
  كتَاب صفَنْيا
  

  عقاب يهوذا

١ 

١ كلم وننِ آما بيوشامِ يي َأيا فيقزنِ حا بيرنِ َأما بلْيدنِ جي بنِ كُوشا بفَنْيِإلَى ص ى بِهحي َأواِهللا الَّذ ذَا كَالمه
. ُأبِيد اِإلنْسان والْحيوان، وطُيور السماء وسمك الْبحر٣ِ. سُأبِيد كُلَّ شَيء عن وجه اَألرضِ: "قَاَل اُهللا٢. يهوذَا

وَأمد يدي علَى يهوذَا، وعلَى كُلِّ ٤. هذَا كَالم الْمولَى. وَأقْضي علَى اَألشْرارِ، وُأفْني اِإلنْسان عن وجه اَألرضِ
الَّذين ٥من هذَا الْمكَانِ الَّذين بقَوا من عباد الْبعِل، وكُلَّ ذكْرى ِللْكَهنَة الْوثَنيين اَألشْرارِ، وُأفْني . سكَّانِ الْقُدسِ

. ون بِاِإللَه مولَخَيسجدون علَى السطُوحِ ِلنُجومِ السماء، والَّذين يسجدون ِهللا ويحلفُون بِاسمه، وَأيضا يحلفُ
٦نْهع َألُونسال يلَى ووالْم ونطْلُبال ي ينالَّذلَى، وواعِ الْمنِ اتِّبوا عدتَعاب ينالَّذ.  
٧نَا قَرِيببر موي يرِ، َألنلَى الْقَدوالْم امكُتُوا قُدالَّ. اُس رطَهةً، ويحلَى ضوالْم دَأعماهعد ينيمِ ٨. ذمِ تَقْدوي يف

يلْبسون مثَْل ثيابِهِم، وضحية الْمولَى، ُأعاقب الْقَادةَ وَأوالد الْملك وكُلَّ الَّذين يتْبعون عادات اَألجانبِ، 
٩يي بف ونعخْديو ونمظْليو ،مهابِدعم خُلُونديوهِمتآِله وت".  

في ذَِلك الْيومِ يسمع صراخٌ عنْد بوابة السمك، وبكَاء في الْحي الْجديد، وصوتُ تَحطيمٍ من : "وقَاَل اُهللا١٠
في ذَِلك ١٢. لُّ الَّذين يبِيعون ويشْتَرونهلَك كُلُّ التُّجارِ، وفَني كُ. ولْوِلُوا يا سكَّان منْطَقَة السوق١١. التِّالِل

 ،ي قُلُوبِهِمف قُولُوني ينالَّذ ،ي ذُنُوبِهِمف ينتَرِيحسالْم باقُأعو ،ابِيحصبِم سُأفَتِّشُ الْقُد قْتال 'الْوو نسحلَى ال يوالْم
يءس١٣' .يتُخْرو ،متُهوثَر بفَتُنْهمهاريد ا . بنْهم ونبشْرال يا وومكُر ونغْرِسا، ييهف كُنُونسال يا واريد نُونبي
  .خَمرا

 .صراخٌ مر في يومِ ربنَا، حتَّى الْمحارِب يصرخُ. هو يوم رهيب وقَرِيب، يوم ربنَا قَرِيب وسرِيع جِدا"١٤
ذَِلك الْيوم هو يوم غَضبٍ، يوم ضيق وعذَابٍ، يوم خَرابٍ ودمارٍ، يوم ظَالمٍ وقتَامٍ، يوم سحابٍ وضبابٍ، ١٥
١٦ةاِلياجِ الْعراَألبو ينَةصنِ الْحدالْم دبِ ضرةُ الْححيص عمتُسو وقي الْبنْفَخُ في مو١٧. ي قُ النَّاسايُأض يهف

ال فضتُهم وال ١٨. ويسكَب دمهم كَالتُّرابِ، ولَحمهم كَالزبالَة. فَيمشُون كَالْعميِ، َألنَّهم َأخْطَُأوا في حقِّ الْمولَى
 يشْتَعُل غَضبه كَالنَّارِ فَتَْأكُُل الدنْيا كُلَّها، وتَْأتي النِّهايةُ فَجَأةً بْل. ذَهبهم يقْدر َأن ينْقذَهم في يومِ غَضبِ الْمولَى

