
  كتَاب يوِئيَل
  

  جراد يمأل األرض

١ 

اسمعوا هذَا َأيها الشُّيوخُ، وَأصغُوا يا كُلَّ سكَّانِ اَألرضِ، ٢: هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى يوِئيَل بنِ بتُوِئيَل١
اِئكُمامِ آبي َأيف َأو كُمامي َأيذَا فثُْل هى مرْل ج٣؟ ه مهالدَأوو ،مهالدَأو ونخْبِري كُمالدَأوذَا، وبِه كُمالدوا َأوَأخْبِر

مهدعي بالْجِيَل الَّذ ونخْبِرا ٤. يمو ،ارالطَّي ادرالْج َأكَلَه الْكَبِير ادرالْج هلَيع مجا همدعب وِلكُمصحم نَل ما فَضم
فَضيرغالص ادرالْج َأكَلَه نِ النَّطَّاطَل عا فَضمالنَّطَّاطُ، و ادرالْج ارِ َأكَلَهنِ الطَّيَل ع.  
٥كُماهَأفْو نع انْقَطَع يرِ َألنَّهصلَى الْعرِ عشَارِبِي الْخَم يعما جلْوِلُوا يكُوا، وابى وكَارا السهيقُوا َأيةً ٦. َأفُأم َألن

ةواللَّب ابَأنْيو داَألس نَانا َأسي، لَهتْ بِالدماجه ددبِال عةً وا ٧. قَوِيتْهي، قَشَرينت ارتْ َأشْجطَّمحي وومَأتْلَفَتْ كُر
  .وطَرحتْها فَابيضتْ َأغْصانُها

انْقَطَع قُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ عن ٩.  زوجِها الَّذي فَقَدتْه في صباهانُوحوا كَعروسٍ البِسة الْخَيشَ علَى٨
خَرِبت الْحقُوُل، يبِست اَألرض، تَلفَ الْقَمح، انْقَطَعت الْخَمر، نَفَد ١٠. بيت اِهللا، ِلذَِلك حزِن الَْأحبار خُدام اِهللا

تُالزفَت١١ْ. يا تَلقِْل َألنَّهيِل الْحاصحكُلِّ ميرِ والشَّعحِ ولَى الْقَمونَ، عامَل الْكَرلْوو ،ونالْفَلَّاح زِن١٢. ح مالْكَر
  . الْفَرح عنِ النَّاسِزاَل. يبِس، والتِّين ذَبَل، والرمان والنَّخيُل والتُّفَّاح وكُلُّ َأشْجارِ الْحقِْل يبِستْ

  يدعوهم إلى التوبة

تَعالَوا بِيتُوا لَيلَتَكُم في الْخَيشِ يا خُدام . الْبسوا الْخَيشَ وابكُوا َأيها الَْأحبار، ولْوِلُوا يا خُدام منَصة الْقُربان١٣ِ
انبقُر تَنَعام قَد ِإلَهِي، َألنَّه قالدِإلَهِكُم تيب نابِ عالشَّر انبقُرو وا١٤. يقومصي ِإلَى  قُولُوا ِللنَّاسِ َأن موهعِهللا، اد

 .اجمعوا الشُّيوخَ، وكُلَّ سكَّانِ اَألرضِ ِإلَى بيت الْمولَى ِإلَهِكُم، واصرخُوا ِإلَى اِهللا. احتفَاٍل مقَدسٍ
١٥نم ا لَهمٍيويرِ!  يالْقَد نْدع نابٍ مي كَخَرْأتي ،نَا قَرِيببر مو١٦. ي حاَل الْفَرنَا، زونيع امنَا قُدامنَّا طَعَأخَذُوا ع

لْمخَازِن، ونَفَدت مجارِي الْمياه، خَرِبت ا جفَّتْ. تَعفَّنَت الْبزور في اَألرض١٧ِ. والسرور عن بيت ِإلَهِنَا
وبب١٨. الْحا تَتََألَّمضالْغَنَمِ َأي انقُطْعا، وى لَهعرال م ي َألنَّهاشوالْم تداٍل، شَرع توبِص اِئمهالْب تَِئن. 

حتَّى الْوحوشَ ٢٠. يب َأحرقَ كُلَّ َأشْجارِ الْحقِْلِإلَيك يا رب َأصرخُ، َألن النَّار التَهمتْ مراعي الْبرية، واللَّه١٩ِ
ةيرالْب ياعرتْ ممالتَه النَّارفَّتْ، وج ارِيجالْم َألن ،يثُ بِكتَغتَس.  

