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  اهللا يحب شعبه

١ 

: فَقَاَل" كَيفَ َأحببتَنَا؟: "فَقُلْتُم." َأحببتُكُم: "قَاَل اُهللا٢. هذَا كَالم اِهللا ِلبني ِإسراِئيَل، جاء بِالْوحيِ بِواسطَة مالخي١
"قُوبعَأخُو ي وه يصالْع . ،قُوبعتُ يببنِّي َأحلَكت٣ُوكَرِهو  هتُ بِالدطَيَأعا، وابخَر الَهلْتُ جِبعجو ،يصالْع

اءرحَئابِ الصِلذ." 
٤يصُل الْعا يقُوُل َأهمبر" :اِئبي الْخَرننَبو ودنَعنَّنَا سنَا، لَكمدَأنَّنَا ه عقُوُل." مي يرلَى الْقَدوالْم ننُ: "لَكبي مه ون

مدَأنَا َأهو ! مهماس كُونيارِ'واَألشْر بِالد. ' و'داُهللا ِإلَى اَألب هلَيع بي غَضالَّذ ب٥' .الشَّع كُمونيذَا بِعه نوتَرو
تَقُولُوناِئيَل: "وري ِإسنب وددح تَّى خَارِجح يمظلَى عوالْم".  

  يوبخ األحبار

فَِإن كُنْتُ َأبا فََأين كَرامتي، وِإن كُنْتُ سيدا فََأين . االبن يكْرِم َأباه، والْعبد يكْرِم سيده: " الْمولَى الْقَديروقَاَل٦
تَقُولُوني؟ وماس ونرتَقتَح نا مي اربا الَْأحهي، َأيتابهنَا': متَقَرفَ اح؟كَيكملَى ٧'  اسع ونمتُقَد بَِأنَّكُم وهتُمتَقَرحا

حين تُقَدمون ٨! نَجستُموها بِقَوِلكُم ِإن ماِئدةَ الْمولَى محتَقَرةٌ' كَيفَ نَجسنَاها؟': فَتَقُولُون. منَصتي قَرابِين نَجِسةً
ذَا شَرةً، هيحى ضمِلي اَألع !ذَا شَره ،رِيضالْمو جراَألع ونمتُقَد ينح؟ ! ونْكى عضرْل يفَه ،كماكِلح همقَد

قَرابِين ولَكنَّه لَن يقْبَل هذه الْ. فَاآلن تَوسلُوا ِإلَى اِهللا، ِلكَي يرَأفَ بِكُم٩. هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ" هْل يقْبلُك؟
نْكُميرِ. ملَى الْقَدوالْم ذَا كَالمه.  
١٠ةا بِال فَاِئدي نَارتنَصلَى موا عدتُوق َأن نالً مدا، بامي تَمتيب ابب كُمدقَ َأحغْلي ِل َأناَألفْض نم كَان ! رَأنَا غَي

ابِينَكُمُل قَرال َأقْبو ،نْكُماضٍ عيرِ.رلَى الْقَدوالْم ذَا كَالمه .  
وفي كُلِّ مكَانٍ يقَدمون الْبخُور والْقَرابِين الطَّاهرةَ ِإلكْرامِ . اسمي يكْرم بين اُألممِ من الشَّرق ِإلَى الْغَرب١١ِ

ولَكنَّكُم تُنَجسون اسمي بَِأنَّكُم تَعتَبِرون َأن ماِئدتي ١٢. قَديركَالم الْمولَى الْ هذَا. اسمي، َألنَّه عظيم بين اُألممِ
يرقا حهلَيي عالَّذ امالطَّع َأنةٌ، و١٣. نَجِستَقُولُونذَا: "وه ننَا مبتَع "! وحرجالْم ونرضتُحو ،بِه تَهِينُونتَسو