  ."علَى كُلِّ سكَّانِ اَألرضِ
  



 يتوبوا يدعوهم أن

٢ 

١ ،حقالْو با الشَّعها َأيعا مالَوتَعوا وعمك٢ُتَجددتُبةُ، وصالْفُر يعا تَضَل مقَب كُملَيي عا تَْأتَل منِ، قَبةُ كَالتِّبعبوالز م
بِهغَض موي كُملَيي عْأتا يَل ملَى، قَبوبِ الْمةُ غَضد٣. ش نا مضِ، يي اَألرف اءعدا كُلَّ الْولَى يووا الْماُطْلُب

رِهامبَِأو لُونماُطْ. تَع ،الحوا الصلَىاُطْلُبوبِ الْممِ غَضوي يًأ فلْجم ونتَجِد لَّكُملَع ،عاضوا التَّولُب.  
الْويُل لَكُم، ٥. عنْد الظُّهرِ تُفْرغُ َأشْدود من سكَّانها، وتُقْلَع عقْرون. ستَكُون غَزةُ مهجورةً، وعسقَالن خَرابا٤

ونيرِيتا الْكهرَِأيحِل الْباحس كَّانس  .ينيطسلالْف ا بِالدي ،انا كَنْعي كداِهللا ض ذَا كَالمقَى . هبفَال ي ،كخْرِبيس ِإنَّه
ناكس يكِللْغَنَم٦ِ. ف ظَاِئرحو اةعقُوالً ِللرحو ياعررِ محُل الْباحس بِحصلْكًا ٧. يم يرصيو تيب نا مقَوب نِلم

ويعتَني بِهِمِ الْمولَى ِإلَههم، ويردهم من . فَيرعون فيه قُطْعانَهم، وفي الْمساء يرقُدون في ديارِ عسقَالن. يهوذَا
  .اَألسرِ

ِلذَِلك قَاَل الْمولَى الْقَدير ٩. ذين شَتَموا شَعبِي وتَعدوا علَى بِالدهمسمعتُ شَتَاِئم موآب وسخْرِيةَ بني عمون، الَّ"٨
مكَانًا ينْمو فيه : ُأقْسم بِذَاتي، سَأجعُل َأرض موآب كَسدوم وَأرض بني عمون كَعمورةَ: "رب بني ِإسراِئيَل

. وينْهبهم الَّذين بقَوا من شَعبِي، ويرِثُهم الَّذين نَجوا من ُأمتي. لملْحِ، وخَرابا ِإلَى اَألبدالْحشيشُ، وحفْرةً ِل
لَى يرعبهم، َألنَّه يحطِّم كُلَّ الْمو١١. فَيكُون هذَا جزاء كبرِياِئهِم، َألنَّهم شَتَموا وَأهانُوا شَعب الْمولَى الْقَدير١٠ِ

  .فَيسجد لَه كُلُّ النَّاسِ َأين كَانُوا في جميعِ َأنْحاء اَألرضِ. آِلهة اَألرضِ
بِيد َأشُّور، ويجعُل نينَوى ويمد اُهللا يده علَى الشَّماِل، وي١٣. وَأنْتُم َأيضا يا َأهَل الْحبشَةَ ستَموتُون بِسيفي"١٢

اءرحةً كَالصرقْفما، وابع١٤ٍ. خَركُلِّ نَو نى مانَاتُ اُألخْرويالْحو انا الْقُطْعهطسي وف تَاحفَتَر . ارِحوتَْأوِي الْجو
هذافنَو نخُ مرتَصا وهتدمانِ َأعيجذُ ِإلَى تالْقَنَافا. اويطَانُهح مدتَنْها وهابوَأب بي ١٥. تَخْرينَةُ الَّتدالْم يه هذه

لَكنَّها صارتْ خَرابا، ومْأوى !" َأنَا وال غَيرِي: "كَانَتْ تَسكُن في َأمانٍ واطْمْئنَانٍ، والَّتي قَالَتْ في قَلْبِها
  ! بِها يصفِّر ويهز قَبضتَهكُلُّ من يمر. ِللوحوشِ

  
 مستقبل القدس

٣ 

١ةالنَّجِس ةدرتَمالْم ةالظَّاِلم ينَةدُل ِللمي٢! الْويبُل التَّْأدال تَقْبو ،اِإلنْذَار عمال تَس . بال تَتَقَرا، وهبلَى ركَُّل عال تَتَو
وسطها ُأسود تَزَأر، حكَّامها ذَئاب جاِئعةٌ في الْمساء ال تُبقي شَيًئا من الْفَرِيسة ِإلَى قَادتُها في ٣. من ِإلَهِها
ولَكن ٥. َأنْبِياُؤها متَكَبرون غَادرون، َأحبارها ينَجسون الْبيتَ الْمقَدس، ويتَعدون علَى الشَّرِيعة٤. الصباحِ



