
  ِكتَاب ِإشَعيا
  

١ 

  .ِبشَْأِن يهوذَا والْقُدِس، ِفي َأياِم عزيا ويوتَام وآحاز وِحزِقيا ملُوِك يهوذَا هِذِه رْؤيا ِإشَعيا بِن آموص الَِّتي رآها١
 أمة متمردة

٢ ،ضا اَألرتُهِغي َأيَأصاتُ واوما الستُهِعي َأيماستَكَلَّماَهللا ي َألن" :لَيوا عدرتَم ملَِكنَّه ،منَشَّْأتُهو نَاءتُ َأبيبر .
٣مفْهِبي ال يِرفُ، شَععاِئيُل فَال يرا ِإسِدِه، َأميلَفَ سعم ارالِْحمو هاِحبِرفُ صعي رِة ٤." الثَّولَى اُألمةٌ عرسح

تَركُوا اَهللا، استَهانُوا ِبالْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَل .  الشَّعِب الثَِّقيِل اِإلثِْم، َأوالِد اَألشْراِر، الْبِنين الْفَاِسِدينالْخَاِطَئِة،
وهرجهِة٥. وِصيعلَى الْمع ونتُِصر ؟ َأنْتُمكُملَيع هُأوِقع ِعقَاٍب آخَر َأي .كُلُّ الرِقيمكُلُّ الْقَلِْب سو ِريضْأِس م .

٦ نتُلَي لَمو دمتُض لَمتُنَظَّفْ و لَم وحقُراتٌ وبرضو وحرْل جب ،ةَ ِفيكُمْأِس ال ِصحِة الرِم ِإلَى ِقمفَِل الْقَدَأس ِمن
. َأخْربها الْغُرباء تَماما. حقُولُكُم ينْهبها الْغُرباء َأمام عيوِنكُم. اِرمدنُكُم محروقَةٌ ِبالنَّ. بلَدكُم خَراب٧. ِبالزيِت

لَو لَم يكُِن اُهللا ٩. وبِقيِت الْقُدس وحدها، كََأنَّها مظَلَّةُ حاِرٍس ِفي كَرٍم، َأو كُوخٌ ِفي مزرعٍة، أو مِدينَةٌ محاصرة٨ٌ
  .ِدير قَد حِفظَ لَنَا بِقيةً، َألصبحنَا ِمثَْل سدوم، وِصرنَا ِمثَْل عمورةَالْقَ
١٠ومدس كَّاما حةَ اِهللا يوا كَِلمعمةَ! اسورمع با شَعنَا يبِة رغُوا ِإلَى شَِريعةُ، : "قَال اُهللا١١! َأصالْكَِثير اكُمايحض

النِّسبِة ِلي؟ مِرضتُ ِمن قَراِبيِنكُم، لَا ُأِريد ِمنْكُم شَحم ِكباٍش َأو مسمنَاٍت، وال ُأسر ِبدِم عجوٍل ما ِقيمتُها ِب
تُقَدموا ِلي ال ١٣. ِحين تَْأتُون ِلتَمثُلُوا َأماِمي، من طَلَب كُلَّ هذَا ِمنْكُم؟ ال تَدوسوا ِدياِري١٢. وِخرفَاٍن وتُيوٍس

كَِرهتُ ١٤! ال ُأِطيقُ مواِسمكُم الشِّريرةَ. كَِرهتُ بخُوركُم ورْأس الشَّهِر والسبتَ والْمحاِفَل. قَراِبين باِطلَةً
ِحين تَبِسطُون َأيِديكُم ِللصالِة، ١٥. ِلهاتَِعبتُ ِمن حم. َأعيادكُم َأصبحتْ ثَِقيلَةً علَي. احِتفَاالِتكُم ِبرْأِس الشَّهِر

نْكُمع نَييع بجَأح .تَِمعا ال َأسكَِثير تُملَّيص تَّى ِإنحِم. والد آلنَةٌ ِمنم ِديكُموا، َأِزيلُوا ١٦. َأيراغْتَِسلُوا، تَطَه
. َأنِْصفُوا الْمظْلُوم. تَعلَّموا ِفعَل الْخَيِر، اطْلُبوا الْعدَل١٧. فُّوا عن ِفعِل الشَّرَأعمالَكُم الشِّريرةَ ِمن َأماِم عينَي، كُ

  ."حاموا عِن اَألرملَِة. داِفعوا عن حقِّ الْيِتيِم
ِإن كَانَتْ حمراء ! ِن الِْقرِمِز، تَبيض كَالثَّلِْجِإن كَانَتْ خَطَاياكُم ِبلَو: تَعالَوا نُسوي اَألمر معا: "ويقُوُل اُهللا١٨

." وِإن رفَضتُم وتَمردتُم يْأكُلُكُم السيف٢٠ُ. ِإن ِشْئتُم وَأطَعتُم تَْأكُلُون خَير اَألرِض١٩! كَالصبِغ، تَِصير كَالصوِف
تَكَلَّم هاُهللا نَفْس.  

 الْمِدينَةُ اَألِمينَةُ كَزوجٍة خَاِئنٍَة؟ كَانَتْ مآلنَةً ِبالْعدِل، وكَان الصالح يسكُن ِفيها، َأما اآلن كَيفَ صارِت٢١
اء حكَّامِك متَمردون وهم شُرك٢٣َ. صارتْ ِفضتُِك شَواِئب، وخَمرِك مغْشُوشَةً ِبماٍء٢٢! فَيسكُنُها الْقَتَلَةُ



ال يداِفعون عن حقِّ الْيِتيِم، وال تَِصُل ِإلَيِهم دعوى . كُلُّهم يِحبون الرشْوةَ، ويسعون وراء الْهدايا. اللُّصوِص
  .اَألرملَِة

سَأمد ٢٥.  نَفِْسي ِمن خُصوِمي، وَأنْتَِقم ِمن َأعداِئيسُأِريح: "ذَِلك يقُوُل موالنَا اِإللَه الْقَِدير، الْجبار رب شَعِبِهِل٢٤
وُأِعيد قُضاتَِك كَما كَانُوا ِفي اَألوِل، ومِشيِريِك ٢٦. يِدي ِضدِك، وُأنَقِّيِك ِمن شَواِئِبِك تَماما، وُأِزيُل كُلَّ َأقْذَاِرِك

  .مِدينَةَ الصالِح، الْمِدينَةَ اَألِمينَةَ:  اسمِكويكُون. كَما كَانُوا ِفي الِْبدايِة
٢٧ونا التَّاِئبلُهالِح َأهِبالصو ،سى الْقُدِل تُفْدد٢٨. ِبالْعرتَما الْمَأمِلكُونهالْخُطَاةُ فَيو ونادِميعج  . كُونتْري الَِّذينو

نفْنَو٢٩. اَهللا ي ِمن لُونتَخْجاووهتُماِئِق الَِّتي اخْتَردالْح ِمن نوتَخْزِبِه، و تُملُّوِط الَِّذي فَِرحِر الْبِة شَجادِعب .
ويِصير الْقَِوي ِفيكُم كَالْحطَِب وعملُه ٣١. َألنَّكُم تَِصيرون كَبلُّوطٍَة ذَبَل ورقُها، وكَحِديقٍَة ال ماء ِفيها٣٠
  ."راِر، فَيحتَِرقُ االثْنَاِن معا وال من يطِْفُئكَالشَّ

  
 جبل بيت اهللا

٢ 

ِفي اَألياِم اَألِخيرِة يكُون جبُل بيِت اِهللا َأهم ٢: هِذِه ِهي اُألمور الَِّتي رآها ِإشَعيا بن آموص ِبشَْأِن يهوذَا والْقُدِس١
تَعالَوا : "وتَْأِتي شُعوب كَِثيرةٌ ويقُولُون٣. ِفع عاِليا فَوقَ كُلِّ التِّالِل، وتَتَوافَد ِإلَيِه كُلُّ اُألمِمكُلِّ الِْجباِل، ويرتَ

شَِّريعةَ تَْأِتي ِمن الْقُدِس، َألن ال." نَصعد ِإلَى جبِل اِهللا، ِإلَى بيِت رب يعقُوب، فَيعلِّمنَا طُرقَه، ِلكَي نَسلُك ِفي سبِلِه
نَاكه ةَ اِهللا تَْأِتي ِمن٤. كَِلم نَانَأس موِفهيس ِمن وننَعصٍة، فَيوٍب كَِثيرشُع نيب كُمحيِم، واُألم نيقِْضي بفَي

فَيا بيتَ يعقُوب ٥. سيفًا، وال يتَعلَّمون الْحرب ِفيما بعدفَال تَرفَع ُأمةٌ علَى ُأمٍة . محاِريثَ، وِمن ِرماِحِهم منَاِجَل
  .تَعالَوا نَِسير ِفي نُوِر اِهللا

  يوم ربنا

٦قُوبعتَ ييب كبشَع با رتَ يفَضر .ِق وِب، كَالشَّرِبالْغَي الِْعلْم وناِرسمي الَِّذين ِمن مهتََألتْ ِبالدطَةَامكَِفِلس .
امتََألتْ ِبالدهم خَيلًا، ومركَباتُهم ال حد . امتََألتْ ِبالدهم ِفضةً وذَهبا، وكُنُوزهم ال حد لَها٧. تَعاهدوا مع الْغُرباِء

ينْحطُّ اِإلنْسان، يسقُطُ الْبشَر، ٩. م، وما صنَعتْه َأصاِبعهم ِلما عِملَتْه َأيِديهيسجدون. الدهم َأصنَاماامتََألتْ ِب٨. لَها
ملَه فَال تَغِْفر.  

تَنْخَِفض عيون اِإلنْساِن ١١. اُدخُْل ِإلَى الصخْرِة، واخْتَِبْئ ِفي اَألرِض ِمن هيبِة اِهللا وِمن بهاِء جالِلِه١٠
  .نْحطُّ مكَانَةُ النَّاِس الرِفيعةُ، ويتَعظَّم اُهللا وحده ِفي ذَِلك الْوقِْتالْمتَشَاِمخَةُ، وتَ

١٢طُّ فَِإننْحفٍِّع فَيتَرماٍل وتَعمٍر وتَكَبلَى كُلِّ ما عمولَى ١٣. ِهللا الْقَِديِر يعتَِفِع، وراِلي الْمالْع نَانِز لُبلَى كُلِّ َأرعو
 ،اشَانلُّوِط بِة، ١٤كُلِّ بتَِفعرلَى كُلِّ التِّالِل الْمعِة، واِلياِل الْعلَى كُلِّ الِْجبعلَى كُلِّ ١٥وعاٍل، وٍج عرلَى كُلِّ بعو



نْحطُّ اِإلنْسان الْمتَشَاِمخُ، فَي١٧. وعلَى كُلِّ السفُِن التِّجاِريِة، وعلَى كُلِّ الْمراِكِب الْجِميلَِة١٦. سوٍر حِصيٍن
ويهرب النَّاس ١٩. وتَزوُل اَألصنَام تَماما١٨. وتَنْخَِفض مكَانَةُ النَّاِس الرِفيعةُ، ويتَعظَّم اُهللا وحده ِفي ذَِلك الْوقِْت

. اِهللا وِمن بهاِء جالِلِه، ِعنْدما يقُوم ِليزلِْزَل اَألرضِإلَى مغَاراِت الصخُوِر وِإلَى كُهوِف اَألرِض، ِمن هيبِة 
ِفي ذَِلك الْوقِْت، يرِمي النَّاس ِللْجرذَاِن والْخَفَاِفيِش َأصنَامهم الَِّتي ِمن ِفضٍة وِمن ذَهٍب، الَِّتي صنَعوها ٢٠

وِف والشُّقُوِق الَِّتي ِفي الصخِْر، ِمن هيبِة اِهللا وِمن بهاِء جالِلِه، ِعنْدما يقُوم فَيهربون ِإلَى الْكُه٢١. ِليعبدوها
ضلِْزَل اَألرزِة الَِّتي ِفي َأنِْفِه٢٢. ِليمالنَّس ِمن ؟ ال أكْثَرتُهِقيم ا ِهيم اِن، َألنَّهلَى اِإلنْسفَال تَتَِّكلُوا ع!  

  
 ويهوذاعقاب القدس 

٣ 

١ ،اءال مو امطَع كُونفَال ي ،معالدو ددوذَا الْمهيِس وِن الْقُدع قْطَعيس الْقَِدير نَا اِإللَهب٢ر ،اِربحال مو اربال جو
. وال صاِنع ماِهر وال ساِحر باِرعوال قَاِئد وال عِظيم وال مِشير، ٣وال قَاٍض وال نَِبي، وال عرافٌ وال شَيخٌ، 

٤ِهملَيا عكَّاماَألطْفَاَل حو ،ملَه اءَؤسر انيبُل الصعَأجاِحِبِه، ٥. وص ِضد اِحدا، الْوضعب مهضعب بالشَّع ظِلميو
ِعنْد ذَِلك، يمِسك ِإنْسان َأخَاه ِفي داِر ٦. والْحِقير علَى الشَِّريِفوالْجار ِضد جاِرِه، ويقُوم الصِغير علَى الْكَِبيِر، 

قُوُل لَهيى: "َأِبيِه، وضِذِه الْفَووِر ِفي هاِم اُألمِبِزم ِسكامنَا، ولَيا عقَاِئد فَكُن ،بثَو كِه٧." َأنْتَ ِعنْدلَيع درال : "فَي
  ."ال تَجعلُوِني قَاِئد الشَّعِب. صِلح اَألوضاع، بينَما ِفي داِري ال يوجد طَعام َأو ِلباسَأقِْدر َأن ُأ

هد منْظَر وجوِهِهم يش٩ْ. يتَمردون علَى اِهللا ِبالْقَوِل والِْفعِل، ويستَِهينُون ِبجالِلِه. وقَعِت الْقُدس، سقَطَتْ يهوذَا٨
ِهملَيا. عونَهِترسال يو ومدكَس ِبخَِطيَئِتِهم وناِهرجي .مُل لَهيفَالْو !لَى َأنْفُِسِهمع وا الشَّرلَب١٠. ج اِلِحينوا الصشِّرب

اِلِهممِر َأعِبثَم ونتَّعتَمي مِر، َألنَّه١١. ِبالْخَياِر، َألنُل ِلَألشْريِملُواالْوا عم اءزج نُونجيو ْأِتيِهمي ١٢.  الشَّر الدَأو
 .يا شَعِبي ِإن مرِشِديك يِضلُّونَك، ويقُودونَك ِإلَى طَِريٍق منْحِرٍف! يظِْلمون شَعِبي، وِنساء تَحكُم علَيِه

١٣يتَهاِء، وِة الْقَضنَصنَا ِإلَى مبر لَسوِبجلَى الشَّعع كُمح١٤. َأ ِليمهاءَؤسرِبِه ووخَ شَعشُي اِكمحنَا يبر" : َأنْتُم
وِتكُميِفي ب ودجوِكيِن مالِْمس ِمن وهتُملَبا سِمي، مكَر تُمباِكيِن؟١٥. نَهسِإلَى الْم تُِسيُئونِبي وشَع ونقٍّ تَظِْلمح ِبَأي "

  .ا كَالم موالنَا اِإللَِه الْقَِديِرهذَ
تَشَامخَتْ ِنساء الْقُدِس، يمِشين ِبَأعنَاٍق ممدودٍة، ويغِْمزن ِبعيوِنِهن، ويخْطُرن ِفي مشِْيِهن، : "ويقُوُل اُهللا١٦

ِفي ذَِلك الْوقِْت ينْزع اُهللا ١٨." ُؤوسهن ِبالْقُروِح ويعريهنِلذَِلك يضِرب اُهللا ر١٧. َأقْداِمِهن ويجلِْجلْن ِبخَالِخيِل
والْعصاِئب ٢٠. والْحلَقَ واَألساِور والْبراِقع١٩. ِزينَةَ الْخَالِخيِل والضفَاِئر والْقَالِئد الَِّتي علَى شَكِْل الِْهالِل

ةَ، وِزماَألحالِسَل والساِويذَوالتَّعالِْعطِْر و اِريراَألنِْف٢١. قَو اِئمخَزو اِتماِطفَ ٢٢. والْخَوعالْمفَةَ وخْرزالْم ابالثِّيو
 ،قَاِئبالْحاِت واءالِْعبنَاِديَل٢٣والْمو اِئممالْعو صانالْقُما وايرالْم٢٤. وفُونَةٌ، وع َل الِْعطِْر تَكُونداِم بَل الِْحزدب



ويموتُ ِرجاُل الْقُدِس ِبالسيِف، ٢٥. حبٌل، وبدَل الْجداِئِل صلَع، وبدَل الثِّياِب الْفَاِخرِة خَيشٌ، وبدَل الْجماِل قَباحةٌ
  .ا، وتُصِبح مهجورةً وتَقْعد علَى اَألرِضويكُون صراخٌ ونَوح ِعنْد َأبواِبه٢٦. ويسقُطُ َأبطَالُها ِفي الْحرِب

  
  غصن اهللا

٤ 

١لَه قُلْنياِحٍد وٍل وجاٍء ِبرِنس عبس كسقِْت تَتَمالْو ِفي ذَِلك" : كُونِمنَّا فَي جواِئنَا، فَقَطْ تَزِكساِمنَا ونَتَكَفَُّل ِبطَع ننَح
كملَنَا اس .ارع نَاانِْزع".  

