، هذَا الشَّعب الَّذي ال يرحم، بْل يتَقَدم ويزحفُ في كُلِّ اَأل

تَهظَمع فْرِضيو هكَامَأح ردصي ،بعرميفٌ وخم بالذَِّئابِ ٨. شَع نةً ماسشَر َأكْثَرورِ، والنُّم نم عرَأس ملُهخَي
اءسالْم نْدع .ْأتُوني ،ونزقْفي مانُهسفُرهتلَى فَرِيسع نْقَضرٍ يكَنَس ونيرطي ،يدعب نكَابِ ٩.  متالر مكُلُّه ْأتُوني

. يهزُأون بِالْملُوك، ويسخَرون من الْحكَّام١٠ِ. الْعنْف، يتَقَدمون كَالِّرِيحِ الشَّرقية، ويجمعون اَألسرى كَالرمِل
ثُم يتْركُونَها كَالريحِ، ويروحون ١١. ن علَى كُلِّ الْمدنِ الْحصينَة، يكَومون التُّراب حولَها ويهزِمونَهايضحكُو

كَانٍ آخَرِإلَى م .متَهقُو وندبعي ارَأشْر مه.  
  حبقوق يشتكي ثانية

َأنْتَ يا رب عينْتَ الْبابِليين ِلينَفِّذُوا . ِلذَِلك ال نَموتُ يا ِإلَهِي، يا ِإلَهِي الْقُدوس. َألزِليا رب َأنْتَ موجود منْذُ ا١٢
وبالشُّع باقَأنَا ِلتُعلْجا مي متَهاخْتَرو ،ككْم١٣. حَأنْتَ ال تَح ،ا الشَّرتَنْظُر َأن نم رَأطْه نَاكيُل الْخَطََأعاذَا . تَممفَل

َأنْتَ جعلْتَ النَّاس كَسمك الْبحرِ، ١٤ِإذَن تَحتَمُل الْغَادرِين، وتَسكُتُ حين يبلَع الشِّرير من هو صاِلح َأكْثَر منْه؟ 
نَّارة، َأو يصيدهم بِالشَّبكَة، َأو يجمعهم في مصيدة، ويفْرح فَيْأخُذُهم الْعدو كُلَّهم بِالص١٥. كَحشَرات ال قَاِئد لَها

تَهِجبيْأكُُل ١٦. ويو ةيفَاهي ريشُ فعا يهِمطَتاسبِو َألنَّه ،هتديصِلم خُوررِقُ الْبحيو ،هكَتِلشَب ابِينالْقَر مقَدي ِلذَِلك
  فَهْل يظَلُّ يجمع اُألمم بِشَبكَته داِئما، ويهلكُها بِال رحمة؟١٧. عام الشَّهِيالطَّ
  



 جواب اهللا

٢ 

١ايلَى شَكْوع اوِبجاذَا يبِمقُوُل اُهللا ِلي واذَا يى مَألر ،باقُأرجِ ورِإلَى الْب دعي، َأصدصرلَى مفُ عَأق .
َألن الرْؤيا تَتم في ٣. اُكْتُبِ الرْؤيا، اُنْقُشْها بِوضوحٍ علَى َألْواحٍ، ِلكَي تُقْرَأ بِسهولَة: "جابني الْمولَى وقَاَلفََأ٢

بال تَكْذو ةاينِ النِّهع تَتَكَلَّمو ،ددحا الْمهقْتا، َأل. وهرنْتَظطََأتْ اَأب فَِإنال تَتََأخَّرو يتَْأت َأن دا ال ب٤. نَّه يهو
  .الشِّرير ينْتَفخُ وال يسلُك بِاستقَامة، والصاِلح بِِإيمانه يحيا: تَقُوُل