مٍ، بِلَا ِإخْفَاقوِل كُلَّ يدبِالْع كُمحْل يُل خَطًَأ، بمعا، ال ييهف ودجوم اِلحلَى الصورِفُ . الْمعفَال ي يرا الشِّرَأم
  .الْخَجَل

 ال يمر فيها َأحد، صارتْ مدنُهم خَرابا، هجرها َأنَا َأهلَكْتُ ُأمما، هدمتُ َأبراجهم، جعلْتُ شَوارِعهم مقْفرة٦ً
فَال تَضيع . ال شَك َأن َأهَل الْقُدسِ اآلن سيخَافُونَني ويقْبلُون التَّْأديب: "وقُلْت٧ُ. النَّاس، وال واحد يسكُن فيها

: ِلذَِلك قَاَل اُهللا٨. ولَكنَّهم جدوا َأكْثَر في عمِل الشَّر داِئما." م كُلَّ غَضبِيمنْهم َأرضهم، وال ينْصب علَيهِ
"دَأشْهو يهف ي َأقُوممِ الَّذوي، ِإلَى الْيونري . انْتَظظا غَيهلَيع بَأصا، وعضِ ماَألر اِلكمم عمَأج تُ َأنكَمَألنِّي ح
ضِوبِي كُلَّ اَألرغَض فَتَْأكَُل نَار ،يدي الشَّدخْطكُلَّ س.  
٩داحبِقَلْبٍ و وهدبعيمِ اِهللا وبِاس موا كُلُّهعدةً، ِلييا نَقفَاهش وبي الشُّعطُأع ذَِلك نْد١٠. ع نشَتَّتُ مبِي الْمشَع يْأتيو

في ذَِلك الْيومِ ال تَخْجُل مدينَةُ الْقُدسِ بِسببِ كُلِّ الشَّر ١١. يِل، ويعبدني ويقَدم ِلي الْقَرابِينعنْد منَابِعِ نَهرِ النِّ
ِإلَى الْك ودفَال تَع ،اِئهِمرِيببِك ونحفْري ينا الَّذنْهُأزِيُل مقِّي، َألنِّي سي حف تْهتَكَبي ارسِالَّذقَدي الْملبي جف اءرِيب .

والَّذين بقَوا من بني ِإسراِئيَل ال يرتَكبون ١٣. ولَكنِّي ُأبقي فيها شَعبا وديعا ومتَواضعا يتَوكَُّل علَى اسمِ اِهللا١٢
 هِمي فَمف دوجال يذْبِ، وبِالْك قُوننْطال يو ،الشَّراعدخ .دَأح مفُهخَوال يانٍ، وي َأمف ونقُدريو ْأكُلُونْل يب.  

َألن الْمولَى ١٥. غَنِّي يا مدينَةَ الْقُدسِ، اهتفُوا يا بني يعقُوب، افْرحوا وابتَهِجوا من كُلِّ قَلْبِكُم يا شَعب الْقُدس١٤ِ
ال : "في ذَِلك الْيومِ يقُولُون ِللقُدس١٦ِ. اُهللا ملكُكُم معكُم، فَلَن يصيبكُم ضرر بعد اآلن. فْنَى عدوكُمَأزاَل عقَابكُم وَأ

ارتَنْه تَكزِيمْل ععسِ، ال تَجالْقُد با شَع١٧. تَخَفْ يبي، ينَجي يرقَد وه ،كُمعم الكُمواُهللا م ،حفْريو بِكُم تَهِج
  ."يرِيحكُم بِمحبته، يبتَهِج بِكُم ويغَنِّي

١٨اآلن دعب ارالْع لُونمفَال تَح ،يدي الْعتَّى فح تَالكُمي ابالَّذ نزالْح نْكُمُأزِيُل ع١٩. و باقُأع قْتالْو ي ذَِلكفو
وُأنْقذُ اَألعرج، وَأرد الْمْأسور، وَأجعلُكُم تَنَالُون الْمدح واِإلكْرام في كُلِّ مكَانٍ حلَّ بِكُم فيه . مكُلَّ الَّذين ظَلَموكُ

ار٢٠. الْعكُمضِإلَى َأر كُمدَأر قْتالْو ي ذَِلكف ،كُمعمَأج قْتالْو ي ذَِلكتَنَا. ف لُكُمعَأجكُلِّ و نيب حدالْمو اماِإلكْر لُون
  .هذَا كَالم الْمولَى." وستَرون هذَا بِعيونكُم. شُعوبِ اَألرضِ حين َأردكُم من اَألسرِ

  