ملْعون الْغَشَّاشُ الَّذي ١٤. فَهْل َأقْبُل هذَا منْكُم؟ هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ. يض وتُقَدمونَه قُربانًاواَألعرج والْمرِ
بيع يهف آخَر لَه مقَدي نَّهلَكلَى، ووِللم هرنْذيو ،يملس ذَكَر هيعي قَطف هنْدع .لتَخَافُ َألنِّي م ماُألمو ،يمظع ك

  .هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ. اسمي
  



 وصية لألحبار

٢ 

١اربا الَْأحهَأي لَكُم يةُ هيصالْو هذه ،اآلنوا٢. وتُكْرِم الْقَلْبِ َأن نم ونزِمال تَعِلي، و ونعمال تَس كُنْتُم ِإن 
بْل ِإنِّي فعالً جعلْتُها لَعنَةً، َألنَّكُم لَم تَعزِموا من الْقَلْبِ َأن . ُأرسُل علَيكُم لَعنَةً، وَأجعُل بركَتَكُم لَعنَةًاسمي، فَِإنِّي 

 .تُكْرِموني
. الَّتي عيدتُم بِها، وَأطْرحكُم معها بعيداوجوهكُم فَضالت الْبهاِئمِ  وبِسببِكُم ُأعاقب َأوالدكُم، وَأضع علَى٣
فَِإن عهدي ٥. هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ. فَتَعلَمون َأنِّي َأرسلْتُ لَكُم هذه الْوصيةَ، ِلكَي يدوم عهدي مع بني الوِي٤

علَّموا شَرِيعةَ الْحقِّ، ولَم ينْطقُوا ٦. وسالما ِليكْرِموني، فََأكْرموني وخَافُوا اسميكَان معهم، فََأعطَيتُهم حياةً 
  .ساروا معي بِالسالمِ واالستقَامة، وَأرجعوا كَثيرِين عنِ الشَّر. بِالْكذْبِ

٧ي النَّاسْأتيرِفَةٌ، وعم ورِ هبالْح يرِكَالملَى الْقَدووُل الْمسر ةَ، َألنَّهالشَّرِيع نْهوا ملَّمتَعِلي ه٨.  ِإلَي فَقَد ا َأنْتُمَأم
ولَى هذَا كَالم الْم. انْحرفْتُم عنِ الطَّرِيق، وجعلْتُم الْكَثيرِين يعثُرون بِتَعليمكُم، ونَقَضتُم عهدي مع بني الوِي

ِلهذَا جعلْتُكُم محتَقَرِين وَأذالَّء عنْد كُلِّ الشَّعبِ، َألنَّكُم لَم تَسلُكُوا في طُرقي بْل تَحيزتُم مع هذَا وذَاك ٩. الْقَديرِ
ةالشَّرِيع ي تَطْبِيقف.  

  شعب خائن

لَه واحد خَلَقَنَا؟ فَلماذَا نَخُون بعضنَا الْبعض، ونُنَجس عهد اِهللا مع آباِئنَا؟ َألَيسَ لَنَا كُلِّنَا َأب واحد؟ َألَيس ِإ١٠
فَِإن يهوذَا نَجس الْبيتَ الْمقَدس . ارتَكَب يهوذَا خيانَةً، عمَل الشَّعب الشَر في َأرضِ ِإسراِئيَل وفي الْقُدس١١ِ

كُلُّ من يعمُل هذَا، حتَّى ولَو كَان يقَدم قَرابِين ِللمولَى ١٢. ذي يحبه اُهللا، وتَزوجوا نساء تَعبد آِلهة غَرِيبةالَّ
  .الْقَديرِ، فَِإن الْمولَى يبِيده من جماعة بني ِإسراِئيَل

١٣ضذَا َأيه لُونمتَعاو : ،كُمابِينِإلَى قَر نْتَبِهي دعي لَم َألنَّه ،خُونرتَصو كُونتَبوعِ، وملَى بِالدوةَ الْمنَصم تُغَطُّون
نْكُما ملُهقْبال ي١٤. ووتَقُولُون :ابِكشَب َأةرام نيبو نَكيب دالشَّاه ولَى هوالْم اذَا؟ َألنا . ِلمَأنَّه عا، مَأنْتَ تَخُونُه