. ِفي ذَِلك الْوقِْت يكُون غُصن اِهللا جِميلًا وبِهيا، ويكُون ثَمر اَألرِض فَخْرا وِزينَةً ِللنَّاِجين ِمن بِني ِإسراِئيَل٢
َألن اَهللا يغِْسُل قَذَر ٤. يسمى مقَدساوكُلُّ من بِقي ِفي الْقُدِس وتُِرك ِفيها، كُلُّ من هو مسجٌل ِليِعِيشَ ِفي الْقُدِس، ٣

ثُم يغَطِّي اُهللا كُلَّ جبِل ٥. ِنساِء الْقُدِس، ويمحو لَطَخَاِت الدماِء ِمن الْقُدِس، ِبروِح الْقَضاِء وِبروِح النَّاِر الْمحِرقَِة
ابحِبس ،نَاكتَِفِلين هحكُلَّ الْمو ،ونيِلِتصٍة ِفي اللَّيلْتَِهبٍة مِنيرِبنَاٍر ماِر، وخَاٍن ِفي النَّهقَ . ِة دفَو ِذِه ِغطَاءه فَتَكُون

  .وِمظَلَّةً تَحِمي النَّاس ِمن حر النَّهاِر، وملْجًأ ومخْبًأ ِمن الْعاِصفَِة والْمطَِر٦اَألرِض الْجِميلَِة، 
  

 نشيد الكرمة

٥ 

فَحرثَ َأرضه ونَقَّاه ِمن الِْحجارِة، ٢. كَان ِلحِبيِبي كَرم علَى تَلٍّ خَِصيٍب: "نِْشد ِلحِبيِبي نَِشيدا عن كَرِمِهسُأ١
. ه ِعنَبا فََأنْتَج ِحصِرماعصرةً، وانْتَظَر َأن يثِْمر لَ ِفي وسِطِه، وحفَر ِفيِه موغَرس ِفيِه َأفْضَل كَرمٍة، وبنَى برجا

ماذَا يعمُل ِلكَرِمي وَأنَا لَم َأعملْه لَه؟ فَلَما ٤. واآلن يا َأهَل الْقُدِس ويا شَعب يهوذَا، احكُموا بيِني وبين كَرِمي٣
َأنْزع ِسياجه فَيِصير مرعى، : اآلن ُأخِْبركُم ماذَا َأعمُل ِلكَرِمي٥ انْتَظَرتُ َأن يثِْمر ِلي ِعنَبا، ِلماذَا َأنْتَج ِحصِرما؟

اماَألقْد هوسفَتَد هورس ِدمَأهلَا ٦. و َأن ابحُأوِصي السو ،كسالْحو كِفيِه الشَّو طْلَعفَي ،فْلَحال يو قَلَّما ال يقَفْر لُهعَأج
 ِطرمايدِه َأبلَي٧." عهِهجبالَِّذي ي سالْغَر موذَا ههي بشَعاِئيَل، ورتُ ِإسيب واِهللا الْقَِديِر ه مَل . كَردالْع انْتَظَر لَِكنَّه

  .فَوجد سفْك الدِم، وانْتَظَر الصالح فَسِمع صراخَ الظُّلِْم
  الويل والعقاب

ِذين يِضيفُون دارا ِإلَى داٍر، ويِصلُون حقْلًا ِبحقٍْل، حتَّى ال يبقَى مكَان َألحٍد، فَتَسكُنُون ِفي اَألرِض الْويُل ِلل٨َّ
كُمدحِفي ُأذُِني٩. و ِب: "قَاَل اُهللا الْقَِديرةُ تُصنَاِزُل الْفَخْمالْما، وابخَر ةُ تَِصيرِظيمالْع ارياِكٍنالدِبال س ١٠. ح َألن

  ."عشْرةَ فَداِدين كَرٍم تُعِطي ِقربةً واِحدةً ِمن الْخَمِر، وعشْر كَيالٍت ِمن الْبزوِر تُعِطي كَيلَةً واِحدةً ِمن الِْغالِل



ِفي والِئِمِهم تَِجد الْعود ١٢. يَل والْخَمر تُلِْهبهمالْويُل ِلمن يبكِّرون صباحا ِفي طَلَِب الْمسِكِر، ويسهرون الل١١َّ
رالْخَمو ارمالِْمزفَّ والدو اببالرو .اهدي تْهنَعا صم لُونتََأمال ياِل اِهللا، ومِإلَى َأع لْتَِفتُونْؤخَذُ ١٣. ال يذَا يِله

نْفَى َألنَّهِبي ِإلَى الْمِرفُِنيشَععطَِش.  ال يالْع ِمن تُهامع ِلكتَهوِع، والْج ِمن اُؤهظَموتُ عم١٤. ي رالْقَب عسذَا وِلهو
مِحهرمو خِْبِهما ِفي صتُهامعِس والْقُد فَاءِه شُرِإلَي ِدرنْحِلي ،دِبال ح هفَم فَتَحو ،هطُّ ا١٥. نَفْسنْحقُطُ يسي ،انِإلنْس

تَشَاِمِخينالْم ونيع تَنْخَِفض ،شَرالِحِه١٦. الْبِبص وسقُد َأنَّه نيبي وسالْقُد ِلِه، اِإللَهدِبع اُهللا الْقَِدير ظَّمتَعيو .
  .وِفيها تَْأكُُل الِْجداء َأيضافَتَرعى الِْخرافُ ِفي خَراِئِب الْمِدينَِة كَما لَو كَانَتْ مرعاها، ١٧
ِليسِرِع : "ويقُولُون١٩. الْويُل ِلمن يجِذبون الْخَِطيَئةَ ِبِحباِل الِْخداِع، ويجِذبون اِإلثِْم ِبربٍط كَالَِّتي تَجر الْعربة١٨َ

الْويُل ِلمن يدعون ٢٠."  حتَّى نَراه، ِلينَفِّذْ ِخطَّتَه ِبسرعٍة حتِّى نَعِرفَهاالْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل ويباِدر ِفي عمِلِه
الْويُل ٢١. الشَّر خَيرا والْخَير شَرا، ويجعلُون الظَّالم نُورا والنُّور ظَالما، ويصيرون الْمر حلْوا والْحلْو مرا

ِلماءمفُه مَأنَّه ظُنُّونيو ،اءكَمح مهَأنْفُس ونتَِبرعي ةٌ ِفي ٢٢. ناِبربجِر، وِب الْخَمطَاٌل ِفي شُرًأب مه نُل ِلميالْو
  .ِهالَّذين يبرُئون الْمذِْنب َألجِل رشْوٍة، ويحِرمون الْبِريء ِمن حق٢٣ِّ. مزِج الْمسِكِر

٢٤ رتَطَاييو ،مهِجذْر فَّنتَعي ِفي اللَِّهيِب، كَذَِلك اِبسِشيشُ الْيفْنَى الْحا يكَما تَْأكُُل َألِْسنَةُ النَّاِر الْقَشَّ، وكَم ِلذَِلك
ِلذَِلك اشْتَد ٢٥. ِم الْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَلزهرهم كَالْغُباِر، َألنَّهم رفَضوا شَِريعةَ اِهللا الْقَِديِر، واستَهانُوا ِبكَال

مهبرضو ِهملَيع هدي فَعِبِه، فَرلَى شَعاِهللا ع باُل. غَضشَِت الِْجبتَعاِرِع. ارالَِة ِفي الشَّوبكَالز مثَثُهتْ جارص . عمو
  .مازالَتْ يده مرفُوعةً علَيِهمكُلِّ هذَا لَم يهدْأ غَضبه، بْل 

وال واِحد ِفيِهم تَعبان َأو ٢٧. يرفَع رايةً ُألمٍم بِعيدٍة، يصِفر ِلمن هم ِفي آِخِر اَألرِض، فَيْأتُون مسِرِعين ِجدا٢٦
ِسهامهم مسنُونَةٌ، َأقْواسهم ٢٨.  عن وسِطِه َأو ينْقَِطع ِرباطُ ِحذَاِئِهمتَعثِّر، َأو نَعسان َأو نَاِئم، َأو ِحزامه ينْحلُّ

. يزَأرون كَالشِّبِل. زِئيرهم كَاَألسِد٢٩. مشْدودةٌ، حواِفر خَيِلِهم كََأنَّها حجر صواٍن، عجالتُ مركَباِتِهم كَزوبعٍة
ونِجرمزنِْقذُيي نال ما وخِْطفُونَهِة، يلَى الْفَِريسع وننْقَضي٣٠.  و ثُورا يا كَمهلَيع ونِجرمزقِْت يالْو ِفي ذَِلك

بحالس هبجتَح تَّى النُّوريقَ، حالضو الظَّالم ِجدِإلَى الِْبالِد ي اِحدو نَظَر فَِإن ،رحالْب.  
  

 شعيادعوة إ

٦ 

ِفي السنَِة الَِّتي ماتَ ِفيها الْمِلك عِزيا، رَأيتُ الْمولَى جاِلسا علَى عرٍش عاٍل ومرتَِفٍع وَأطْرافُ ثَوِبِه تَمُأل ١
، ِبِاثْنَيِن يغَطِّي وجهه، وِبِاثْنَيِن يغَطِّي وكَانَتْ مالِئكَةُ السراِفيم واِقفَةً لَديِه، كُلُّ واِحٍد لَه ِستَّةُ َأجِنحٍة٢. الْبيتَ

ِطيرِن يِبِاثْنَيِه، ويمقُوُل٣. قَديو نَاِدي اآلخَري اِحدالْو كَانِض : "وكُلُّ اَألر ،اُهللا الْقَِدير وسقُد ،وسقُد ،وسقُد
  ." مملُوءةٌ ِمن جالِلِه



٤وِت اَألبتَزخَانًافَاهتُ ديتََأل الْبامو ،اِئِهمِت ِندوص ِمن تَبالْعو ُل ِلي: "فَقُلْت٥ُ. ابيالْو ! انلَكْتُ، َألنِّي ِإنْسِإنِّي ه
فَطَار ِإلَي واِحد ٦." ِديرنَِجس الشَّفَتَيِن، وَأنَا َأِعيشُ مع شَعٍب نَِجِس الشَّفَتَيِن، وقَد رَأتْ عينَاي الْمِلك الْمولَى الْقَ

هِذِه مستْ شَفَتَيك، فَُأِزيَل : "ومس ِبها فَِمي وقَاَل٧. ِمن السراِفيم، وِبيِدِه جمرةٌ َأخَذَها ِبِملْقٍَط ِمن منَصِة الْقُرباِن
خَِطيَئِتك نع كُفِّرو كِإثْم".  

اذْهب وقُْل : "فَقَاَل٩." َأرِسلِْني! لَبيك: "فَقُلْتُ" من ُأرِسُل؟ من يكُون رسولًا لَنَا؟: " يقُوُلثُم سِمعتُ صوتَ اِهللا٨
نوال تَر تُما نَظَرمهمو ،ونمال تَفْه تُمِمعا سمهِب، مذَا الشَّعقَاَل١٠." ِلهِب قَا: "وذَا الشَّعه ْل قَلْبعِاج دسا، وِسي

ِإلَى متَى يا : "فَقُلت١١ُ." ُأذُنَيِه، وَأغِْمض عينَيِه، ِلَئلَّا يرى ِبعينَيِه، ويسمع ِبُأذُنَيِه، ويفْهم بقَلِْبِه، فَيرِجع ِإلَي ويشْفَى
َألن اَهللا ينِْفي ١٢.  والديار ِبال نَاٍس، والْحقُوُل خَرابا مقِْفراِإلَى َأن تَِصير الْمدن خَراِئب ِبال ساِكٍن،: "فَقَاَل" رب؟

لَِكن كَالْبطْمِة َأو . وحتَّى ِإن بِقي عشْر َأهِلها، فَِإنَّها تُخْرب مرةً ُأخْرى١٣. الشَّعب ِمنْها، فَتَكُون الِْبالد مهجورةً
  ."ِتي بعدما تُقْطَع يبقَى جزء ِمن ساِقها، فَتَكُون بِقيةُ هذَا الشَّعِب كَالساِق الَِّتي تَعود تَنْموالْبلُّوطَِة الَّ

  
 آية عمانوئيل

٧ 

١ر نب فَقَحو امآر ِلكم ِصينفَ رحوذَا، زهِلِك يا ميزِن عب وتَامِن يب ازاِم آحِفي َأيلَى واِئيَل عرِإس ِلكا ملْيم
 .الْقُدِس، فَلَم يقِْدرا َأن يغِْلباها

ولَما وصَل الْخَبر ِإلَى آحاز مِلِك يهوذَا َأن آرام تَحالَفَتْ مع مملَكَِة َأفْراِيم، ِاضطَرب قَلْبه وقَلْب الشَّعِب كَما ٢
اخْرج َأنْتَ وشَاريشُوب ابنُك، ِلمقَابلَِة آحاز ِعنْد آِخِر قَنَاِة : "فَقَاَل اُهللا ِإلشَعيا٣. ابِة ِفي مهب الريِحيهتَز شَجر الْغَ

ِبسبِب ِشدِة غَضِب رِصين انْتَِبه واهدْأ، ال تَخَفْ وال تَرتَِعب 'وقُْل لَه، ٤الِْبركَِة الْعلْيا، ِفي طَِريِق حقِْل الْغَساِل، 
ِإن آرام وَأفْراِيم وابن رملْيا تَآمروا ٥. مِلِك آرام وابِن رملْيا، فَهما ِمثُْل جمرتَيِن مدخِّنَتَيِن علَى وشِْك االنِْطفَاِء

لَِكن يقُوُل الْمولَى ٧' .زقُها ونَقْتَِسمها ونُملِّك علَيها ابن طَبِئيَلنَزحفُ علَى يهوذَا، ونُم'٦علَيك ِبالشَّر وقَالُوا، 
 ،اِإللَه'كُوني لَنذَا وثَ هدحي ا ٨. لَنِلِكهم ِمن ظَمتْ َأعسشْقَ لَيِدمشْقَ، وا ِدمِتهاِصمع ِمن ظَمتْ َأعسلَي امآر َألن
ِصينِف. رةًوُأم فَال تَكُون اِيملَكَةُ َأفْرمم طَّمنَةً تَتَحس ِستِّينٍس وِة خَمد٩. ي م ِمن ظَمتْ َأعسلَي اِيمَأفْر َألن

  ."تَْأمنُواِإن لَم تُْؤِمنُوا فَلَن . عاِصمِتها الساِمرِة، والساِمرةَ لَيستْ َأعظَم ِمن مِلِكها ابِن رملْيا
آيةً، سواء كَانَتْ ِفي عمِق اَألعماِق َأو ِفي َأعلَى  اُطْلُب ِمن الْمولَى ِإلَِهك"١١: وعاد اُهللا وكَلَّم آحاز وقَاَل١٠

هْل قَِليٌل علَيكُم !  يا بيتَ داوداسمعوا: "فََأجاب ِإشَعيا١٣." ال َأطْلَب وال َأمتَِحن اَهللا: "فَقَاَل آحاز١٢." اَألعاِلي
الْعذْراء : ِلذَِلك يعِطيكُم اُهللا نَفْسه آية١٤ًَأنَّكُم جعلْتُم صبر النَّاِس ينْفُد؟ فَهْل تَجعلُون صبر ِإلَِهي َأيضا ينْفُد؟ 

. يْأكُُل زبدا وعسلًا، حتَّى يعِرفَ َأن يرفُض الشَّر ويخْتَار الْخَير١٥. ِئيَلتَحبُل، وتَِلد ابنًا، وتَدعو اسمه عمانُو
. لَِكن قَبَل َأن يعِرفَ الصِبي َأن يرفُض الشَّر ويخْتَار الْخَير، تُخْرب الِْبالد الَِّتي َأنْتَ خَاِئفٌ ِمن مِلكَيها١٦



١٧ِلبجيو وذَا، فَِإنَّههي نع اِيملَتْ َأفْرنْذُ انْفَصا مِمثْلُه كُني ا لَمامَأي ،ِت َأِبيكيلَى بعو ِبكلَى شَععو كلَياُهللا ع 
َأشُور ِلكم كلَيِسُل عريس".  