  



 يوم ربنا قريب

٢ 

ِليرتَعد كُلُّ سكَّانِ اَألرضِ، َألن يوم ربنَا . دسِاُنْفُخُوا الْبوقَ في الْقُدسِ، َأطْلقُوا صوتَ اِإلنْذَارِ في جبلي الْمق١َ
قَرِيب وهو ماب٢ٍ. قَادبضابٍ وحس موقَتَامٍ، يظَالمٍ و مولَى . يكَالظَّالمِ ع رنْتَشيو قَوِيو يمظشٌ عيي جْأتي يهف

  . في الْقَديمِ، ولَن يكُون لَه شَبِيه في اَألجياِل اآلتيةجيشٌ لَم يكُن لَه شَبِيه. الْجِباِل
قُدامهمِ اَألرض تُشْبِه جنَّةَ عدنٍ، وخَلْفَهم هي صحراء موحشَةٌ، وال . قُدامهم نَار تَْأكُُل، وخَلْفَهم لَهِيب يحرِق٣ُ

ءشَي منْهو منْجنْظ٤َ. يانِمسكَالْفُر ونزقْفِل، يكَالْخَي مه٥. ر اتكَبرجِيجِ مكَض متُهواِل، صمِ الْجِبملَى قع ونزقْفي
  .حربِية، وكَنَارٍ تَْأكُُل الْقَشَّ، وكَجيشٍ قَوِي محتَشد ِللقتَاِل

٦فَرتَصو وبالشُّع بتَعتَر منْظَرِهم نموهج٧.  كُلُّ الْوورالس لَّقُونتَسبِ يركَرِجِاِل الْحطَاٍل، وكََأب ونمجهي . مكُلُّه
تَطير السهام . واحد يتَقَدم ِلَألمامِ كُلُّ. ال يزاحم بعضهم بعضا٨. يسيرون في الطَّرِيق وال يحيدون عنِ الصفِّ

ونَحونرنْكَسال يو ونمتَقَدي منَّهلَك ،م٩. ه ،وتيِإلَى الْب وندعصارِ، يولَى اَألسع ونزقْفي ،ينَةدلَى الْمع وننْقَضي
 .يدخُلُون من النَّوافذ كَلُصوصٍ

١٠متُظْل ،اءمشُ الستَعتَرو ضاَألر دتَعتَر مهاماَأمهاءيض ومالنُّج نَعتَمو ،رالْقَمو س١١.  الشَّم هتواُهللا بِص رهجي
هشيج ةمقَدي مف .هرَأم ونيعطيو اءَأقْوِيو ونيركَث هنُود؟. جلُهتَمحي نيفٌ، فَمخمو يمظنَا عبر موي  

ارجِعوا ِإلَى ." مزقُوا قُلُوبكُم ال ثيابكُم١٣. عوا ِإلَي بِكُلِّ قُلُوبِكُم، بِالصومِ والْبكَاء والنَّوحِارجِ: "فَاآلن يقُوُل اُهللا١٢
قَابُل الْعسررِقُّ فَال يا ياِئمدا، وجِد بحمو يملحو يمحرو نُونح َألنَّه لَى ِإلَهِكُموف١٤َ. الْم جِعرا يمبرِي؟ ردي نم

لَى ِإلَهِكُموابٍ ِللْمشَرو يققد انبوا قُرمِلتُقَد ،كَةً لَكُمرب هاءرو كتْريقُ وشْفيو.  
اجمعوا الشَّعب، ١٦. دسٍاُنْفُخُوا الْبوقَ في الْقُدسِ، قُولُوا ِللنَّاسِ َأن يصوموا ِهللا، اُدعوهم ِإلَى احتفَاٍل مق١٥َ

عضالرو غَاروا الصعموخَ، اجوا الشُّيدشةَ، احاعموا الْجرطَه . نم وسرالْعو هفَتغُر نم رِيسجِ الْعخْرِلي
َأشْفقْ يا رب علَى شَعبِك، ال تَجعِل : "ة، ويقُولُواِليبك الَْأحبار خُدام اِهللا بين شُرفَة الْبيت والْمنَص١٧. حجرتها