وِلماذَا؟ . مِ والروحِفَِإن اَهللا هو الَّذي جعلَكُما واحدا في الْجِس١٥. شَرِيكَتُك والْمرَأةُ الَّتي عملْتَ معها عهد زواجٍ
َأنَا : "وقَاَل الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل١٦. فَاحذَر من َأن تَخُون امرَأةَ شَبابِك. ِلكَي يكُون لَكُما َأوالد ينْتَمون ِهللا

  .هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ. فَاحذَروا، ال تَخُونُوا! ه يلْبس ثَوبهَأكْره الطَّالقَ، وَأكْره َأن يظْلم الرجُل زوجتَه وكََأنَّ
١٧كُملَى بِكَالموالْم تُمبَأتْع َأنْتُم .تَقُولُون؟: "ونَاهبفَ َأتْعكَي "ِلكُمبِقَو هوتُمبي : "َأتْعف اِلحص وه ُل الشَّرمعي نكُلُّ م

  "َأين اِإللَه الْعادُل؟: "َأو."  اِهللا، ويفْرح بِهنَظَرِ
  



 سيأتي رسول

٣ 

والْمولَى الَّذي تَنْتَظرونَه يْأتي فَجَأةً ِإلَى بيته، سيْأتي رسوُل الْعهد . َأنَا َأبعثُ رسوِلي، ِلكي يعد الطَّرِيقَ َأمامي١
ونَهي تُرِيديرِ. الَّذلَى الْقَدوالْم ذَا كَالم٢. ه كُونيس ي؟ َألنَّهْأتا يمنْدتُ عثْبي نم؟ وجِيِئهم موُل يتَمحي نم نلَكو

 ويصفِّيهِم كَالذَّهبِ فَيجلس كَمن يخْتَبِر الْفضةَ وينَقِّيها، فَينَقِّي بني الوِي٣. كَنَارٍ تُنَقِّي، وكَصابونٍ ينَظِّفُ
فَيقْبُل الْمولَى قَرابِين يهوذَا والْقُدسِ، كَما في اَأليامِ الْماضية، ٤. والْفضة، ِلكَي يقَدموا ِللمولَى قَرابِين صاِلحةً

ابِقَةينِ السني السا ف٥. كَميرلَى الْقَدوقُوُل الْميي: وآت نمو نَاةالزو ةرحالس دض ةعربِس دَأشْهو ،كُمماكُألح كُمِإلَي 
  .يحلفُون كَذبا ومن يسلُبون ُأجرةَ الْعماِل وحقَّ اَألرامِل واَأليتَامِ ويظْلمون الْغُرباء وال يخَافُونَني

من َأيامِ آباِئكُم، َأنْتُم ابتَعدتُم عن فَراِئضي ولَم تَعملُوا ٧. ير، ِلذَِلك َأنْتُم يا بني يعقُوب لَم تَفْنَواَأنَا الْمولَى ال َأتَغ٦َ
هْل يسرِقُ اِإلنْسان من ٨" كَيفَ نَرجِع؟:"ولَكنَّكُم تَقُولُون." ارجِعوا ِإلَي فََأرجِع ِإلَيكُم: "فَالْمولَى الْقَدير يقُوُل. بِها

ِلذَِلك لَعنْتُكُم، لَعنْتُ هذه ٩. سرقْتُم منِّي الْعشُور والْقَرابِين" ماذَا سرقْنَا منْك؟:"وتَقُولُون! اِهللا؟ َأنْتُم سرقْتُم منِّي
م رِقُونتَس ا، َألنَّكُمةَ كُلَّه١٠. نِّياُألميرلَى الْقَدوقَاَل الْمو" :امي طَعتيي بف كُوننِ ِليخْزشُورِ ِإلَى الْماتُوا كُلَّ الْعه .