باِب ِمن مجاِري ِمصر الْبِعيدِة، وِلَألشُوِريين فَيْأتُون ِفي ذَِلك الْوقِْت يصِفر اُهللا ِللِْمصِريين فَيْأتُون كَالذ١٨ُّ
 ويِحلُّون كُلُّهم ِفي اَألوِديِة الْمقْفَرِة، وِفي شُقُوِق الصخُوِر، وِفي كُلِّ شَجِر الشَّوِك، وِفي كُلِّ ١٩. كَالنَّحِل

شُّور ِمن عبِر نَهِر الْفُراِت، فَيكُون كََأنَّه موسى يحِلقُ ِبها اُهللا رْأس يهوذَا ويستَْأِجر اُهللا مِلك َأ٢٠. الْمراِعي
تَهيا ِلحضَأيِه ولَيِرج رشَعِن٢١! وشَاتَيقٍَر ولَةَ بِعج يبري َأن اِحدالْو قِْدرا يمبقِْت رالْو ٢٢. ِفي ذَِلك كُونفَال ي
َألن الْكُروم الْجِميلَةَ الَِّتي ٢٣! وكُلُّ من بِقي ِفي الِْبالِد يرِجع ِإلَى َأكِْل الزبِد والْعسِل. هنَاك ما يْأكُلُونَه غَير الزبِد

فَال يذْهب هنَاك َأحد ِإلَّا بقَوٍس وِسهاٍم َألن ٢٤. يساِوي الْواِحد ِمنْها اآلن َألْفًا ِمن الِْفضِة، تَمتَِلُئ ِبالشَّوِك والْحسِك
كسالْحو كا الشَّوغَطِّيها يكُلَّه ض٢٥. اَألر فًا ِمنخَو دا َأحهِإلَي بذْهِبالْفَْأِس، فَال ي اُل الَِّتي كَانَتْ تُفْلَحا الِْجبَأم

  .سرح ِفيها الثِّيران وتَدوسها الْغَنَمالشَّوِك والْحسِك، ِإنَّما تَ
  

 أشور آلة في يد اهللا

٨  

ثُم َأحِضر ِلي ٢. مِهير شَالَل حاشَ بز: خُذْ لَك لَوحا كَِبيرا، واكْتُب علَيِه ِبحروٍف واِضحٍة: "ثُم قَاَل اُهللا ِلي١
. وبعد ذَِلك اجتَمعتُ ِبامرَأِتي النَِّبيِة، فَحِبلَتْ وولَدتْ ابنًا٣." حبر وزكَِريا بن يبرخْياشَاِهديِن َأِمينَيِن هما ُأوِريا الْ

حِمُل مِلك يا َأِبي، ويا ُأمي، ي: فَقَبَل َأن يعِرفَ الصِبي َأن يقُوَل٤. سمِه مِهير شَالَل حاشَ بز: "فَقَاَل اُهللا ِلي
  ."َأشُّور ثَروةَ ِدمشْقَ وغَِنيمةَ الساِمرِة

! هذَا الشَّعب رفَض ِمياه ِشيلُوه الَِّتي تَجِري ِبِرقٍَّة، وفَِرح ِبرِصين وِبابِن رملْيا"٦: وعاد اُهللا وكَلَّمِني وقَاَل٥
٧اهِمي ِهملَياُهللا ع ِلبجي ُأل ِلذَِلكما يكَم ِهملَيفُ عحزاِتِه، فَيكُلَّ قُوو َأشُّور ِلكم اِرفَةَ، َأيةَ الْجاِت الْقَِويِر الْفُرنَه 

لَى الرقَبِة، ويكْتَسح يهوذَا كَالْفَيضاِن، ويغَطِّي كُلَّ شَيٍء ويِصُل ِإ٨. النَّهر كُلَّ جداِوِلِه، ويغَطِّي كُلَّ شَواِطِئِه
اصرخُوا َأيها الشُّعوب وانْكَِسروا، اسمِعي َأيتُها الِْبالِد ٩! اللَّهم كُن معنَا!" ويبِسطُ جنَاحيِه حسب عرِض الِْبالِد

اقْتَِرحوا ِفكْرةً، . ارِسموا ِخطَّةً، لَِكنَّها تَفْشَُل١٠. الْبِعيدةُ، استَِعدوا ِللْحرِب وانْكَِسروا، استَِعدوا للْحرِب وانْكَِسروا
ا ال تَِتمنَا. لَِكنَّهعاَهللا م َألن.  
  مخافة اهللا

" مَؤامرةً"تَقُْل ال ١٢: وكَانَتْ يد اِهللا الشَِّديدةُ علَي، وكَلَّمِني وَأنْذَرِني ِلكَي ال َأتْبع طَِريقَ هذَا الشَّعِب، فَقَاَل ِلي١١
هبهال تَرو ا يخَافُونَهال تَخَفْ مةٌ، ورَؤامم َأنَّه بذَا الشَّعِعي هدا يكُلِّ م ن١٣. ع وسالْقُد وه ِل اُهللا الْقَِديرب

هبهتَرو تَخَافَه َأن ِجب١٤. فَيكَانًا َأِمينًا لَكم كُونلَ. فَيما ِلمَأم ُل النَّاسعجا يرجح كُوناِئيَل، فَيرِني ِإسكَتَي ب



فَيعثُر كَِثيرون ِمنْهم، ويسقُطُون ١٥. يعثُرون، وصخْرةً تَجعلُهم يسقُطُون، ويكُون ِلشَعِب الْقُدِس فَخا ومصيدةً
  .احفَظْ عهِدي، َأعِط شَِريعِتي ِلتَالِميِذي١٦.  ويْؤسرونفَينْكَِسرون، ويقَعون ِفي الْمصيدِة

ومِعي اَألوالد الَِّذين َأعطَاهم اُهللا ِلي، ! لَبيك١٨. َأنْتَِظر اَهللا الَِّذي حجب وجهه عن بيِت يعقُوب وَأتَوكَُّل علَيِه١٧
ِاستَِشيروا : "الْبعض يقُوُل١٩. ِإسراِئيَل ِمن ِعنِْد اِهللا الْقَِديِر الساِكِن ِفي جبِل ِتصيوننَحن آياتٌ وعجاِئب ِلبِني 

ونِتمتَميو ونِمسهي الَِّذين احواَألر ونرضحي نمو الِْجن عم لُونامتَعي نم ".مفَقُْل لَه" :َأي كَأْل ِإلَهِاسبا الشَّعه .
َأما هُؤالِء الَِّذين تَستَِشيرونَهم فَال يعِرفُون ! اذْهبوا ِإلَى شَِريعِتي وعهِدي٢٠!" ال تَستَِشيروا الْموتَى َألجِل اَألحياِء

وِحين يشْتَد غَضبهم ِبسبِب .  مظْلُوما جاِئعايِتيه الشَّعب ِفي اَألرِض٢١. كَالم اِهللا، ِلذَِلك ما يقُولُونَه لَيس الْحقَّ
مهبرو مِلكَهم نُونلْعيقُ وِإلَى فَو وننْظُروِع، يؤِس ٢٢. الْجالْب رغَي نورفَال ي ِإلَى ِبالِدِهم ملَهوح وننْظُريو

  .الِموالظَّالِم والْخَوِف، ويطْردون ِإلَى الظَّ
  

  الوعد بمجيء الملك

٩ 

فَِفي الْماِضي َأذَلَّ اُهللا َأرض زبولُون وَأرض نَفْتَاِلي، لَِكنَّه ِفي . لَِكن ال يكُون ظَالم علَى الَِّذين هم ِفي ِضيٍق١
حلَى طَِريِق الْباِنِب الَِّتي عِليِل اَألجِمنْطَقَةَ ج كِْرميِل ستَقْبسالْمندِب اُألرِفي ٢. ِر، ِفي غَر ِسيرالَِّذي ي بالشَّع

نُور ِهملَيقَ عِظالِلِه َأشْرِت ووِض الْمِفي َأر ِعيشُوني الَِّذينا، وِظيما عَأى نُورتَ ٣. الظَّالِم رةَ، ِزدتَ اُألمكَثَّر
َألنَّه كَما ِفي يوِم ٤. اس ِفي الْحصاِد، وكَما يبتَِهج الَِّذين يتَقَاسمون غَِنيمةًيفْرحون َأمامك كَما يفْرح النَّ. فَرحها

 ا الَِّتي كَانصالْعو ،لَى َأكْتَاِفِهمةَ الَِّتي كَانَتْ عالْخَشَبو ،ِملُونَهحالَِّذي كَانُوا ي تَ النِّيرطَّمح ،انيِة ِمدِزيمه
كُلُّ ِنعاِل الْمحاِرِبين ِفي الْمعركَِة، وكُلُّ الثِّياِب الْملَطَّخَِة ِبالدماِء، تَحِرقُها وتَجعلُها ٥. خِْدمها الَِّذين سخَّروهميستَ

 يِدِه، ويدعى مِشيرا عِجيبا، ِإلَها قَِديرا، َأبا َألنَّه يولَد لَنَا ولَد، ويعطَى لَنَا ابن، تَكُون السلْطَةُ ِفي٦. وقُودا ِللنَّاِر
تَمتَد سلْطتُه وسالمه ِبال ِنهايٍة، علَى عرِش داود ومملَكَِتِه، ِليثَبتَها ويسِندها ِبالْعدِل ٧. َأبِديا، رِئيس السالِم

ِإلَى اَألبو اآلن الِح، ِمنالصذَا. ِدوه نَعةُ اِهللا الْقَِديِر تَصِغير.  
  غضب اهللا على إسرائيل

يعِرفُها كُلُّ شَعِب ِإسراِئيَل وَأهِل الساِمرِة الَِّذين يقُولُون ٩. َأرسَل اُهللا كَِلمتَه ِضد يعقُوب، فَوقَعتْ علَى ِإسراِئيَل٨
وقَع الطُّوب لَِكنَّنَا سنَبِني ِبِحجارٍة منْحوتٍَة، قُِطعتْ َأشْجار الْجميِز لَِكنَّنَا سنَزرع "١٠: ٍفِبِكبِرياٍء وقَلٍْب متَعجِر

اَألراِميين ِمن ١٢، ِلذَِلك يِثير اُهللا علَيِهم حتَّى َأعداء رِصين، نَعم يهيج علَيِهم َأعداءهم١١." مكَانَها َأشْجار َأرٍز
ومع كُلِّ هذَا لَم يهدْأ غَضبه، بْل ما زالَتْ . الشَّرِق، والِْفِلسِطيين ِمن الْغَرِب، ِليلْتَِهموا ِإسراِئيَل ِفي بلْعٍة واِحدٍة

ِهملَيةً عفُوعرم هدِإلَى اِهللا١٣. ي بِجِع الشَّعري لَم لَِكنوهطْلُبي لَمو مهبراِحٍد ١٤.  الْقَِديِر الَِّذي ضٍم ووِفي ي ِلذَِلك



بالْقَصالنَّخَْل وَل، والذَّيو ْأساِئيَل الررِإس اُهللا ِمن قْطَع١٥. ي الَِّذين اءاَألنِْبيو ،ْأسالر مه اءهجالْووخُ والشُّي
ِلذَِلك ال ١٧. الَِّذين يرِشدون هذَا الشَّعب يِضلُّونَه، والَِّذين يتْبعونَهم يِضيعون١٦. ذِْب هم الذَّيُليتَنَبُأون ِبالِْك

.  واِحٍد يتَكَلَّم ِبالْحماقَِةيرضى اُهللا عن شُباِنِهم، وال يشِْفقُ علَى َأيتَاِمِهم وَأراِمِلِهم، َألن الْكُلَّ َأشْرار وَأثَمةٌ، كُلُّ
ِهملَيةً عفُوعرم هدالَتْ يا زْل مب ،هبْأ غَضدهي ذَا لَمكُلِّ ه عمو.  

١٨و ورتَدِة، والْغَاب ارِرقُ َأشْجتَحو ،كسالْحو كشْتَِعُل كَالنَّاِر الَِّتي تَْأكُُل الشَّوي ورالْفُج وِد َألنمِفي ع دعتَص
بْل ٢٠. ال يشِْفقُ الْواِحد علَى الْآخَرِِ. اشْتَعلَِت الِْبالد ِبغَضِب اِهللا الْقَِديِر، وَأصبح الشَّعب وقُودا ِللنَّاِر١٩. دخَاٍن

منَسى يْأكُُل َأفْراِيم، ٢١. كُلُّ واِحٍد يْأكُُل لَحم َأهِلِه. بعيلْتَِهم علَى الْيِميِن ويبقَى جاِئعا، ويلْتَِهم علَى الشِّماِل وال يشْ
  .ومع كُلِّ هذَا لَم يهدْأ غَضبه، بْل مازالَتْ يده مرفُوعةً علَيِهم. وَأفْراِيم يْأكُُل منَسى، وهما معا يْأكُالِن يهوذَا

 

١٠ 

ِليحِرموا الْمساِكين ِمن حقُوِقهم، ويمنَعوا ٢. ِذين يسنُّون قَواِنين غَير عاِدلٍَة، ويصِدرون َأواِمر ظَاِلمةالْويُل ِلل١َّ
تَاموا اَأليبنْهياِمَل، ووا اَألرفْتَِرسِبي، ِليشَع ِمن ظْلُوِمينِن الْمَل عدل٣ُ. الْعماذَا تَعا تَْأِتي فَمماِب، ِعنْدالِْحس موي ون

ال يبقَى شَيء غَير َأن تُذَلُّوا مع ٤الْمِصيبةُ ِمن بِعيٍد؟ ِإلَى من تَهربون طَلَبا ِللْعوِن؟ وَأين تُخَبُئون ثَروتَكُم؟ 
  . يهدْأ غَضبه، بْل ما زالَتْ يده مرفُوعةً علَيِهمومع كُلِّ هذَا لَم. اَألسرى، وتَسقُطُوا مع الْقَتْلَى

  عقاب أشور

ُأرِسلُه علَى ُأمٍة كَاِفرٍة، وُأطِْلقُه علَى ٦! الْويُل ِلمِلِك َأشُّور الَِّذي هو قَِضيب غَضِبي، وِفي يِدِه عصا غَيِظي٥
يو بنْهِني، ِليغِْضبٍب ياِرِعشَعِل ِفي الشَّوحكَالْو مهوسديو ،شَاءا يكَم لُب٧. س درجم ِرفْ َأنَّهعي لَمو مفْهي لَم لَِكنَّه

 َأمِري ملُوكًا؟ َألَيس كُلُّ الْقَادِة الَِّذين تَحتَ: "وقَاَل٨. يِريد َأن يحطِّم ويِبيد ُأمما كَِثيرةً. آلَِة ِعقَاٍب ِفي يِدي
ِإن يِدي استَولَتْ ١٠َألَيستْ مِدينَةُ كَلْنُو ِمثَْل كَركَِميشَ؟ َألَيستْ حماةُ ِمثَْل َأرفَاد؟ َألَيسِت الساِمرةُ ِمثَْل ِدمشْقَ؟ ٩

فَكَما عاملْتُ الساِمرةَ وَأصنَامها، ١١. دِس والساِمرِةعلَى مماِلٍك تَعبد اَألصنَام، وتَماِثيلُها َأعظَم ِمن تَماِثيِل الْقُ
  ."كَذَِلك ُأعاِمُل الْقُدس وتَماِثيلَها

١٢تَشَاماِء قَلِْبِه وِريلَى ِكبع َأشُّور ِلكم اِقبعِس، يالْقُدو ونيِل ِتصبج ِضد لَهمكِْمَل اُهللا عي َأن دعبِهونَييِخ ع .
َأزلْتُ حدود اُألمِم، وسلَبتُ كُنُوزهم، وكَجباٍر . ِبقُدرِة يِدي وِبِحكْمِتي عِملْتُ هذَا، َألنَّي فَِهيم: "َألنَّه قَاَل١٣

ملُوكَهتُ معا ١٤. َأخْضكَمشٍّ، ولَى عا عِم كَمِة اُألمولَى ثَرِدي عتَولَتْ يِفي اس وكتْرالْم ضيالْب اِحدالْو عمجي
هْل تَفْتَِخر الْفَْأس علَى من ١٥." وال واِحد حرك جنَاحه، وال فَتَح فَمه، وال صرخَ. الْعشِّ، جمعتُ كُلَّ الِْبالِد

  !ِه؟ كََأن الْقَِضيب يحرك من يرفَعه، َأِو الْعصا تَرفَع حاِملَهايقْطَع ِبها؟ َأو يتَكَبر الِْمنْشَار علَى من ينْشُر ِب
١٦هدجِرقُ مشْتَِعلَةً تَحا منَارو ،ِلِك َأشُّورطَاِل ملَى َأبًأ عبو الْقَِدير نَا اِإللَهبِسُل ررياِئيَل ١٧! سرِإس نُور ِبحصفَي

 الْعِظيمةَ، وحقُولَه ويخِْرب غَاباِتِه١٨. سهم لَِهيبا، فَيحِرقُ ويْأكُُل شَوكَه وحسكَه ِفي يوٍم واِحٍدنَارا، وقُدو



لَّا الْقَِليَل، حتَّى وال يبقَى ِمن َأشْجاِر غَاباِتِه ِإ١٩. صبةَ، ويتِْلفُ الروح والِْجسم، فَتَكُون حالُهم كَمِريٍض يذِْويالِْخ
  .ِإن صِبيا يعدها
  بقية تنجو

ِفي ذَِلك الْوقِْت، الَِّذين بقَوا ِمن بِني ِإسراِئيَل َأِي النَّاجون ِمن بيِت يعقُوب، ال يتَوكَّلُون علَى من ضربهم بْل ٢٠
فَيرِجع الَِّذين بقَوا، َأِي الَِّذين بقَوا ِمن بِني يعقُوب، ِإلَى ٢١. دوِس رب بِني ِإسراِئيَليتَوكَّلُون ِبالْحقِّ علَى اِهللا الْقُ

عدد قَِليٌل فَقَطْ َألنَّه حتَّى وِإن كَان شَعبك يا ِإسراِئيُل كَِثيرا ِجدا كَرمِل الْبحِر، فَلَن يبقَى ِمنْه ِإلَّا ٢٢. اِهللا الْقَِديِر
ِجعراِدٌل. ِليعو اِئيِنه كْمح وهِبالْفَنَاِء، و كْمالْح ردالَِم٢٣. صلَى كُلِّ الْعالْفَنَاِء ع كْمنَفِّذُ حي الْقَِدير النَا اِإللَهومو.  