٥هعتَخْد رالْخَم ا ِإنقُأ. حدهال يو رتَكَبم وكَالْ. هو ،اعرِ طَمكَالْقَب وهعشْبال ي تومِ، . مكُلَّ اُألم هِإلَى نَفْس عمجي
الْويُل ِلمن كَوم ِلنَفْسه ما ال : "ولَكنَّهم كُلَّهم يهزُأون بِه ويسخَرون منْه بَِألْغَازٍ ويقُولُون٦. ويْأسر كُلَّ الشُّعوبِ

وفَجَأةً يقُوم كُلُّ الَّذين َأخَذْتَ َأموالَهم، يتَيقَّظُون ٧" ِإلَى متَى يدوم هذَا؟! يق السلْبِيحقُّ لَه، واغْتَنَى عن طَرِ
مةً لَهيمغَن يرشُ، فَتَصتَعتَر لُونَكعجي٨. وي بوبِ الَّتكُلُّ الشُّع كبتَنْه ةً، ِلذَِلكيرا كَثمتَ ُأمبتَْأنْتَ نَهيق . َألنَّك

  .سفَكْتَ دم الْبشَرِ، وخَربتَ الْبِالد والْمدن، وَأهلَكْتَ كُلَّ سكَّانها
نْتَ َأ١٠. الْويُل ِلمن يجمع َألهله ثَروةً من الربحِ الْحرامِ، ويظُن َأنَّه يبني عشا عاِليا في َأمانٍ من الْخَطَر٩ِ

كتَ نَفْسرخَسةً، ويرا كَثوبلَكْتَ شُعَأهو ،كللَى َأهع ارتَ الْعلَب١١. ج ،كدخُ ضرتَص اِئطةُ الْحارجتَّى حح
  !وَأعمدةُ الْخَشَبِ تُردد صراخَها

١٢كَابِ الشَّرتةً بِاريقَر سَؤسيمِ، والد فْكينَةً بِسدي منبي نٌل ِلمي١٣. و بتَع بذْهي بَِأن يرلَى الْقَدوى الْمقَض
ةمِ بِال فَاِئداُألم ودهجم١٤. النَّاسِ ِإلَى النَّارِ، وج رِفَةعم نُئ متَلتَم ضاَألر َألنرحالْب اهيا تُغَطِّي الْمالِل اِهللا كَم.  

١٥هيرى عريو هركسبِ، فَيكَْأسِ الْغَض نم هباحي صقسي نٌل ِلميالِل١٦. وَل الْجدا بارع عتَشْبَأنْتَ س . بفَاشْر
َأنْتَ ظَلَمتَ لُبنَان، ١٧. لَى في يمينه فَيغَطِّي الْهوان جاللَكجاءتْ ِإلَيك كَْأس غَضبِ الْمو. َأنْتَ َأيضا وتَعرى

ذَا الظُّلْمه كلَيي عْأتفَي .بعالر كيبصي ِلذَِلك ،اِئمهلَكْتَ الْبَأهو . ،ندالْمو تَ الْبِالدبخَرشَرِ والْب مفَكْتَ دس َألنَّك
  . سكَّانهاوَأهلَكْتَ كُلَّ

١٨هنَعصي اناِإلنْس ثَاٍل، َألنمي تةَ فيمال ق .بالْكَذ لِّمعنَمٍ يص درجم وا . هلَى مع عانكَُّل الصتَوي ذَِلك عمو
هنَعقُ. صيٌل ال تَنْطاثا تَمالْخ١٩َ! ِإنَّه نثَاٍل ممقُوُل ِلتي نُل ِلميقَّظْ: "شَبِالْوسِ." تَيرِ الَْأخْرجالْح نم آلخَر َأو :

"نْتَبِها ".يهف وحال رو ةضالْفبِ وغَشَّى بِالذَّهم و؟ هكلِّمعي َأن رقْدْل يس٢٠ِ. هقَدالْم هتيي بف ولَى فَهوا الْمَأم .
  . اَألرضِِلذَِلك اُسكُتي قُدامه يا كُلَّ

  