  "َأين ِإلَههم؟: ِلماذَا يقُولُون بين الشُّعوبِ. النَّاس تَسخَر منَّا، ال تَجعِل اُألمم تَضرِب بِنَا الْمثََل
١٨بِهلَى شَعقُ عشْفيو ،هضِلَأر تَهبحاُهللا م ظْهِرقُوُل١٩. فَييو مهجِيبتَ، : "فَييالزو رالْخَمو حالْقَم ُل لَكُمسُأرس

نْكُمم خَرتَس مُل اُألمعَأج ودال َأعا، ونْهم ونعشَ اآل٢٠. فَتَشْبيالْج نْكُمع دعُأبِإلَى و هدَأطْراِل، والشَّم ني مت
 تُهاِئحر فَتَفُوح ،طستَوضِ الْميرِ اَألبحي الْبف تُهَؤخِّرمو تيرِ الْمحي الْبف تُهيعطَل فَتَكُون ،ةرقْفمو ةابِسضٍ يَأر

 تَكَبار َألنَّه ،فُونَتُهع رتَنْتَشنَةُ، والنَّتالْفَظَاِئع".  
٢١ضا اَألرتُهي َأيةً. ال تَخَافيمظا عورُأم نَعاَهللا ص ي َألنحافْرتَهِجِي و٢٢. اب وشُ َألنحا الْوتُهي َأيال تَخَاف

ابتَهِجوا يا َأهَل الْقُدسِ، افْرحوا ٢٣. لَّتهوالْكَرم يجود بِغَ تَحمُل اَألشْجار ثمارها، التِّين. مراعي الْبرية اخْضرتْ
. بِالْمولَى ِإلَهِكُم، َألنَّه حسب صالحه يعطيكُم مطَرا، يرسُل لَكُم مطَر الْخَرِيف ومطَر الربِيعِ كَما من قَبُل



وُأعوضكُم عن محاصيِل السنين الَّتي َأكَلَها ٢٥. رار بِالْخَمرِ والزيتفَتَمتَلُئ الْبيادر بِالْقَمحِ، وتَفيض الْج٢٤ِ
كُملَيع لْتُهسي َأرالَّذ يمظي الْعشيج ،يرغالصالنَّطَّاطُ وو ارالطَّيو الْكَبِير ادر٢٦. الْج ،ونعتَشْبو ةفْربِو فَتَْأكُلُون

فَتَعرِفُون َأنِّي في ٢٧. سبحون اسم الْمولَى ِإلَهِكُم الَّذي صنَع لَكُم الْعجاِئب، ولَن يخْجَل شَعبِي مرةً ُأخْرىوتُ
ربِي مَل شَعخْجي لَنرِي، وغَي ال ِإلَهو ،كُملَى ِإلَهوَأنِّي َأنَا الْماِئيَل، وري ِإسنب طسىوةً ُأخْر.  

  الوعد بالروح القدوس

. وبعد ذَِلك ُأفيض روحي علَى كُلِّ بشَرٍ، فَيتَنَبُأ بنُوكُم وبنَاتُكُم، ويحلُم شُيوخُكُم ًأحالما، ويرى شَبابكُم رَؤى٢٨
وَأعمُل عجاِئب في السماء وعلَى ٣٠.  في تلْك اَأليامِوحتَّى عبِيدي من رِجاٍل ونساء، ُأفيض علَيهِم روحي٢٩

وتُظْلم الشَّمس، ويتَحوُل الْقَمر ِإلَى لَونِ الدمِ، قَبَل َأن يْأتي يوم ربنَا، ٣١. اَألرضِ، فَيكُون دم ونَار ودخَان كَثيفٌ
يمظالْع موالْي يفُذَِلكخو٣٢.  الْمنْجلَى يوتَهُِل ِإلَى الْمبي نكُلُّ مسِ . وي الْقُدفو ونيصِل تبلَى جا قَاَل اُهللا، عكَمو

  .تَكُون النَّجاةُ ِللْبقية الَّتي يدعوها اُهللا
  

 اهللا يحاكم األمم

٣ 

ِ١الْو ي ذَِلكفامِ، واَألي لْكي تف رِ، َألنَّهاَألس نسِ مالْقُدوذَا وهي بشَع دَأر ينح ،٢قْت مهرضُأحمِ، وكُلَّ اُألم عمَأج
ا وُأحاكمهم هنَاك من َأجِل بني ِإسراِئيَل شَعبِي ونَصيبِي، َألنَّهم شَتَّتُوهم بين اُألممِ واقْتَسمو. ِإلَى وادي يوشَافَاطَ