ن ِفي الْقُدِس، ال تَخَفْ ِمن اَألشُوِريين، فَمع َأنَّهم يضِربونَك يا شَعِبي الساِك: "وهذَا كَالم موالنَا اِإللَِه الْقَِديِر٢٤
 ،ونِريالِْمص َل ِبكا فَعا كَمصالْع كلَيع ونفَعري٢٥ِبالْقَِضيِب، و ِهملَيخَطُ عَأسو ،كلَيِبي عنْتَِهي غَضا يا ِجدقَِريب

مهُأِبيد٢٦. وهِلدجا ياِه كَملَى الِْميع اهصع فَعريو ،ابِة غُرخْرص ِعنْد انيِمد برا ضٍط، كَموِبس اُهللا الْقَِدير م
رَل ِبِمص٢٧. فَعِتكقَبر نع مهِنير نْكَِسريو ،كَِتِفك نع ملُهوُل ِحمزقِْت، يالْو ِفي ذَِلك.  

عبروا الْمعبر، باتُوا ٢٩. لْعدو، دخَلُوا عياتَ، مروا ِبِمجرون، وضعوا اَألمِتعةَ ِفي ِمكْماشَوصلَتْ جيوشُ ا٢٨
لَيشَةَ، وردي اصرِخي يا مِدينَةَ جلِّيم، اسمِعيها يا مِدينَةَ ٣٠. اللَّيلَةَ ِفي جبع، ارتَعدِت الرامةُ، هربتْ ِجبعةُ شَاوَل

الْيوم يِقفُون ِفي نُوب، يِشيرون ِبيِدِهم ِللْهجوِم علَى ٣٢. هربتْ مدِمينَةُ، اخْتَبَأ سكَّان ِجِبيم٣١. علَيها يا عناثُوثُ
 الْقَِدير يكِْسرهم ِبعنٍْف كَاَألغْصاِن، الْعاِلي يسقُطُ لَِكن الْمولَى اِإللَه٣٣. جبِل الْقُدِس، علَى تَلِّ الْمِدينَِة الْمقَدسِة

نْخَِفضي تَِفعرالْمالْقَِديِر٣٤. و امَأم نَانقُطُ لُبسيِة ِبفَْأٍس، والْغَاب ارَأشْج تُقْطَع".  
  

  الملك ابن يسى

١١ 

يِحلُّ علَيِه روح اِهللا، روح الِْحكْمِة والْفَهِم، روح ٢. ن جذُوِرِهويطْلَع فَرع ِمن ساِق يسى، وينْمو غُصن ِم١
وال يقِْضي ِبحسِب ما يراه ِبعينَيِه، وال يحكُم . فَيفْرح ِبمخَافَِة اِهللا٣. الْمشُورِة والْقُوِة، روح الْمعِرفَِة ومخَافَِة اِهللا

ا يِب مسِهِبحِبُأذُنَي هعماِف٤. سِض ِباِإلنْصاِكيِن اَألرسِلم كُمحيِل، ودالْعاِء بقِْضي ِللْفُقَرا يٍر . ِإنَّمِبَأم النَّاس اِقبعي
ارقْتُُل اَألشْرِه يشَفَتَي فَِمِه، ِوِبنَفْخٍَة ِمن ٥. ِمناٍم حانَةُ كَِحزاَألمو الحيِه الصقَوِطِهيسَل وو.  

وتَرعى ٧. فَيسكُن الذِّْئب مع الْحمِل، ويرقُد النِّمر مع الْجدِي، ويْأكُُل الِْعجُل مع الشِّبِل، وصِبي صِغير يقُودها٦
ويلْعب الصِغير علَى جحِر اَألفْعى، ويمد ٨. ن كَالثَّوِرواَألسد يْأكُُل التِّب. الْبقَرةُ مع الدبِة، وتَرقُد َأوالدهما معا

َألن اَألرض تَمتَِلُئ ِمن . ال َأحد يْؤِذي، وال َأحد يضر ِفي كُلِّ جبِلي الْمقَدِس٩. الِطفُْل يده ِفي وكِْر الثُّعباِن



الِْمي را تَغْمِرفَِة اِهللا كَمعمرحالْب ١٠. اه كُونيا، ولَهوح وبةً تَلْتَفُّ الشُّعايى رسِليُل يس كُونقِْت يالْو ِفي ذَِلك
  .مسكَنُه عِظيما

َأشُّور وشَماِل ِمصر وصِعيِد ثَاِنيةً، ويستَِرد بِقيةَ شَعِبِه، بِقيةً تَْأِتي ِمن  وِفي ذَِلك الْوقِْت، يمد اُهللا يده مرة١١ً
ويرفَع رايةً ِلُألمِم، ويجمع الْمنِْفيين ِمن بِني ١٢. ِمصر والْحبشَةَ وِعيالم وباِبَل وحماةَ والسواِحِل والْجزِر

. د َأفْراِيم، وتَنْتَِهي عداوةُ يهوذَافَيزوُل حس١٣. رِض اَألربعِةِإسراِئيَل، والْمشَتَِّتين ِمن شَعِب يهوذَا، ِمن َأنْحاِء اَأل
اِيماِدي َأفْرعوذَا ال يهيوذَا، وهي ِسدحال ي اِيمِب، ١٤. َأفْرِإلَى الْغَر ينِطيلَى َأكْتَاِف الِْفِلسا ععم وننْقَضْل يب

 بالشَّع ونبنْهيوملَه ونوِنيمالْع عخْضيو ،وآبمو وملَى َأدع لُونتَوسيِق، و١٥. الَِّذي ِإلَى الشَّر نَشِّفُ اُهللا خَِليجيو
بعاِوٍل، فَيدِة جعبِة ِإلَى سِبِريِحِه اللَّاِفح شُقُّهياِت وِر الْفُرِدِه ِإلَى نَهِبي ِشيريو ،رِر ِمصحِةبِذيِباَألح ا النَّاسِفيه ر .

١٦رِمص وا ِمنجا خَراِئيَل لَمرِني ِإسِلب ا كَانكَم ،َأشُّور ٍة تَْأِتي ِمنِقيِبِه، بِة شَعِقيطَِريقٌ ِلب نَاكه كُونيو.  
  

 نشيد حمد

١٢ 

اُهللا هو ٢.  َأنَّك غَِضبتَ علَي، تَحوَل غَضبك عنِّي وعزيتَِنيَأحمدك يا رب، فَمع: "وتَقُوُل ِفي ذَِلك الْوقِْت١
فَتَشْربون الْماء ِبفَرٍح ِمن ٣." اُهللا موالي هو قُوِتي وُأغِْنيِتي وقَد صار نَجاِتي. نَجاِتي، َأتَوكَُّل علَيِه وال َأخَافُ

ِإحمدوا اَهللا وادعوا ِباسِمِه، َأخِْبروا بين اُألمِم ِبَأعماِلِه، وَأعِلنُوا َأن : "تَقُولُون ِفي ذَِلك الْوقِْتو٤. ينْبوِع النَّجاِة
 يا َأهَل الْقُدِس، َألن اهِتفُوا ورنِّموا٦. َأخِْبروا ِبهذَا ِفي اَألرِض كُلِّها. غَنُّوا ِهللا َألنَّه صنَع عظَاِئم٥. اسمه تَعالَى

نَكُميب ِظيماِئيَل عرِني ِإسب بر وسالْقُد".  
  

 نبوة ضد بابل

١٣ 

صرخُوا لَهم، َأِشيروا رايةً علَى جبٍل َأقْرع، اُ رفَعواِا٢. هذَا وحي عن باِبَل جاء ِإلشَعيا بِن آموص ِفي رْؤيا١
ِإنِّي َأمرتُ الَِّذين خَصصتُهم ِلي، نَاديتُ َأبطَاِلي الْمفْتَِخِرين ِبانِْتصاِري، ٣. لْيِد، ِليدخُلُوا َأبواب الْعظَماِءلَهم ِبا

اُهللا . اجتَمعِت اُألمم معا. ِإنَّه ضِجيج الْمماِلِك! صوتٌ علَى الِْجباِل كََأنَّه ِمن جمهوٍر غَِفيٍر٤. ِلينَفِّذُوا غَضِبي
يْأتُون ِمن ِبالٍد بِعيدٍة ِمن آِخِر السماواِت، ويْأِتي ربنَا ومعه َأسِلحةُ غَضِبِه ِليخِْرب ٥. الْقَِدير يحِشد جيشًا ِللِْقتَاِل

  .اَألرض كُلَّها



٦ ،نَا قَِريببر موي لِْولُوا َألنِعنِْد الْقَِديِرو اٍب ِمنْأِتي كَخَر٧. يمهقُلُوب تَذُوبةُ كُلِّ النَّاِس، وِزيمع ارِبِه تَنْهبِبس .
٨َأٍة تَِلدركَام ونتَلَويقُ، يالضو اَأللَم مهِصيبي ،بعِهِم الرلَيِلي عتَوسوِت. يهبٍض معِإلَى ب مهضعب نْظُريين .

  .وجوههم كَاللَِّهيِب
. يوم ربنَا قَاِدم، هو يوم صعب، يْأِتي ِبغَيٍظ وغَضٍب شَِديٍد، ِليجعَل اَألرض خَرابا، ويِبيد ِمنْها الْخُطَاةَ! نْظُرواا٩ُ

وُأعاِقب الْعالَم ١١. ِلم ِعنْد طُلُوِعها، والْقَمر ال يِضيءنُجوم السماِء وكَواِكبها ال تُرِسُل نُورها، الشَّمس تُظ١٠ْ
وَأجعُل اِإلنْسان ١٢. علَى شَرِه، والْخُطَاةَ علَى ذَنِْبِهم، وَأضع حدا ِلعجرفَِة الْمتَشَاِمِخين، وُأِذلُّ ِكبِرياء الطُّغَاِة

وُأزلِْزُل السماء، وُأزعِزع اَألرض ِمن مكَاِنها، ِفي غَيِظ اِهللا ١٣. ي، َأنْدر ِمن الذَّهِب الْجيِدَأنْدر ِمن الذَّهِب النَِّق
هبشْتَِعُل غَضي مو١٤. الْقَِديِر، يا، كُلُّ وهعمجاٍع يكَغَنٍَم ِبال رو ،اديالص هطَاِرداٍل يكَغَز كُونُونِإلَى فَي ِجعراِحٍد ي

تُمزقُ ١٦. ومن وقَع ِفي اَألسِر يطْعن، ومن قُِبض علَيِه يصرع ِبالسيِف١٥. شَعِبِه، كُلُّ واِحٍد يهرب ِإلَى بلَِدِه
ماُؤهِنس بتُغْتَصو ،مهارِدي بتُنْهو ،وِنِهميع امَأم مَأطْفَالُه.  

ِإنَّما ِبِقسيِهم يمزقُون الشُّبان، وال ١٨. نَا ُأهيج علَيِهم الْماِديين الَِّذين ال يبالُون ِبالِْفضِة، وال يفْرحون ِبالذَّهِبَأ١٧
، وِزينَةُ وفَخْر الْباِبِليين، يقِْلبها اُهللا باِبُل جوهرةُ الْمماِلِك١٩. يرحمون اَألطْفَاَل، وال يشِْفقُون علَى الصغَاِر

ال ينْصب ِفيها بدِوي خَيمتَه، وال يرعى ِفيها . فَال تُسكَن َأبدا، وال تَعمر ِفي كُلِّ اَألجياِل٢٠. كَسدوم وعمورةَ
. ويمُأل الْبوم ِديارها، ويسكُن ِفيها النَّعام، وِفيها تَقِْفز الْماِعز الْبريةُبْل تَربض ِفيها وحوشُ الْقَفِْر، ٢١. الرعاةُ

  .ِإن وقْتَها قَِريب، وَأيامها ال تَطُوُل. تَعِوي الضباع ِفي حصوِنها، والذَِّئاب ِفي قُصوِرها الْفَخْمِة٢٢
 

١٤ 

ويِريحهم ِفي َأرِضِهم، فَيْأِتي ِإلَيِهِم الْغُرباء، وينْضمون ِإلَى . بِني يعقُوب ويخْتَارهم مرةً ُأخْرىسيرحم اُهللا ١
قُوبعِت يي٢. بِضِهمِإلَى َأر تَْأِتي ِبِهمو ،ماُألم مهعتُشَي . ،ماِئيَل اُألمرتُ ِإسيب تَِلكمِض اِهللافَياٍر ِفي َأروجِبيٍد وكَع .

موهخَّرس لَى الَِّذينع لُونتَوسيو ،موهرَأس الَِّذين ونْأِسريو.  
 مِلِك باِبَل تَسخَرون ِمن٤يِريحكُم اُهللا ِمن الْعنَاِء والشِّقَاِء وِمن الْعبوِديِة الْقَاِسيِة، ِفي ذَِلك الْوقِْت  وِعنْدما٣

تَقُولُونو" :الظَّاِلم ادفَ بكَي !هبى غَضفَ انْتَهكَّاِم ٥! كَيةَ الْحقُواِر، وا اَألشْرصاُهللا ع ر٦كَس وا النَّاسبرض الَِّذين
حِبال ر موهدطَهاضٍظ، وِبغَي موا اُألمعَأخْضا، وتَِمرسا مبرٍب ضٍةِبغَضَأنَّتْ كُلُّ الِْبالِد، ٧. ماطْمتْ واحتَراس

منْذُ انْكَسرتَ، َأصبح ال يْأِتي ِإلَينَا َأحد 'حتَّى أشْجار السرِو وَأرِز لُبنَان، تَشْمتُ ِبك وتَقُوُل، ٨. هتَفَتْ ِبالِْغنَاِء
قَادةُ الدنْيا والْملُوك الْعظَماء الَِّذين ماتُوا منْذُ زمٍن بِعيٍد ! اِت ِلوصوِلكيِهيج عالَم اَألمو٩' .ِليقْطَع َأغْصانَنَا

اِلكِتقْبالس لَك ونقُوم١٠. ي ،قُولُونيو ونَككَلِّمي مفْتَ ِمثْلَنَا'كُلُّهعا ضضَأنْتَ َأي !نا نَحتَ كَما ِصرضَأنْتَ َأي !
١١ احراِدكووِسيقَى َأعتْ مِر، ِانْتَهِإلَى الْقَب كعَل منَزو اللُكج !ِغطَاُؤك ودالدو ،اشُكاتُ ِفرشَرالْح واآلن!'  



تَ ِفي قَلِْبك، قُل١٣ْكَيفَ سقَطْتَ ِمن السماِء يا نَجم الصبِح الْمِنير؟ كَيفَ طُِرحتَ ِإلَى اَألرِض يا قَاِهر اُألمِم؟ ١٢
َأصعد فَوقَ ١٤. َأصعد ِإلَى السماِء، َأرفَع عرِشي فَوقَ كَواِكِب اِهللا، َأجِلس علَى جبِل اآلِلهِة، ِفي َأقْصى الشَّماِل

ِليِمثَْل الْع َأِصيراِب، وحاِلي الس١٥. َأعوالَِم اَألمتَ ِإلَى عردانْح ِةلَِكنَّكفْراِق الْحم١٦. اِت، ِإلَى َأع نَكوري الَِّذين
قَاِئِلين لُونتََأميو ِفيك ونستَفَر؟ : "ياِلكمالْم عزعزو ضَل اَألرلْزُل الَِّذي زجالر وذَا هَل ١٧َأهعالَِّذي ج وذَا هَأه
،نَهدم مدهِمثَْل قَفٍْر، و الَمِة؟ الْعيرِإلَى الْح اهرطِْلقْ َأسي الَِّذي لَماِحٍد ١٨ وٍة، كُلُّ واموا ِبكَرقَدِم رلُوِك اَألمكُلُّ م

ون ِبالسيِف، َأما َأنْتَ فَطُِرحتَ ِبال دفٍْن، غُصنًا ذَاِبال، كَجثٍَّة تَدوسها اَألقْدام، يغَطِّيك الْقَتْلَى الْمطْعون١٩ُ. ِفي قَبِرِه
ال . فَلَن تُدفَن ِمثَْل َأولَِئك الْملُوِك، َألنَّك َأخْربتَ بلَدك، وقَتَلْتَ شَعبك٢٠. الَِّذين هبطُوا حتَّى ِإلَى ِحجارِة الْحفْرِة

فَال يقُوموا وال يِرثُوا اَألرض، وال . نُوِب آباِئِهمَأِعدوا مذْبحةً َألوالِدِه، ِبسبِب ذ٢١ُ. يذْكَر نَسُل اَألشْراِر َأبدا
ِنِهمدِبم الَمُألوا الْعماِهللا الْقَِديِر٢٢." ي ذَا كَالما: "هِمنْه ِقيا باِبَل مب ِمن ُأِبيدو ،ِهملَيع ا، : َأقُوملَهنَسا، وهماس

هذَا كَالم اِهللا ." َأجعلُها ِميراثًا ِللْقُنْفُِذ، ومستَنْقَعاتَ ِمياٍه، وَأمسحها ِمن الْوجوِد تَماماو"٢٣. يقُوُل اُهللا." وذُريتَها
  .الْقَِديِر

  نبوة ضد أشور

م َأشُّور ِفي َأرِضي، وَأدوسها علَى سُأحط٢٥ِّ. ما قَصدتُه يتَحقَّقُ، وما نَويتُ علَيِه يِتم: "حلَفَ اُهللا الْقَِدير وقَاَل٢٤
هذَا هو القضاء الَِّذي حكَمتُ ِبِه علَى كُلِّ ٢٦." يزوُل ِنيرها عن شَعِبي، ويرفَع ِحملُها عن َأكْتَاِفِهم. ِجباِلي

ن اَهللا الْقَِدير قَضى، فَمن يبِطُل قَضاءه؟ ويده ِهي َأل٢٧. اَألرِض، وهِذِه ِهي الْيد الْممدودةُ علَى كُلِّ اُألمِم
  الْممدودةُ، فَمن يردها؟