 صالة

٣ 

١قُوقَ النَّبِيبالةُ حص هذي٢. هشُنهتُد الُكمَأع ،كيتص نتُ ععمس با رنَا . يقْتي وف با رنَا يعا مهركَر
  .ا بِنَاحتَّى وَأنْتَ غَاضب علَينَا، كُن رحيم. عرفْنَا بِها في هذه اَأليامِ. الْحاضرِ

٣انِل فَاربج نم وسالْقُد اءج ،انيمت ناُهللا م اءج .ضَأل اَألرم هبِيحتَسو ،اءمغَطَّى الس اللُه٤. ج اُؤههب
تَهي قُوخْفا ييهفو ،هدي نم النُّور عشسِ، يالشَّم اق٥. كَِإشْرو ،ضرالْم همتَقَدُأيبالْو هاءرو يرسَل ٦. يلْززقَفَ وو

ماُألم بعفََأر نَظَر ،ضيقَةُ. اَألرتالتِّالُل الْع قَطَتسةُ، ويماُل الْقَدالْجِب تارِل. انْهنْذُ اَألزم الُهمَأع هذتُ ٧. هَأير
هْل غَضبتَ علَى اَألنْهارِ يا رب؟ هْل غَضبتَ علَيها؟ هْل ٨. حزنٍخيام كُوشَان في ضيق، ومساكن مديان في 

شَقَقْتَ . جهزتَ قَوسك، وَأعددتَ سهامك الْكَثيرة٩َغَضبتَ علَى الْبحرِ لَما ركبتَ خَيلَك ومركَباتك ِإلَى النَّصرِ؟ 
رَأتْك الْجِباُل فَفَزِعتْ، سالَت الْمياه وانْهمرتْ، دوى الْبحر بِصوته، ورفَع َأمواجه ِإلَى ١٠. اَألرض بِاَألنْهارِ

محك الَّذي وقَفَت الشَّمس في مكَانها، ووقَفَ الْقَمر في مكَانه، بِسببِ سهامك الَّتي تَبرقُ وتَنْدفع، ور١١. فَوقُ
عشيو علْم١٢. يظبِغَي متَ اُألمسدبٍ، وضِ بِغَضي اَألرتَ فشَّيي ١٣. تَمالَّذ كلالْم يتُنَجو ،كبذَ شَعتَ ِلتُنْقجخَر

تَهمِ. اخْتَرْأسِ ِإلَى الْقَدالر نم تَهيرع ،الشَّر بِالد قْتَ قَاِئدحنَا ١٤. سلَيع شُهيج مجه ينح ،هحمبِر هْأسنْتَ رطَع
  .دستَ الْبحر بِخَيلك، فَهاجتْ مياهه الْغَزِيرة١٥ُ. فَرِحوا كَمن سيفْتَرِس مسكينًا مخْتَبًِئا. كَالْعاصفَة ِليفَرقُونَا

ولَكنِّي َأنْتَظر . تْ شَفَتَاي من الصوت، ضعفَتْ عظَامي، وارتَعشَتْ رِجاليسمعتُ هذَا فَارتَعد قَلْبِي، رجف١٦َ
مع َأن التِّين ال يزهر، والْكُروم ال تَحمُل عنَبا، ١٧. بِصبرٍ َأن يْأتي يوم الْمصيبة علَى اُألمة الَّتي هجمتْ علَينَا

الزو ،لَفعي الْمف قَرال بو ،ةيرظي الْحف ا، ال غَنَمامطَع جقُوَل ال تُنْتالْحو ،رتُونَةَ ال تُثْمي، ١٨يببِر حنِّي َأفْرلَك
. ويعينُني َألتَسلَّقَ الْمرتَفَعات. زاِلالْمولَى الْقَدير هو قُوتي، يجعلُني ثَابِتَ الْقَدمِ كَالْغ١٩َ. وَأبتَهِج بِِإلَهِي منْقذي

ةتَرِيالْو لَى اآلالَتع غَنِّينالْم ِلقَاِئد.  
  