  .وَألْقَوا الْقُرعةَ علَى شَعبِي، فَقَايضوا الْولَد بِعاهرة، وباعوا الْبِنْتَ بِخَمرٍ ِليشْربوا٣. َأرضي
تُم تُجازونَني هْل تُجازونَني علَى شَيء عملْتُه؟ ِإن كُنْ ماذَا عنْدكُم ضدي يا صور وصيدا وكُلَّ منَاطق فلسطَةَ؟٤

كُمُؤوسلَى رع قَابا ُأنْزُِل الْعرِيعسَأةً وةَ ِإلَى ٥. فَِإنِّي فَجرالْفَاخ كُنُوزِي لْتُممحبِي، وذَهي وتضف َأخَذْتُم َألنَّكُم
كُمابِدع٦. متُمبِعِلتُ و ينيونَانسِ ِإلَى الْيالْقُدوذَا وهي بشَعمهبِالد نع موهدعي ٧. بكَانِ الَّذالْم نم مهجِعنِّي ُأرلَك

كُمُؤوسلَى رع كُملمع اءزج دَأرو ،هِإلَي موهتُم٨. بِع لْكت ،ينِئيبِللس مونَهبِيعوذَا، فَيهبِ يِلشَع كُمنَاتبو يكُمنب َأبِيعو
  .بعيدة، َألن اَهللا قَد تَكَلَّماُألمة الْ

اُطْرقُوا ١٠. تَقَدموا وهاجِموا يا كُلَّ رِجاِل الْقتَاِل. استَعدوا ِللحربِ، َأنْهِضوا اَألبطَاَل: نَادوا بِهذَا بين اُألمم٩ِ
َأسرِعوا يا ١١!" َأنَا بطٌَل: "م ِإلَى رِماحٍ، ولْيقُِل الضعيفُ منْكُمَأسنَان محارِيثكُم وحولُوها ِإلَى سيوف، ومنَاجِلَكُ
نَاكوا هعتَماجو ،ةيكُلِّ نَاح نا مالَوتَعمِ وكُلَّ اُألم .َبا ري طَالَكَأب نَاد.  

ادفَعوا الْمنْجَل ١٣. اك َأجلس ُألحاكم اُألمم من كُلِّ نَاحيةِلتَنْهضِ اُألمم وتَْأتي ِإلَى وادي يوشَافَاطَ، َألنِّي هن١٢َ
جوَل نَضصحالْم َألن .يمظع مهشَر تْ، فَِإنفَاض ارالْجِرتََألتْ، ورِ امةَ الْخَمرصعم َألن ،نَبوا الْعوسا دالَوتَع.  



تُظْلم الشَّمس والْقَمر، وتَمنَع ١٥. وادي الْقَضاء، َألن يوم ربنَا قَرِيب في وادي الْقَضاءجماهير جماهير في ١٤
 ملْجٌأ لَكن اَهللا. يزَأر اُهللا من الْقُدسِ، ويجهر بِصوته من هنَاك، فَتَرتَعشُ السماء واَألرض١٦. النُّجوم ضياءها

خْتَارِيهِلم نصحو ،بِه١٧. ِلشَع سالْقُد تَكُونسِ، وقَدي الْملبج ونيصي تف ناكالس كُملَى ِإلَهوَأنِّي َأنَا الْم رِفُونفَتَع
ذَِلك دعب اءبا الْغُريهف ربعال يا، وسقَدكَانًا مم.  

١٨الْي ي ذَِلكفاءيُل بِالْموذَا تَسهنَابِيعِ يكُلُّ ينِ، والتِّالُل بِاللَّب يضتَفا، وراُل خَمالْجِب مِ تَقْطُرو . نم وعنْبي جخْريو
نْطي السادوِي ورياِهللا و تيظَل١٩َ. ب مشَةً، َألنَّهوحم اءرحص ومَأدا، وابخَر رصم يرتَصوذَا، وهي ينوا بم

هِمضي َأرف اءرِياَألب مفَكُوا دساِل٢٠. ويِإلَى كُلِّ اَألج سالْقُدو ،دِإلَى اَألب رموذَا فَتَعها يةَ ٢١. َأمرِيمج ملَه رَأغْفو
  .قُدسِويسكُن اُهللا في الْ. سفْك الدمِ الَّتي لَم َأغْفرها من قَبُل

  