٢٨يحذَا الْوه اءج ،ازآح ِلكا الْماتَ ِفيهنَِة الَِّتي مِك ٢٩. ِفي السبرالَِّذي ض الْقَِضيب َأنطَةُ با ِفِلسِحي يال تَفْر
انْكَسارطَي امس انبثُع لُهنَسو ،انوُأفْع جخْرِة ييالْح ِل ِتلْكَأص فَِمن ،٣٠. ر قُدريى، وعراِء مالْفُقَر َأفْقَر ِجديو

اصرِخي َأيتُها ! ِوْل َأيها الْبابول٣١ْ. لَِكنِّي ُأهِلك نَسلَِك بالْمجاعِة، وَأقْتُُل الْباِقين ِمنِْك. الْمساِكين ِفي َأماٍن
وِبماذَا تَرد ٣٢. ذُوِبي ِمن الْخَوِف يا ِفِلسطَةُ، َألنَّه يْأِتي علَيِك جيشٌ ِمن الشَّماِل، ال شَاذَّ ِفي صفُوِفِه! الْمِدينَةُ

  ."ِليِجد ِفيها شَعبه الِْمسِكين ملْجًأ لَهماُهللا َأسس الْقُدس، : "علَى رسِل ِفِلسطَةَ؟ قُْل لَها
  

 نبوة ضد موآب

١٥ 

١وآبم نع يحلٍَة. ولَكَتْ ِفي لَيهو ،وآبالَِّتي ِفي م ارِدينَةُ عتْ مخَِرب ! ،وآبالَِّتي ِفي م ِدينَةُ ِقيرتْ مخَِرب
يولِْوُل شَعب موآب علَى . ون ِإلَى الْمعبِد، وِإلَى َأماِكِن الِْعبادِة اُألخْرى ِللْبكَاِءيصعد َأهُل ِديب٢! وهلَكَتْ ِفي لَيلٍَة

يلْبسون الْخَيشَ ِفي الشَّواِرِع، يولِْولُون علَى السطُوِح ٣. يحِلقُون رُؤوسهم ويقُصون ِلحاهم. مِصيِر نَبو وِميدبا



وِعومِبالد كُونباِت، ياح٤. ِفي السصاهِفي ي ماتُهوَأص عمتَّى تُسالَةَ، حَألْعو ونشْبِل حاخُ َأهرلُو صعي . بنْدي
وآبطَاُل مةٌ. َأبوبكْرم مه٥. نُفُوسوآبلَى مخُ عرصِإلَى. قَلِْبي ي ُأونلْجا يِمنْه وناِربلَتْ الْهِإلَى ِعجو ،وغَرص 

نَشَفَتْ ِمياه ِنمِريم، ٦." خَِربنَا: "ينْدبون ِفي طَِريِق حورِنيم ويقُولُون. يصعدون ِبالْبكَاِء ِفي طَِريِق لُوِحيتَ. شَِليشَةَ
رٍء َأخْضشَي َأي دوجاتَ الْكَُأل، ال يم ،شْبالْع ِبس٧. يي ِلذَِلك رنَه ونربعيكُنُوٍز، وٍة ووثَر ِمن وهعما جم ِملُونح

امتََألتْ ِمياه ٩. يتَردد صراخُهم علَى حدوِد موآب، ولْولَتُهم تَِصُل حتَّى ِإلَى َأجالِيم وِبْئِر ِإيِليم٨. الصفْصاِف
يطِْلقُ َأسدا علَى الْهاِرِبين ِمن موآب، وعلَى الْباِقين : ب اُهللا علَى ِديبون َأكْثَر ِمن هذَاِديبون ِبالدِم، ومع ذَِلك يجِل

  .ِفي ِتلْك اَألرِض
 

١٦ 

ِنساء موآب علَى ٢. قُدِسَأرِسلُوا ِجزيةً ِمن الْغَنَِم ِإلَى حاِكِم الِْبالِد، ِمن مِدينَِة ساِلع ِفي الصحراِء ِإلَى جبِل ال١ْ
َأعطُونَا نَِصيحةً، قَدموا لَنَا مشُورةً، اجعلُوا ٣. ِضفَاِف نَهِر َأرنُون، كَطُيوٍر تَاِئهٍة، كَِفراٍخ شَاِردٍة عِن الْعشِّ

َأِضيفُوا الْهاِرِبين ِمن موآب، ٤. ن، ال تَغْدروا ِباللَّاِجِئينخَبُئوا الْهاِرِبي. ِظلَّكُم يحِمينَا ِفي الظُّهِر، كَما لَو كَان لَيلًا
فَِإنَّه ِبالرحمِة ٥. ستَْأِتي ِنهايةُ الظَّاِلِم، وينْتَِهي الْخَراب، ويفْنَى الطَّاِغيةُ ِمن اَألرِض. كُونُوا ملْجًأ لَهم ِمن الْمهِلِك

سِمعنَا عن ِكبِرياِء ٦.  بيِت داود، ويجِلس علَيِه ِبالْحقِّ حاِكم يقِْضي ِبالْعدِل ويسعى ِإلَى الصالِحيثْبتُ الْعرشُ ِفي
  .ولَِكن تَكَبرها وعجرفَتَها وانِْتفَاخَها كُلَّها ِبال َأساٍس. موآب، ِهي متَكَبرةٌ ِجدا

٧ي ِلذَِلكاِرسح ِفي ِقير اِمِهِم الشَِّهيلَى طَعع نُونزحيو وننِْدبي ،وآبلَى ما ععم لِْولُونوي ،ونوآِبيلِْوُل الْمو .
تْ فُروعها تَِصُل ِإلَى َأتْلَفَ حكَّام اُألمِم َأفْضلَها، ِهي الَِّتي كَانَ. َألن حقُوَل حشْبون ذَبلَتْ، وكَذَِلك كُروم ِسبمة٨َ

ُأرِويكُما . ِلذَِلك َأبِكي علَى كُروِم ِسبمةَ كَما تَبِكي يعِزير٩. يعِزير، وتَمتَد شَرقًا ِإلَى الصحراِء، وغَربا ِإلَى الْبحِر
زاَل الْفَرح واالبِتهاج ِمن ١٠. ثَمِركُم النَّاِضِج وحصاِدكُمسكَتَ هتَافُ الْفَرِح علَى . ِبدموِعي يا حشْبون وَألْعالَةُ

ال يوجد من يغَنِّي َأو يرنِّم ِفي الْكُروِم، ال يوجد من يدوس الْخَمر ِفي الْمعاِصِر، فَِإنِّي قَد سكَّتُّ . الْبستَاِن
يصعد الْموآِبيون ِإلَى الْمرتَفَعِة ١٢. ي علَى موآب، وِكياِني علَى ِقير حاِرسكَعوٍد ينُوح قَلِْب١١. الْهتَافَ

  .فَيتْعبون، يذْهبون ِإلَى الْمعِبِد ِللصالِة، فَال يستَِفيدون شَيًئا
١٣وآبم نُل عقَب ا اُهللا ِمنةُ الَِّتي قَالَهالْكَِلم ِذِه ِهيقُوُل اُهللا١٤. فَهفَي ا اآلنال َأقَلَّ،  ِفي ثَالِث: "َأمو ال َأكْثَر ِسِنين

 "!يزوُل بهاء موآب، وال يبقَى ِمن شَعِبها الْكَِثيِر غَير بِقيٍة قَِليلٍَة وضِعيفٍَة
  



 وحي عن دمشق

١٧ 

تُهجر مدن ٢. ِدينَةً ِفيما بعد، بْل تَِصير كَوما ِمن الْخَراِئِبال تَكُون ِدمشْقُ م! انْظُروا. وحي عن ِدمشْق١َ
تَزوُل الْحصون ِمن َأفْراِيم، والسلْطُان ِمن ٣. عروِعير، وتَِصير مكَانًا ِللْمواِشي، تَرِبض ِفيِه ِبال من يزِعجها

تَكُون امةُ آرِقيبشْقَ، واِئيَلِدمرِة ِإسظَماِهللا الْقَِديِر.  كَع ذَا كَالمه.  
٤متُهقُو تَِضيعو ،قُوبعِني يةُ بظَمطُّ عقِْت، تَنْحالْو ٥. ِفي ذَِلك نَاِبلَهوا سعمجو ،هعروا زدصقٍْل حكَح ونِبحصيو

فَاِيماِدي رقٍْل ِفي واِع، كَحلَى آِخِرِهِبِمْلِء الذِّروٍد عصحاِئيُل ٦.  مرِإس النَّاِس، فَتَكُون ٍد قَِليٍل ِمندع قَى غَيربفَال ي
كَزيتُونٍَة جِمعتْ كُلُّ حباِتها، ما عدا حبتَيِن َأو ثَالثًا علَى َأعلَى فُروِعها، َأو َأربع َأو خَمس حباٍت علَى فُروِعها 

  .هذَا كَالم اِهللا رب بِني ِإسراِئيَل. مثِْمرِةالْ
وال يرِجعون ِإلَى ٨. ِفي ذَِلك الْوقِْت يرِجع النَّاس ِإلَى صاِنِعِهم، وتَنْظُر عيونُهم ِإلَى الْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَل٧

ا َأيتْهنَعاِن الَِّتي صباِت الْقُرنَصِإلَىم وننْظُرال يو ،ا  ِديِهمتْهنَعخُوِر التَّي صاِت الْبنَصما وونَهدبعِة الَِّتي يِمداَألع
مهاِبعا ٩. َأصكُوهالَِّتي تَر ينوِرياَألمو ينِن الِْحثِّيدةً، كَمورجهةُ مِنيعالْم منُهدم ِبحقِْت، تُصالْو ِفي ذَِلك ا ِمنبره

  .بِني ِإسراِئيَل، فََأصبحتْ خَرابا
فَحتَّى ١١. َأنِْت نَِسيِت اَهللا منِْقذَِك، ولَم تَذْكُِري الصخْر الَِّذي يحِميِك، وزرعِت الْبساِتين ِلتُكِْرِمي إلَها غَِريبا١٠

 .ال يكُون حصاد، بْل مرض وضربةٌ ِبال ِشفَاٍء ِذي ِفيِه تَزرِعينَها،لَو نَبتَتْ وتَرعرعتْ ِفي نَفِْس الصباِح الَّ
تَِضج ١٣. صوتُ ضِجيِج الشُّعوِب كَضِجيِج ِمياٍه جاِرفٍَة! هذَا صوتُ هيجاِن ُأمٍم كَِثيرٍة، ِإنَّه كَهيجاِن الْبحِر١٢

يوبخُهم اُهللا فَيتَراجعون ويهربون كَالتِّبِن ِفي الِْجباِل َأمام الريِح، وكَالْقَشِّ ِفي . فٍَةالشُّعوب كَضِجيِج ِمياٍه جاِر
ظُّ من هذَا نَِصيب من نَهبونَا وح. ِفي الْمساِء يِحلُّ علَيِهم رعب مفَاِجٌئ، وقَبَل الصباِح يتَالشَون١٤. الزوبعِة
  .سلَبونَا

  
 نبوة ضد الحبشة

١٨ 

الَِّتي تَبعثُ رسلًا ِفي الْبحِر، ِفي قَواِرِب الْبرِدي، ٢الْويُل ِلِبالِد اَألجِنحِة الْمرفِْرفَِة الَِّتي علَى َأنْهاِر الْحبشَِة، ١
ِإلَى شَعٍب طَِويِل الْقَامِة ونَاِعِم الْبشْرِة، ِإلَى شَعٍب يخَافُه الْقَِريب اذْهبوا َأيها الرسُل الْمسِرعون . فَوقَ الْماِء

يا كُلَّ َأهِل الدنْيا، يا سكَّان اَألرِض، انْظُروا ِحين تَرتَِفع ٣. والْبِعيد، ِإلَى ُأمٍة قَِويٍة وجبارٍة، تَشُقُّ اَألنْهار َأرضها
وقُالرالْب ِربضي وا ِحينعماساِل، ولَى الِْجبةُ عاي.  



َألنَّه ٥." َأنْظُر ِمن مسِكِني ِبهدوٍء، كَالْحر الشَِديِد ِفي النَّهاِر، َأو كَسحابِة النَّدى ِفي حر الْحصاِد: "قَاَل اُهللا ِلي٤
ح الزهِر وتَِصير الْبراِعم ِعنَبا، تُقْطَع الْفُروع ِبالْمنَاِجِل، وتُنْزع اَألغْصان الْممتَدةُ قَبَل الْحصاِد، ِعنْدما يِتم تَفَتُّ

 ،حتُطْروشُ ط٦ُوحالْوِف، ويطُوَل الص ورا الطُّيوِش فَتَْأكُلُهحِللوِة واِرحاِل الْجوِر الِْجبا ِلطُيكُلُّه كتُتْروَل و
ِفي ذَِلك الْوقِْت، تُقَدم هدايا ِهللا الْقَِديِر، ِمن شَعٍب طَِويِل الْقَامِة ونَاِعِم الْبشْرِة، شَعٍب يخَافُه الْقَِريب ٧. الشِّتَاِء

ى جبِل ِتصيون، الْمكَاِن الَِّذي ِفيِه اسم اِهللا ويْأتُون ِبها ِإلَ. والْبِعيد، ُأمٍة قَِويٍة وجبارٍة، تَشُقُّ اَألنْهار َأرضها
  .الْقَِديِر

  
 نبوة عن مصر

١٩ 

١رِمص نع يحو .رِإلَى ِمص قَاِدمٍة وِريعٍة سابحلَى سع اِكبلَى روالْم وذَا هِهِه، . هجو ا ِمنهنَامَأص تَِعدفَتَر
ِريالِْمص قُلُوب تَذُوبواِخِلِهمِفي د ٢. ين" ،هارج ارالْجو ،اَألخُ َأخَاه اِربحفَي ،ينِريلى ِمصع ينِريِمص جيُأه

نَام يرتَِعب الِْمصِريون، وُأبِطُل مشُورتَهم، فَيسَألُون اَألص٣. وتَقُوم مِدينَةٌ علَى مدينٍَة، ومملَكَةٌ علَى مملَكٍَة
احواَألر ونرضحي نمو الِْجن عم لُونامتَعي نمتَى ووالْم احوَأرٍد قَاٍس، ٤. ويِد سِفي ي ينِريالِْمص عَأضو

محرال ي ِلكم ِهملَيلَّطُ عتَسلَى اِإللَِه الْقَِديِر." فَيوالْم ذَا كَالمه.  
٥تَنْشَفُ ِميو ،سبييو هضوِجفُّ حيالنِّيِل، و ٦اه بتْلَفُ الْقَصيتَنْشَفُ، وو راِري ِمصجتَِقلُّ مو ،عالتُّر فَّنتَتَعو

ِديرالْباِنِبِه تَِجفُّ ٧. وولَى جِة عوعرزقُوِل الْمكُلُّ الْحلَى ِضفَاِف النِّيِل، واتَاتُ عالنَّب كَذَِلكقَى وبال يو ددتَتَبو
ءاِه٨. شَيلَى الِْميكَةً عشَب ونمري الَِّذين رستَحيةً ِفي النِّيِل، ولِْقي ِصنَّاري نكُلُّ م نُوحيو ،وناديالص ِئنيو .

ويغْتَم الْعماُل الْمهرةُ، ١٠. ِذين يِحيكُون اَألنِْسجةَ الْفَاِخرةَويتَملَّك الْيْأس الَِّذين يصنَعون الْكَتَّان الْممشَّطَ، وال٩َّ
  .ويكْتَِئب كُلُّ الْعاِمِلين ِباُألجرِة

قُوُل الْواِحد ِمنْكُم كَيفَ ي. رَؤساء صوعن َأغِْبياء، َأحكَم الْمِشيِرين الَِّذين ِعنْد ِفرعون يقَدمون نَصاِئح سِخيفَة١١ً
نوعِلِفر" :اءملُوٍك قُدم نَأنَا اب ،اءكَمح ن١٢؟ ."َأنَا اب فُونَكرعيو ونَكخِْبري مهع؟ دنوعا ِفري اُؤككَمح مه نفََأي

رلَى ِمصع ى ِبِه اُهللا الْقَِديرا قَض١٣! ِبم نوعص اءَؤسر ارصِفيسمم اءَؤسر عانْخَد ،اءالِْبالِد . َأغِْبي اءمعز
رلُّوا ِمصِئِه١٤. َأضِفي قَي نَّحتَراٍن يكْرُل، كَسما تَعِفي كُلِّ م رلُّوا ِمصالٍل، فََأضض وحر اُهللا ِفيِهم عضو .