كَانا ملَه عتَّستَّى الَ يكَةً حرب كُملَيع يضُأفو ،اءمالس اتابوب لَكُم ذَا، فَِإنِّي َأفْتَحي بِهوناخْتَبِر١١. و نْكُمع نَعَأمو
هذَا كَالم الْمولَى . الْحشَرات، فَال تَْأكُُل محاصيَل اَألرضِ، وال يسقُطُ الْعنَب من الْكَرمِ قَبَل ما ينْضج في الْحقِْل

  .هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ." ون بِالد الْفَرحَِألن بِالدكُم تَكُ. وكُلُّ اُألممِ تَدعوكُم الشَّعب الْمبارك١٢. الْقَديرِ
ماذَا . الَ فَاِئدةٌ من عبادة اِهللا': قُلْتُم١٤' ماذَا قُلْنَا علَيك؟: وتَسَألُون. َأنْتُم قُلْتُم علَي كَالما قَاسيا: "وقَاَل الْمولَى١٣

بْل وجدنَا َأن الْمتَكَبرِين سعداء، والَّذين يعملُون ١٥ه، ومن نَدمنَا َأمامه علَى ما عملْنَا؟ ربِحنَا من تَنْفيذ َأوامرِ
وننْجاَهللا ي وندتَحي ينالَّذو ،ونحفْلي الشَّر".  

وتَم تَسجِيُل ذَِلك في كتَابٍ في . َأصغَى وسمع كَالمهم لْمولَىوكَلَّم الَّذين يتَّقُون اَهللا بعضهم بعضا، وا١٦
هماس ونكْرِميلَى ووالْم تَّقُوني ينا ِللَّذذَكِّرم كُونِلي ،رِهضح١٧. ميرلَى الْقَدوقَاَل الْمِلي: "و كُونُوني ُؤالءي . هف

عنْد ذَِلك يمكنُكُم ١٨. وَأشْفقُ علَيهِم كَما يشْفقُ الْواحد علَى ابنه الَّذي يخْدمه. هم شَعبا خَاصا ِليذَِلك الْيومِ َأجعلُ
هدبعال ي نماَهللا و دبعي نم نيبيرِ، والشِّراِلحِ والص نيى بةً ُأخْرروا مزيتُم َأن.  

  
 يوم العقاب

٤ 

١يرلَى الْقَدورِقُ كَاَألتُونِ: "قَاَل الْمحي موي يْأتيكَالْقَشِّ. س الشَّر لُونمعي نكُلُّ مو رِينتَكَبكُلُّ الْم كُونيو . ذَِلكو
عال فَرٌل وَأص مقَى لَهبفَال ي ،مرِقُهحي يْأتيي سالَّذ موي َأ٢. الْيلَاحص كُملَيشْرِقُ عي، فَيماس تَتَّقُون نا مي ا َأنْتُمم



فَاُؤكُمش هتعي َأشفسِ، وكَالشَّم .ةيرظالْح نتْ مجوٍل خَرجكَع ونزتَقْفو ونج٣. فَتَخْر ،اراَألشْر ونوستَدو
ف ،كُمامتَ َأقْدا تَحادمر كُونُونيذَاوه يهُل فمي َأعمِ الَّذويرِ. ي الْيلَى الْقَدوالْم ذَا كَالمه.  

 .اُذْكُروا شَرِيعةَ موسى عبدي، الْفَراِئض والْوصايا الَّتي َأعطَيتُها لَه في حورِيب ِلكُلِّ بني ِإسراِئيَل٤
٥اسِإلْي النَّبِي كُمُل ِإلَيسُأرسيفُوخالْم يمظالْع موالْي نَا، ذَِلكبر موي يْأتا يَل م٦.  قَب ،نَاِئهِمِإلَى َأب اءاآلب قُلُوب درفَي

نَةبِلَع ضاَألر رِبَأضو يِلَئالَّ آت ،اِئهِمِإلَى آب نَاءاَألب قُلُوبو.  
  