١٥ لَهمعي َأن ِكنمي ءشَي رقَى ِلِمصبافَال يِضيعا َأِو وِفيعِنيًئا، رد ا َأوِظيمع ،ا كَانمهم ،دَأح.  
١٦ِهملَيع هدي فَعري اَهللا الْقَِدير ِف، َألنالْخَو ِمن ونتَِعدراِء، فَيكَالنِّس ونِريالِْمص كُونقِْت يالْو ِفي ذَِلك .
١٧صا مضوذَا َأيهي ضَأر تَكُونى ِبِه وا قَضِب مبِبس ،ونتَِعبروذَا يهي متْ لَهفَِإذَا ذُِكر ،ينِريٍب ِللِْمصعر رد

اُهللا الْقَِدير ِهملَيِهللا الْقَِديِر١٨. ع الءالْو متُقَدو انِبلُغَِة كَنْع ٍن تَتَكَلَّمدم سخَم رِفي ِمص كُونقِْت، يالْو ِفي ذَِلك .
ِفي ذَِلك الْوقِْت، تَكُون منَصةُ قُرباٍن ِهللا ِفي داِخِل ِمصر، ومكَان ِلِإكْراِمِه ١٩. واسم واِحدٍة ِمنْها مِدينَةُ الشَّمِس



 اِهللا ِبسبِب مضاِيِقيِهم، َألنَّهم يصرخُون ِإلَى. كَعالمٍة وشَهادٍة ِهللا الْقَِديِر ِفي َأرِض ِمصر٢٠علَى حدوِدها، 
يِهمنَجا فَياِميحنِْقذًا وم مِسُل لَهر٢١. فَي ونمقَديقِْت، والْو اَهللا ِفي ذَِلك ِرفُونعفَي ،ينِرينَفِْسِه ِللِْمص ناُهللا ع ِلنعيو

ويضِرب اُهللا ِمصر ِبوبٍإ، يضِربهم ثُم يشِْفيِهم، َألنَّهم ٢٢. ذُوِرِهملَه ضحايا وقَراِبين، وينِْذرون ِهللا ويوفُون ِبنُ
شِْفيِهميو مهاءعد تَِجيبسِإلَى اِهللا فَي ونِجعري.  

٢٣ِإلَى َأشُّور رصم طَِريقٌ ِمن كُونقِْت يالْو ِإلَى . ِفي ذَِلك وناَألشُوِري بذْهفَيِإلَى َأشُّور ونِريالِْمصو ،رِمص .
ِفي ذَِلك الْوقِْت يكُون ِإسراِئيُل الشَِّريك الثَّاِلثَ مع ِمصر وَأشُّور، ٢٤. ويعبد الِْمصِريون واَألشُوِريون اَهللا معا

مبارك شَعِبي ِمصر، وصنْعةُ يدي َأشُّور، ونَِصيِبي : "قُوُلويباِركُهم اُهللا الْقَِدير وي٢٥. كَبركٍَة علَى اَألرِض
  ."ِإسراِئيُل

  
 والحبشة نبوة ضد مصر

٢٠ 

 ِإشَعيا بن كَلَّم اُهللا٢ِفي السنَِة الَِّتي َأرسَل سرجون مِلك َأشُّور قَاِئد جيِشِه ِإلَى َأشْدود، وحاربها واستَولَى علَيها، ١
قَاَل لَهو ،وصآم" :كلَيِرج نع كِحذَاء اخْلَعو ،ِمكِجس نشَ عا." انِْزِع الْخَياِفيا حاِريشَى عمو َل ذَِلكفَقَاَل ٣! فَفَع

كَذَِلك يسوقُ مِلك ٤يا حاِفيا مدةَ ثَالِث ِسِنين، فَكَما مشَى عبِدي ِإشَعيا عاِر. هِذِه آيةٌ وِإنْذَار ِلِمصر والْحبشَِة: "اُهللا
رةً ِلِمصفَِضيح ،ماتُهَؤخَّركْشُوفَةٌ مفَاةً، ماةً حرا، عارِكبا وشَِة، ِصغَاربالْح ِمنو رِمص ى ِمنراَألس َأشُّور .

٥بلَى الْحاتَّكَلُوا ع ُل الَِّذينخْجيخَافُ وفَيروا ِبِمصافْتَخَراِحِل٦. شَِة وذَا السه كَّانقُوُل سقِْت، يالْو ِفي ذَِلك :
"ِلِك َأشُّورم ِإنْقَاِذنَا ِمنِتنَا وداعسِلم ِهمْأنَا ِإلَيلَجو ِهملَيِن اتَّكَلْنَا عى ِلمرا جوا م؟! انْظُرنو نَحفَ نَنْجفَكَي"  

 نبوة ضد بابل

٢١ 

ُأعِلنَتْ ِلي ٢. كَالزواِبِع الَِّتي تَهب ِفي النَّقَِب، يْأِتي الْغَاِزي ِمن الصحراِء، ِمن َأرٍض مِخيفٍَة. وحي عن باِبَل١
ي َأضع حدا ِلكُلِّ اَألِنيِن ِإنِّ! حاِصِري يا ماِدي! اهجِمي يا ِعيالم. النَّاِهب ينْهب، والْمخِْرب يخِْرب. رْؤيا رِهيبةٌ

تَحير قَلِْبي، ٤. ما َأسمعه َأذْهلَِني، وما َأراه َأفْزعِني. ِجسِمي كُلُّه يتََألَّم، َأتَوجع كَامرَأٍة تَِلد٣. الَِّذي سببتْه باِبُل
يرتِّبون الْماِئدةَ، يفْرشُون السجاِجيد، ٥. خَفِّفَ عنِّي، لَِكنَّه صار ِلي رعباانْتَظَرتُ الْمساء ِلي. َأرتَِعشُ ِمن الْخَوِف
ونبشْريو ْأكُلُونِللِْقتَاِل! ي كُموسوا تُرحساطُ، ِامبا الضهوا َأيقُوم!  

فَِإذَا رَأى ركَّابا علَى َأزواِج فُرساٍن، َأو ركَّابا علَى حِميٍر، ٧. ىاذْهب َأِقم حاِرسا ِليخِْبر ِبما ير: "قَاَل اُهللا ِلي٦
يا سيد، َأنَا ِفي برِج الْمراقَبِة يوما بعد : "فَصرخَ الْحاِرس٨." َأو ركَّابا علَى ِجماٍل، فَاجعلْه ينْتَِبه َأشَد االنِْتباِه

: ثُم عاد الْحاِرس وقَاَل." فَاآلن َأرى ركَّابا قَاِدِمين علَى َأزواِج فُرساٍن٩. ي مركَِز الِْحراسِة كُلَّ لَيلٍَةيوٍم، وِف



الْمشَتَّتُ، ما سِمعتُه فَيا شَعِبي الْمسحوقُ و١٠." سقَطَتْ، سقَطَتْ باِبُل، وتَحطَّمتْ ِإلَى اَألرِض كُلُّ تَماِثيِل آِلهِتها"
  .ِمن اِهللا الْقَِديِر رب بِني ِإسراِئيَل، َأخْبرتُكُم ِبِه

  نبوة ضد أدوم

١١ومَأد نع يحقَاَل. وو ومَأد ِمن اِحداِني ونَاد" :يتَى سم ،اِرسا الْحهِل؟ َأياللَّي ِمن ِقياذَا بم ،اِرسا الْحهنْتَِهي َأي
ِإن َأردتُم َأن تَسَألُوا فَاسَألُوا، ثُم ارِجعوا ! طَلَع الصبح، ولَِكن جاء معه اللَّيُل: "َأجاب الْحاِرس١٢" اللَّيُل؟

  ."وتَعالَوا
  نبوة ضد بالد العرب

١٣نع حيِب ورتَِب. ِبالِد الْع نا مي انداِفَل دا قَوِب، يراِء الْعرحِفي ص ١٤يتُون اءاتُوا مه ،اءمتَي كَّانا سيو
َألنَّهم هربوا ِمن السيِف، ِمن السيِف الْمسلُوِل، وِمن الْقَوِس الْمشْدودِة، ١٥. ِللْعطْشَاِن، وَأعطُوا طَعاما ِللْهاِرِب

وال يبقَى ِمن ١٧. ِفي سنٍَة واِحدٍة، ال َأكْثَر وال َأقَلَّ، تَزوُل كُلُّ عظَمِة ِقيدار: "اُهللا ِليقَاَل ١٦. وِمن ِشدِة الْحرِب
  .الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل قَد تَكَلَّم." َأبطَاِل ِقيدار الَِّذين يرمون ِبالْقَوِس، غَير بِقيٍة قَِليلٍَة

  
 لقدسنبوة عن ا

٢٢ 

َأيتُها الْمآلنَةُ بالضِجيِج، يا مِدينَةَ ٢ماذَا جرى لَكُم حتَّى طَلَعتُم كُلُّكُم علَى السطُوِح؟ . وحي عِن الْقُدِس١
ساِئِك هربوا معا، وُأِسروا ِمن كُلُّ رَؤ٣. الضوضاِء والْمرِح، قَتْالِك لَم يقْتَلُوا ِبالسيِف، ولَم يموتُوا ِفي الْحرِب

ابِعدوا عنِّي، : "ِلذَِلك قُلْت٤ُ. كُلُّ َأبطَاِلِك الِْعظَاِم هربوا معا، هربوا بينَما كَان الْعدو ما زاَل بِعيدا.غَيِر مقَاومٍة
زتُع اِولُوا َأنٍة، ال تُحاررِكي ِبمكُوِني َأبِبياتْراِب شَعلَى خَروِني ع".  

يوم ِفيِه تُهدم اَألسوار، ويصرخُون ِإلَى . يوم شَغٍَب وذُلٍّ وفَوضى، يْأِتي ِمن ِعنِْد اِهللا الْقَِديِر، علَى مِدينَِة الْقُدِس٥
فَتَمتَِلُئ َأحسن َأوِديِتِك ٧. ِقير تُشِْهر تُرسها. رسانَهاِعيالم تَحِمُل السالح، وتُرِسُل مركَباِتها وف٦ُ. الِْجباِل

ِفي ذَِلك الْوقِْت، تَنْظُرون . تَفِْقد يهوذَا كُلَّ وساِئِل الدفَاِع٨. ِبالْمركَباِت، ويصطَفُّ الْفُرسان ِعنْد َأبواِب الْمِدينَِة
تَرون ثَغْراٍت كَِثيرةً ِفي ِدفَاِع مِدينَِة داود، فَتَخِْزنُون الْماء ِفي الِْبركَِة ٩. ِفي قَصِر الْغَابِةِإلَى اَألسِلحِة الَِّتي 

ِن ِلِمياِه الِْبركَِة وبنَيتُم خَزانًا بين السوري١١. وتَعدون ِديار الْقُدِس، وتَهِدمون بعضها ِلتَحِصيِن السوِر١٠. السفْلَى
  .ولَِكنَّكُم ال تَرِجعون ِإلَى من دبر هذَا، وال تَنْظُرون ِإلَى من قَضى ِبِه منْذُ قَِديِم الزماِن. الْقَِديمِة

ولَِكن ١٣. حِلقُوا رُؤوسكُم وتَلْبسوا الْخَيشَِفي ذَِلك الْوقِْت، يدعوكُم الْمولَى اِإللَه الْقَِدير، ِلتَبكُوا وتَنُوحوا وت١٢َ
تَقُولُونو ،رالْخَم ونبتَشْرو ماللَّح تْأكُلُونو ،الْغَنَم ونرتَنْحو انالثِّير ونحتَذْبو ،ونحرتَمو ونحذَا تَفْره لًا ِمندب :



هِذِه الْخَِطيَئةُ لَن تُغْفَر لَكُم ِإلَى َأن : "فََأعلَن اُهللا الْقَِدير هذَا ِفي ُأذُنَي١٤." غَدا نَموتُخَلُّونَا نَْأكُُل ونَشْرب َألنَّنَا "
  .يقُوُل الْمولَى اِإللَه الْقَِدير." تَموتُوا

١٥الْقَِدير لَى اِإللَهوقُوُل الْمينَا، : "وذَا الشَّخِْص شَبِإلَى ه باذْه ،قُْل لَهِر وِن الْقَصُئوِل عسالْمِلِك واِحِب الْمص
١٦' كَنَكستَ منَقَراِلي، وِفي اَألع كرتَ قَبفَرح نا منَا، يا هرقَب ِلنَفِْسك فُرِلتَح اِإلذْن طَاكَأع نمنَا، وُل هماذَا تَعم

يدورك اُهللا ١٨! علَى وشِْك َأن يقِْبض علَيك ِبعنٍْف، ويرِميك بِعيدا يا بطَُلاحتَِرس، فَالْمولَى ١٧ِفي الصخِْر؟ 
َألنِّي ١٩! هنَاك تَموتُ، ِبِجواِر مركَباِتك الْفَاِخرِة، يا عار بيِت سيِدك. كَالْكُرِة، ويقِْذفُك ِإلَى َأرِض واِسعٍة

ِمن كدِةَأطْراِليالْع كَانَِتكم ُل ِمنزفَتُع ،نِْصِبكم .  
وُألِْبسه ثَوبك، وَأشُده ِبِحزاِمك، وُأعِطيِه سلْطَانَك، ٢١. وِفي ذَِلك الْوقِْت، َأدعو عبِدي َألْياِقيم بن ِحلِْقيا' ٢٠

هِت ييِلبِس وكَّاِن الْقُدا ِلسَأب كُونغِْلقُ فَال ٢٢. وذَافَييو ،دغِْلقُ َأحفَال ي فْتَحلَى كَِتِفِه، يع داوِت ديب ِمفْتَاح عَأضو
دَأح فْتَحكَاٍن َأِميٍن٢٣. يتٍَد ِفي مكَو تُهُأثَبِت َأِبيِه. وياٍم ِلبِإكْر كَزرم كُوني٢٤. وِل بِه كُلُّ َأهلَيلَّقُ عتَعيِت َأِبيِه، وي

ِفي ذَِلك الْوقِْت، : "ويقُوُل اُهللا الْقَِدير٢٥' .ِمن ِكباٍر وِصغَاٍر، كَما تُعلَّقُ علَى الْوتَِد اآلِنيةُ والْكُُؤوس واَألوِعيةُ
  ." كُلُّ ما كَان معلَّقًا علَيِه، َألن اَهللا تَكَلَّمفَيزوُل معه. ينْزع الْوتَد الْمثَبتُ ِفي مكَاٍن َأِميٍن، وينْكَِسر ويسقُطُ

  
 نبوة عن صور

٢٣ 

١ورص نع يحِشيشَ. وتَر فُنا سلِْوِلي يال ِمينَاٍء! واٍر وتُِركَتْ ِبال ِديتْ وخَِرب ورص ِفي . َألن رالْخَب مهاءج
قُب ِمن وناِجعر مهالطَِّريِق، وصاِحِل٢. رالس كَّانا سوا يِة، ! نُوحاِه الْكَِثيراِبِري الِْميا عا، يديص ارا تُجا ٣يي

اخْجِلي يا صيدا، يا ِحصن ٤. من يْأِتيكُم الْقَمح ِمن ِشيحور، ِمن حصاِد النِّيِل، ودخْلُكُم هو ِمن التِّجارِة مع اُألمِم
وِعنْدما ٥." ال جاءِني وجع الِْوالدِة، وال ولَدتُ، وال ربيتُ بِنين، وال نَشَّْأتُ بنَاٍت: "لْبحِر، َألن الْبحر تَكَلَّم وقَاَلا

ورِر صخَب ِمن ونعجتَوي ،رِإلَى ِمص ارل٦ْ. تَِصُل اَألخْبِشيشَ، ووا ِإلَى تَررباِحِلاُعالس كَّانا سِذِه ٧! ِولُوا يْل هه
  ِهي مِدينَتُكُم الْمِرحةُ؟ الْمِدينَةُ الْقَِديمةُ ِجدا، الَِّتي حملَتْها َأقْدامها ِلتَتَغَرب ِفي ِبالٍد بِعيدٍة؟

اُهللا الْقَِدير ٩ِتي ِفيها التُّجار ُأمراء، والْباعةُ شُرفَاء؟ من قَضى ِبهذَا علَى صور، وِهي الَِّتي تُتَوج الْملُوك، وال٨َّ
احرثُوا َأرضكُم يا شَعب تَرِشيشَ كَاَألرِض الَِّتي ١٠. قَضى ِبهذَا، ِلينِْزَل ِكبِرياء كُلِّ عاٍل ويِذلَّ كُلَّ الشُّرفَاِء

دعي لَم َل النِّيِل، َألنَّهوحِمينَاء وروِن ١١.  ِلصصاِب حِبخَر رَأمو ،تَِعدتَر اِلكمَل الْمعجِر، وحلَى الْبع هداُهللا ي دم
انقَاَل١٢. كَنْعِميلَةَ: "وا الْجديا صةُ، يلُوبسا الْمتُهِم َأيوالْي دعِحي برال تَم !صرِري ِإلَى قُبباعتَّى . قُوِمي وحو

  ."هنَاك لَن تَِجِدي راحةً
َأقَاموا علَيها َأبراج . فَِإن اَألشُوِريين جعلُوها مكَانًا ِللْوحوِش! انْظُِري َأرض الْباِبِليين، ِإنَّها ِبال شَعٍب١٣

  !لِْوِلي يا سفُن تَرِشيشَ، َألن صور الْحِصينَةَ خَِربتْو١٤. الِْحصاِر، ودمروا قُصورها، وحولُوها ِإلَى خَراٍب



ولَِكن بعد هِذِه السبِعين سنَةً، تَكُون صور . َأي كَعمِر مِلٍك واِحٍد. ِفي ذَِلك الْوقِْت، تُنْسى صور سبِعين سنَة١٥ً
ي الْعود وطُوِفي ِفي الْمِدينَِة َأيتُها الْعاِهرةُ الْمنِْسيةُ، َأحِسِني الْعزفَ وغَنِّي خُِذ"١٦: كَما تَقُوُل ُأغِْنيةُ الْعاِهرِة

 وبعد السبِعين سنَةً يجعُل اُهللا صور تَرِجع ِإلَى ِحرفَِتها كَعاِهرٍة، وتَِبيع نَفْسها ِلكُل١٧ِّ." كَِثيرا ِلكَي يتَذَكَّروِك
ومع ذَِلك فَِإن َأرباحها ومكَاِسبها تُكَرس ِهللا، فَال تُخْزن وال تُدخَر، بْل تُنْفَقُ َأرباحها علَى الَِّذين ١٨. مماِلِك الْعالَِم

  .يخِْدمون اَهللا، ِليكُون لَديِهم ِغذَاء وِفير وِثياب فَاِخرةٌ
  

 عقاب األرض

٢٤ 

ويكُون الْحبر كَواِحٍد ِمن الشَّعِب، والسيد ٢. سيخِْرب اُهللا اَألرض، يفِْرغُها ويقِْلب وجهها ويشَتِّتُ سكَّانَها١
الدقِْرِض، وكَالْم قْتَِرضالْمشْتَِري، وكَالْم اِئعالْبا، وِتهاِريةُ كَجديالسِد، وبوِنكَالْعيدكَالْم ٣. اِئن ضاَألر بتُخْر

تَيبس اَألرض وتَذْبُل، يضعفُ الْعالَم ويزوُل، يذْبُل عظَماء ٤. كُلِّيةً، وتُنْهب تَماما، َألن اَهللا نَطَقَ ِبهذَا الْحكِْم
  .اَألرِض

ِلهذَا ٦. هم خَالَفُوا الشَّراِئع، وتَعدوا علَى الْفَراِئِض، ونَقَضوا الْعهد اَألبِديتَنَجسِت اَألرض ِبسبِب سكَّاِنها، َألن٥َّ
. وِلهذَا يحتَِرقُ سكَّان اَألرِض، وال يبقَى ِمنْهم غَير عدٍد قَِليٍل. فَاللَّعنَةُ تَْأكُُل اَألرض، ويِحلُّ الِْعقَاب ِبسكَّاِنها

٧اِنينحكُلُّ الْفَر ِئنيةُ، ومُل الْكَرتَذْبو ،رتَِجفُّ الْخَم٨. و ،ِرِحينتُ الْموكُتُ صسيفِّ، والد بتُ طَرمصي
تُخْرب الْمِدينَةُ، وتَعم ١٠. ال يشْربون الْخَمر علَى الِْغنَاِء، ويكُون الْمسِكر مرا ِلشَاِرِبيِه٩. ويتَوقَّفُ عزفُ الْعوِد

دخَُل َأحدال ي ِلكَي مهارِدي غِْلقُ النَّاسيى، وضٍح، ١١. الْفَوكُلُّ فَر ِغيبِر، يا ِللْخَماِرِع طَلَبِفي الشَّو خُونرصي
فَتَكُون ١٣. ر الْخَراِب، ويِصير بابها ِحطَاماوال يبقَى ِفي الْمِدينَِة غَي١٢. ويزوُل كُلُّ سروٍر ِمن اَألرِض

  .الشُّعوب ِفي وسِط اَألرِض، كَزيتُونٍَة جِمعتْ حباتُها، َأو كَبعِض الِْعنَِب الْمتْروِك بعد الْحصاِد
ِإذَن مجدوا اَهللا ِفي الشَّرِق، مجدوا اسم اِهللا ١٥. لْغَرِبهُؤالِء يهِتفُون ويرنِّمون، ويسبحون ِبجالِل اِهللا ِمن ا١٤

  .رب بِني ِإسراِئيَل ِفي السواِحِل والْجزِر
١٦ِغنَاء عمِض نَسآِخِر اَألر اِلِح: "ِمنا ِللصدجتُ: "لَِكنِّي قُلْتُ." ميتُ! انْتَهيُل ِلي! انْتَهيالْو !الْخَو وناِرسمنَةُ ي

فَمن يهرب ِمن ١٨. الرعب والْحفْرةُ والْفَخُّ نَِصيبكُم يا سكَّان اَألرِض١٧!" الْخَونَةُ يماِرسون الِْخيانَةَ! الِْخيانَةَ
َألن بواباِت السماِء انْفَتَحتْ، . الْفَخِّومن يخْرج ِمن الْحفْرِة، يقَع ِفي . صوِت الرعِب، يسقُطُ ِفي الْحفْرِة

تَتََأرجح كَخَيمٍة . تَتَرنَّح اَألرض كَالسكْراِن٢٠. تَتَحطَّم اَألرض وتَنْشَقُّ وتَهتَز١٩. وَأساساِت اَألرِض تَزلْزلَتْ
  .قُطُ ولَن تَقُوممعاِصيها ثَِقيلَةٌ علَيها، فَتَس. ِفي الْعاِصفَِة



يجمعهم كََأسرى ِفي ٢٢. ِفي ذَِلك الْوقِْت، يعاِقب اُهللا الْقُواِت السماِئيةَ ِمن فَوقُ، وملُوك اَألرِض ِمن تَحت٢١ُ
ويخْجُل الْقَمر، وتَخْزى الشَّمس، َألن اَهللا ٢٣. الْحبِس، ويغِْلقُ علَيِهم ِفي السجِن، ويعاِقبهم بعد انِْتظَاٍر طَِويٍل

  .الْقَِدير يمِلك علَى جبِل ِتصيون ِفي الْقُدِس، ويتَمجد َأمام شُيوِخ شَعِبِه
  

 صالة شكر

٢٥ 

١ ،اِئبجتَ عنَعص َألنَّك ،كماس دمَأحو كظِّمَأنْتَ ِإلَِهي فَُأع با را يتَهمتَماِن، ومنْذُ قَِديِم الزا متَهربا دورُأم
قَلْعةُ الْغُرباِء صارتْ خَرابا، ولَن . حولْتَ الْمِدينَةَ ِإلَى َأنْقَاٍض، الْقَريةَ الْحِصينَةَ ِإلَى خَراٍب٢. ِبَأمانٍَة وِصدٍق

َأنْتَ ِحصن ِللِْمسِكيِن، ِحصن ِللْباِئِس ِفي ٤. وب قَِويةٌ، وتَخَافُك مدن ُأمٍم ال تَرحمِلذَِلك تُكِْرمك شُع٣. تُبنَى َأبدا
رالْح ِظلٌّ ِمنِل ويالس ٌأ ِمنلْجاِئٍط، . ِضيِقِه، مِإلَى ح ِفعنْدِل ييالطُّغَاِة كَس بغَض اِء٥َألنرحالص ركَحو .ا َأنْتَ ي

  .رب تُسِكتُ ضِجيج الْغُرباِء، َأنْتَ تُسِكتُ هتَافَ الطُّغَاِة، كَسحابٍة تُبرد حر النَّهاِر
يمةً ِفيها ِفي هذَا الْجبِل، يصنَع اُهللا الْقَِدير وِليمةً ِلكُلِّ الشُّعوِب، وِليمةً عاِمرةً ِبطَعاٍم فَاِخٍر وخَمٍر معتَّقٍَة، وِل٦

وِفي هذَا الْجبِل يمزقُ اُهللا الِْحجاب الْمسدوَل علَى وجِه كُلِّ الشُّعوِب، والِْغطَاء ٧. َأحسن اللُّحوِم وَأفْخَر الْخُموِر
اِإللَه الدموع ِمن كُلِّ الْوجوِه، ويالِشي عار ويِزيُل الْموتَ ِإلَى اَألبِد، ويمسح الْمولَى ٨. الَِّذي يغَطِّي كُلَّ اُألمِم

تَكَلَّم اَهللا قَد ِض، َألنكُلِّ اَألر ِبِه ِمنشَع.  
٩قُولُونقِْت يالْو اُهللا الَِّذي اتَّكَلْ: "ِفي ذَِلك وذَا هانَا، هِه فَنَجلَينَا الَِّذي اتَّكَلْنَا عِإلَه وذَا ها هقح حِه، فَنَفْرلَينَا ع

يد اِهللا تَستَِقر علَى هذَا الْجبِل، ولَِكنَّه يدوس موآب تَحتَ ِرجلَيِه، كَالتِّبِن الَِّذي يداس ِفي ١٠." ونَبتَِهج ِبنَجاِتِه
. ولَِكن يِذلُّ اُهللا ِكبِرياءها مع كُلِّ حركٍَة ِمن يديهافَتَبِسطُ موآب يديها كَمن يبِسطُ يديِه ِليسبح، ١١. الزبِل
  .ويهِدم َأسوار موآب الْعاِليةَ الْحِصينَةَ، وينِْزلُها ِإلَى اَألرِض، ِإلَى التُّراِب١٢
  

 نشيد حمد

٢٦ 

. تَجعلُنَا ِفي َأماٍن لَنَا مِدينَةٌ قَِويةٌ، ِبَأسواٍر وحصوٍن: "َأرِض يهوذَاِفي ذَِلك الْوقِْت يغَنِّي النَّاس هِذِه اُألغِْنيةَ ِفي ١
٢انفَظُ اِإليمةُ، الَِّتي تَحاِلحةُ الصخَُل اُألمِلتَد ،ابووا اَألبِفي ٣. افْتَح فَظُهتَح با رْأِي الثَّاِبِت، َأنْتَ يالر اِحبص

هو يخِْفض ٥. اَألبِد، َألن الْمولَى اِإللَه هو الصخْر اَألبِدي تَوكَّلُوا علَى اِهللا ِإلَى٤.  َألنَّه يتَوكَُّل علَيكسالٍم تَاٍم،
فَتَدوسها اَألقَدام، َأقْدام ٦. تُّراِبينِْزلُها ِإلَى اَألرِض، ويرِميها ِفي ال. الَِّذين ِفي اَألعاِلي، ويِذلُّ الْمِدينَةَ الْمرتَِفعةَ

  .الْباِئِسين، وَأرجُل الْمساِكيِن



٧طَِريقَه دهتُم با رةٌ، َأنْتَ يتَِقيمساِلِح م٨. طَِريقُ الصبا ري كنَنْتَِظرو كَاِمكِفي طَِريِق َأح تَشتَاقُ . نَِسير
و ِمكنَا ِإلَى اسنُفُوس٩. ِذكِْرككِح َأطْلُببِفي الصكُلِّ قَلِْبي، و ِمن كِل َأشْتَاقُ ِإلَيِفي اللَّي . كِحلُّ ِعقَابا يمِعنْد

الحا الصكَّانُهس لَّمتعِض، يِتكَاِب ال١٠. ِباَألرِفي ار تَِمرسْل يب ،الحالص لَّمتَعال ي يرتَ الشِّرِحمر تَّى فَِإنح شَّر
  .ِفي َأرِض االسِتقَامِة، وال يهمه جالَل اِهللا

اجعلْهم يشَاِهدون ِغيرتَك علَى شَعِبك، فَيخْجلُون وتَْأكُلُهم . يا رب، رفَعتَ يدك علَى َأعداِئك، لَِكنَّهم ال يرونَها١١
اللَّهم يا ١٣. َأنْتَ يا رب تُعِطينَا الْخَير، َألن َأعمالَنَا كُلَّها ِفي الْحِقيقَِة َأنْتَ عِملْتَها لَنَا١٢.  لَهمالنَّار الَِّتي َأعددتَها

كدحَأنْتَ و كماس لَِكنَّنَا نُكِْرم ،كرةٌ غَيادنَا سلَيلَى عتَونَا، قَِد اسباتٌ ال١٤. روَأم مهال تَقُوم احَأشْب مه ،نويحي  .
مهوِد ِذكْرجالْو تَ ِمنحسمو ،متَهطَّمحو متَهاقَب١٥. َأنْتَ ع وددتَ حعسوةَ وتَ اُألمكَثَّر ،با رةَ يتَ اُألمكَثَّر

  .الِْبالِد، فَتَعظَّمتَ
١٦نَاكيِق طَلَبِفي الض با رانَالَ. ينَا شَكْوكَبتَنَا سبا َأدشِْك ١٧. ملَى ولَى الَِّتي عبكَالْح ِركضحكُنَّا ِفي م ،با ري

الِْبالد، وال ولَدنَا فَال نَحن نَجينَا . حِبلْنَا وتَلَوينَا ِمن اَأللَِم، لَِكنَّنَا ولَدنَا الريح١٨. الِْوالدِة، تَتَلَوى وتَصرخُ ِمن اَأللَِم
كَما ! يستَيِقظُ ويغَنِّي سكَّان التُّراِب! يحيا الَِّذين ماتُوا ِمن شَعِبك، تَقُوم َأجسادهم١٩. َأحدا يِزيد عدد سكَّاِن الْعالَِم

  .ين ماتُواينِْعشُ النَّدى الْبراقُ اَألرض، كَذَِلك يِقيم اُهللا الَِّذ
٢٠كُماءرو كُمابوَأغِْلقُوا َأبو وتَكُميخُلُوا بِبي، ادا شَعا يالَواِهللا. تَع بغَض ربعتَّى يظَةً ح٢١. اخْتَِبُئوا لَح جخْريس

فَتَكِْشفُ اَألر ،لَى ذُنُوِبِهمِض عاَألر بشَع اِقبعكَِنِه، ِليسم لَى ِمنوال تُغَطِّي الْما، وهلَيع ِفكِم الَِّذي سِن الدع ض
دعا با ِفيمقَتْاله".  

  
 نجاة بني إسرائيل

٢٧ 

١اثَانِظيِم الشَِّديِد، لُويِفِه الْقَاِسي الْعياُهللا ِبس اِقبعقِْت، يالْو قْتُُل . ِفي ذَِلكيةَ، ولْتَِويالْماِوغَةَ ورةَ الْميشَ الْححو
 .الْبحِر

َأنَا اُهللا حاِرسها، َأسِقيها داِئما، َأحرسها لَيلًا ونَهارا، ِلكَي ال ٣. ِفي ذَِلك الْوقِْت تُغَنُّون عِن الْكَرمِة الشَِّهيِة٢
دا َأحهرضا٤. يهلَيا عتُ غَاِضبَأنَا لَس !حو كا شَوهلَيع اءج فَِإنِرقُهَأحو هوسَأد ،كِبي ٥. سشَع اءدَأع ادَأر فَِإن

  .َأن َأحِميهم، فَلْيعِقدوا مِعي صلْحا، نَعم، ِليعِقدوا مِعي صلْحا
لَم يعاِقِب اُهللا بِني ٧. لَّ الْعالَِم ِبالثِّماِرِفي اَألياِم الْمقِْبلَِة، يمد يعقُوب جذُوره، ينْبتُ ِإسراِئيُل ويزِهر، ويمُأل ك٦ُ

وِمِهمخُص ا قَتََل ِمنِر مِبقَد مقْتُْل ِمنْهي لَمو ،مهاءدَأع اقَبا عاِئيَل كَمر٨. ِإس ملَهسَأرو مهمخَاص ِبَأن ،مهاقَبْل عب
لَِكن ِبهذَا فَقَطْ يمِكن التَّكِْفير عن ذَنِْب يعقُوب، وِبهذَا ٩. يٍح عاِصفٍَة تَهب ِمن الشَّرِقِإلَى الْمنْفَى، فََأزالَهم كَما ِبِر



ى خَِطيَئتُهحفَقَطْ تُم :فَتَّتَِة، وِة الِْكلِْس الْمارا كَِحجلَهعجياِن، وبِة الْقُرنَصِة ماركُلَّ ِحج ركَسي ِبَأن ا ِمنَأي كتْرال ي
  .اَألعِمدِة الَِّتي يعبدونَها َأو منَصاِت بخُوٍر قَاِئمةً

هنَاك تَرعى الْعجوُل، وهنَاك تَرِبض . خَِربِت الْمِدينَةُ الْحِصينَةُ، َأصبح الْمسكَن مهجورا متْروكًا كَالْقَفِْر١٠
َألن هذَا شَعب ال . وِحين تَيبس َأغْصانُها تَتَكَسر، فَتَْأِتي النِّساء ويستَخِْدمنَها وقُودا ِللنَّاِر١١. هاوتَْأكُُل َأغْصانَ

  .يفْهم، ِلذَِلك ال يرحمه صاِنعه، وخَاِلقُه ال يرَأفُ ِبِه
١٢ادصاُهللا الْح عمجقِْت، يالْو ا ِفي ذَِلكاِحداِئيَل ورِني ِإسا بي كُمعمجفَي ،راِدي ِمصاِت ِإلَى وِر الْفُرى نَهرجم ِمن 

فَيْأِتي الْمشَتَّتُون ِفي َأشُّور، والْمنِْفيون ِفي ِمصر، . وِفي ذَِلك الْوقِْت يحدثُ صوتُ بوٍق عِظيٍم١٣. واِحدا
  . ِفي الْجبِل الْمقَدِس، ِفي الْقُدِسويعبدون اَهللا

  
 الويل ألفرايم

٢٨ 

١اِيمى َأفْركَارِبِه س فْخَرُل ِلِإلكِْليِل الَِّذي ييا ! الْوالُهماِدي الْخَِصيِب، الَِّتي جلَى الْوع ِطريِدينَِة الَِّتي تُسُل ِللْميالْو
ِإن ِعنْد اِهللا رجلًا قَِويا، يرِسلُه كَعاِصفَِة برٍد ٢. الْويُل ِللَِّذين صرعتْهم الْخَمر. ِبلٍَةوبهاُؤهاِ إنَّما كَزهرٍة ذَا

  .وكَزوبعٍة شَِديدٍة، كَمطٍَر غَِزيٍر وكَسيٍل جاِرٍف، فَيضِرب الِْبالد ِبِشدٍة
ِتلْك الْمِدينَةُ الَِّتي تُسيِطر علَى الْواِدي الْخَِصيِب، ٤. ِه سكَارى َأفْراِيم يداس ِباَألقْداِمفَذَِلك اِإلكِْليُل الَِّذي يفْخَر ِب٣

. يقِْطفُه ويلْتَِهمهالَِّتي جمالُها وبهاُؤهاِ إنَّما كَزهرٍة ذَاِبلٍَة، تَكُون كَالتِّيِن الَِّذي ينِْضج قَبَل الْموِسِم، يراه الْواِحد فَ
ويكُون روح عدٍل ِللْجاِلِس علَى ٦. ِفي ذَِلك الْوقِْت، يكُون اُهللا الْقَِدير تَاجا مِجيدا، وِإكِْليلًا جِميلًا ِلبِقيِة شَعِبِه٥

صيو اءداَألع وناِربحي نٍة ِلمقُو ردصماِء، والْقَض ِسيِدينَِةكُراِب الْموَأب نع مونَهد.  
الَْأحبار واَألنِْبياء تَخَبطُوا سكْراِنين، وغَِرقُوا ِفي الْخَمِر، . ضلَّ الْقَادةُ ِبسبِب الْخَمِر، وتَرنَّحوا ِبالْمسِكِر٧

امتََألتْ كُلُّ مواِئِدِهم ِبالْقَيِء، وَأصبح ٨. ِفي قَراراِتِهم يعثُرونِإن جاءتْهم رْؤيا يِضلُّون، و. وانْسطَلُوا ِبالْمسِكِر
علَى من يحاِوُل ِإشَعيا َأن يلِْقي دروسه؟ وِلمن يشْرح ِرسالَتَه؟ هْل ِلَألطْفَاِل : "وقَاَل النَّاس٩. كُلُّ مكَاٍن قَِذرا
َألنَّه يثَرِثر ِبكَالٍم غَيِر مفْهوٍم، مجرِد َأصواٍت ِمن هنَا ١٠ الْحِليِب، الْممنُوِعين عِن الثَّدِي؟ الْمفْطُوِمين عِن

نَاكهو"!  
هذَا هو مكَان : "قَاَل لَهمفَقَد ١٢. ِإذَن سيكَلِّم اُهللا هذَا الشَّعب ِبواِسطَِة َأجاِنٍب، ِبواِسطَِة َأشْخَاٍص لُغَتُهم غَِريبة١١ٌ

تَاحري انبِة، خَلُّوا التَّعاحكُوِن. الرالس كَانم وذَا هه ".وا لَهعمسي لَم م١٣. لَِكنَّه َأن ،مةُ اِهللا لَهكَِلم تَكُون ِلذَِلك
ه اٍت ِمنوِد َأصرجوٍم، مفْهِر مِبكَالٍم غَي ِثرثَرينَاكهوا . نَا وقَعيوا وطَّمتَحياِء ورقُطُوا ِإلَى الْوسيوا وبذْهي ِلكَي

  .ِفي الشَّرِك ويْؤخَذُوا ِإلَى اَألسِر



عقَدنَا ِميثَاقًا مع : "لْتُمَأنْتُم ق١٥ُ. ِلذَِلك اسمعوا كَِلمةَ اِهللا َأيها الْمستَهِزُئون، يا حكَّام الشَّعِب الَِّذي ِفي الْقُدِس١٤
فَالسيُل الْجاِرفُ ِإذَا عبر ال يقْتَِرب ِمنَّا، َألنَّنَا جعلْنَا الِْكذْب ملْجَأنَا . الْموِت، وعِملْنَا اتِّفَاِقيةً مع عالَِم اَألمواِت

ع ِفي الْقُدِس حجرا كَِريما مخْتَارا، هو حجر الزاِويِة، ِليكُون َأساسا سَأض: "ِلذَِلك يقُوُل اُهللا١٦." والْباِطَل ِستْرنَا
فَيجرفُ الْبرد ملْجَأكُم، َأِي . وَأجعُل الْعدَل كَِميزاٍن، والصالح كَِمعياٍر١٧. مِتينًا، ومن يْؤِمن ِبِه ال يخْجُل

ويلْغَى ِميثَاقُكُم مع الْموِت، وتَبطُُل ِإتِّفَاِقيتُكُم مع عالَِم اَألمواِت، فَالسيُل ١٨. ح السيُل ِستْركُمالْكَِذب، ويكْتَِس
كُمطِّمحي رباِرفُ ِإذَا علًا١٩. الْجلَيا وارٍم، نَهوي دعا بموي ،ربا عكُلَّم ْأخُذُكُمي .جمو ببسالَِة يسِذِه الرِم هفَه در

رالذُّع ثَُل، ٢٠. لَكُمقُوُل الْما يكَمتَغَطَّى ِبِه'والَِّذي ي ِمن غَرَأص الِْغطَاءِه، ولَيع ددتَمالَِّذي ي ِمن رَأقْص ِريرالس. '
٢١ِضد اِصيمِل فَربَل ِفي جا فَعاُهللا كَم قُوميو ،ينوِرياَألم ِضد ونعاِدي ِجبَل ِفي وا فَعكَم بغْضيو ،ينِطيالِْفِلس 

الْغَِريب لَهَل ِفعفْعيو ،ِجيبالْع لَهمَل عمعلَى ٢٢. ِليوتُ الْمِمعفَِإنِّي س ،كُمِعقَاب ِزيداِء، ِلَئلَّا يزِتهِن االسكُفُّوا ع فَاآلن
  .لَه الْقَِدير يعِلن حكْمه ِبالْفَنَاِء علَى كُلِّ اَألرِضاِإل
ِعنْدما يِريد الْفَلَّاح َأن يزرع َأرضه، هْل كُلَّ يوٍم ٢٤. اصغُوا واسمعوا صوِتي، انْتَِبهوا واسمعوا كَالِمي٢٣

ْل متَى سوى وجهها، يبزر الْعدس ويذَري الْكَمون ويزرع الْقَمح ِفي صفُوِفِه ب! ال٢٥يحرثُها ويشُقُّها ويمهدها؟ 
، وهو ال يدرس الْعدس ِبالْنَّورِج٢٧. َألن ربه يرِشده ويعلِّمه كُلَّ ذَِلك٢٦. والشَِّعير ِفي مكَاِنِه والْفُوَل ِفي حقِْلِه

ثُم ِعنْدما يدرس الْحبوب، يعمُل ذَِلِك ِبِحساٍب، ٢٨. ولَا الْكَمون تَحتَ الْعجلَِة، بْل يخْبطُ ِكلَاهما ِبقَِضيٍب َأو ِبعصا
هذَا هو اُهللا الْقَِدير صاِحب الْمشُورِة ِإن مصدر كُلِّ ٢٩. وِإلَّا ِإذَا تَرك خَيلَه تَجر النَّورج ِبال ِنهايٍة، تُسحقُ

  .الْعِجيبِة والِْحكْمِة الْعِظيمِة
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١داوا دِفيه كَنِدينَِة الَِّتي سِس، الْمِدينَِة الْقُدُل ِلميى! الْوُأخْر دعةً برا مهاديتَْأِتي َأعو ،ِنينالس ورلَِكنِّي ٢. تَد
سَأهجم علَيِك، وُأِحيطُ ِبِك، وُأحاِصرِك ٣. سُأحاِصر الْقُدس، فَتَنُوح وتَحزن، وتُصِبح كَمنَصٍة ملَطَّخٍَة ِبالدِم

يكُون كَالمِك تَمتَمةً صاِدرةً ِمن فَتَنْخَِفِضين وتَتَكَلَِّمين ِمن اَألرِض، و٤. ِبَأبراٍج، وُأِقيم علَيِك آالِت الِْحصاِر
ويِصير َأعداُؤك الْكَِثيرون كَالْغُباِر الدِقيِق، ٥. التُّراِب، وصوتُِك كَصوِت شَبٍح ِمن اَألرِض، كَهمٍس ِمن التُّراِب

يْأِتي اُهللا الْقَِدير ِبرعٍد وِزلْزاٍل وصوٍت عِظيٍم، ٦ي لَحظٍَة وجمهور الطُّغَاِة كَالريشَِة ِفي مهب الريِح، وفَجَأةً، ِف
ويصِبح جمهور كُلِّ اُألمِم الَِّتي تُحاِرب الْقُدس وتُهاِجم ِقالعها ٧. مع زوبعٍة وعاِصفٍَة ولَِهيِب نَاٍر آِكلٍَة

فَكَما يحلُم الْجاِئع َأنَّه يْأكُُل، ثُم يستَيِقظُ ويِجد َأنَّه جاِئع، وكَما يحلُم ٨. يا اللَّيِلوتُحاِصرها، كَالْحلِْم َأو كَرْؤ
لَِّتي تُحاِرب جبَل الْعطْشَان َأنَّه يشْرب، ثُم يستَيِقظُ ويِجد َأنَّه منْهك وعطْشَان، كَذَِلك يكُون جمهور كُلِّ اُألمِم ا

ونيِتص.  



َألن ١٠! اسكَروا ولَِكن لَيس ِبالْخَمِر، تَرنَّحوا ولَِكن لَيس ِبالْمسِكِر! اعموا َأنْفُسكُم فَال تَروا! تَحيروا وتَعجبوا٩
َأنِْبي ونيع ضَأغْمِميقًا، وا عمنَو كُملَيع لَباَهللا جنَكُميب اِئينالر ُؤوسغَطَّى رو ،ا ١١. اِئكُمْؤيِذِه الرتْ هارفَص

ال َأقِْدر : "فَيِجيب" اقْرْأ هذَا: "فَِحين تُنَاِولُونَه ِلمن يعِرفُ الِْقِراءةَ وتَقُولُون لَه. كُلُّها غَاِمضةً كََأقْواِل ِكتَاٍب مخْتُوٍم
  ."ال َأعِرفُ الِْقراءةَ: "فَيِجيب" اقْرْأ هذَا: "وِحين تُنَاِولُونَه ِلمن ال يعِرفُ الِْقراءةَ وتَقُولُون لَه١٢." ومَألنَّه مخْتُ

يعبدِني ِعبادةً ِهي ِبال ِقيمٍة، . عنِّيهذَا الشَّعب يتَقَرب ِإلَي ِبفَِمِه، ويكِْرمِني ِبشَفَتَيِه، َأما قَلْبه فَبِعيد : "وقَاَل اُهللا١٣
ِلذَِلك َأعود وُأحير هذَا الشَّعب ِبُأموٍر عِجيبٍة، فَتَِبيد ِحكْمةُ ١٤." والْعقَاِئد الَِّتي يعلِّمها ِهي وصايا ِمن تَْأِليِف النَّاِس

  .الْحكَماِء، ويتَالشَى فَهم الْفُهماِء
١٥قُولُونيِفي الظَّالِم و مالَهمَأع لُونمعيِن اِهللا، وع مهقَاِصدم ونكْتُمي ُل ِللَِّذينيِبنَا؟: "الْو لَمعي نمانَا؟ وري نم "
١٦اعضاَألو ونتَقِْلب َأنْتُم !صقُوُل الْمي كَالطِّيِن؟ َأو الْفَخَّاِري بسحْل ياِنِعِههص نع ِني: "نُوعنَعصي قُوُل "لَمي ؟ َأو

ِن الْفَخَّاِريع اءالِْوع" :مفْهال ي ؟"ِإنَّه  
 َأقْواَل وِفي ذَِلك الْوقِْت، يسمع الطُّرش١٨ُ. الْبستَان كَالْغَابِة بعد قَِليٍل ِجدا، يتَحوُل لُبنَان ِإلَى بستَاٍن، ويبدو١٧

ويزداد الْمساِكين فَرحا ِباِهللا، ويبتَِهج ١٩. الِْكتَاِب، وتُبِصر عيون الْعمِي بعدما كَانَتْ مغْلَقَةً علَى سواٍد وظَالٍم
ويتَالشَى كُلُّ الْمواِظِبين علَى الشَّر، . هِزُئونيفْنَى الْمستَ. يهِلك الطُّغَاة٢٠ُ. الْبَؤساء بالْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَل

٢١ع ونعيضي الَِّذيننْصيو ،مقَّهقٍّلَى النَّاِس حِبال ح ريءالْب ونظِْلميالَةَ، ودِري الْعجي نا ِلمفَخ ونب.  
بْل ٢٣." لَن يخْجَل يعقُوب بعد اآلن، ولَن يصفَر وجهه: "ُل ِلبيِت يعقُوبِلذَِلك فَِإن اَهللا الَِّذي فَدى ِإبراِهيم، يقُو٢٢

ِعنْدما يرى َأوالده صنْعةَ يدي وقَد رجعوا ِإلَى َأرِضِهم، فَِإنَّه يعتَِرفُ ِبَأن اسِمي مقَدس، وَأنِّي َأنَا رب بِني 
  .ويكْتَِسب الضالُّون فَهما، ويقْبُل الْعِنيدون ِإرشَادا٢٤. وب قُدوس، ويرهبِني َأنَا رب بِني ِإسراِئيَليعقُ
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ستْ ِمنِّي، ويعِقدون ِحلْفًا لَيس حسب روِحي، الْويُل ِلَألوالِد الْمتَمرِدين، الَِّذين يعملُون ِخطَّةً لَي: "هذَا كَالم اِهللا١
هُؤالِء الَِّذين ينِْزلُون ِإلَى ِمصر ِمن غَيِر َأن يستَِشيروِني، الَِّذين يلْجُأون ِإلَى ٢. فَزادوا خَِطيَئةً علَى خَِطيَئٍة

مهتُرسِلي رِإلَى ِمصو ،مهِميحِلي نوعاِفر٣.  ِظلُّها لَكُميِخز رِظلُّ ِمصو ،ا لَكُمارع نوعةُ ِفرايِحم ٤. فَتَكُون عمو
 ،اِنيسلُوا ِإلَى حصو لَهسرو ،نوعِفي ص هاءَؤسر فَال ٥َأن ،ةَ ِمنْهٍب ال فَاِئدِب شَعبِبس لُونخْجيس مكُلَّه ملَِكنَّه

  . يِعين، بْل يجِلب الْعار والِْخزيينْفَع وال
ِفي َأرِض الشِّدِة والضيِق حيثُ اللَّبوةُ واَألسد، واَألفْعى والثُّعبان الطَّيار، يحِمُل الرسُل . وحي عن بهاِئِم النَّقَِب٦

 مهكُنُوزِميِر، ووِر الْحلَى ظُهع متَهوثَر ،ِة الَِّتي ال تَنْفَعاُألم اِل، ِإلَى ِتلْكِة الِْجمِنملَى َأسالَِّتي ال ٧ع ،رِإلَى ِمص
  ."وحشُ الْبحِر التَّعبان"ِلذَِلك دعوتُها . فَاِئدةَ ِمنْها َأبدا



. لْه ِفي ِكتَاٍب، ِليكُون شَاِهدا ِللْمستَقْبِل، حتَّى ِإلَى اَألبِدتَعاَل اآلن، اكْتُب هذَا لَهم علَى لَوٍح، وسج: "وقَاَل اُهللا ِلي٨
' ال تَروا رَؤى'ويقُولُون ِللراِئين، ١٠. َألنَّه شَعب متَمرد، َأوالد كَذَبةٌ، يرفُضون َأن يسمعوا شَِريعةَ اِهللا٩

ِحيدوا عِن الطَِّريِق، ١١. بْل كَلِّمونَا كَالما نَاِعما، وتَنَبُأوا ِبُأموٍر خَاِدعٍة!  لَنَا ِبما هو حقٌّال تَتَنَبُأوا'وِلَألنِْبياِء، 
  '!ِميلُوا عِن السِبيِل، اَبِعدوا الْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل ِمن َأماِمنَا

ِلَأنَّكُم رفَضتُم كَالِمي هذَا، واتَّكَلْتُم علَى الظُّلِْم والِْخداِع، واستَنَدتُم : "ِإسراِئيَلِلذَِلك يقُوُل الْقُدوس رب بِني ١٢
. ةً وِفي لَحظٍَةِلذَِلك تَكُون هِذِه الْخَِطيَئةُ ِمثَْل تَصدٍع ِفي حاِئٍط مرتَِفٍع، يتَزايد فَيجعُل الْحاِئطَ ينْهار فَجَأ١٣علَيِهما، 

١٤ اٍء ِمنِف مِلغَر ِقِد َأووالْم ِرِه شَقْفَةٌ َألخِْذ نَاٍر ِمنِفي ِكس دوجٍة، فَال يوِحقَ ِبقَسِف سالْخَز كَِإنَاٍء ِمن طَّمتَحيو
  ."الِْبْئِر
تَّوبِة والسكُوِن تَحصلُون علَى النَّجاِة، وِبالْهدوِء واالتِّكَاِل ِبال: "وقَاَل الْمولَى اِإللَه الْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل١٥

نَهرب راِكِبين علَى خَيٍل ! ال، بْل نَهرب علَى خَيٍل'وقُلْتُم، ١٦لَِكنَّكُم رفَضتُم كُلَّ هذَا . علَي تَحصلُون علَى الْقُوِة
يهرب َألْفُ واِحٍد ِمنْكُم ِمن صرخَِة عدو واِحٍد، وِمن صرخَِة خَمسٍة ١٧. يسِرع الَِّذين يطَاِردونَكُمِلذَِلك ' !سِريعٍة

  .تَهربون كُلُّكُم، فَال يبقَى ِمنْكُم غَير ساِريٍة علَى ِقمِة جبٍل َأو رايٍة علَى تَلٍّ
 يا١٩. هِنيًئا ِلكُلِّ من ينْتَِظرونَه. تَاقُ اُهللا َأن يرَأفَ ِبكُم، يقُوم ِليرحمكُم، َألن اَهللا هو رب الْعدِلومع ذَِلك يش١٨ْ

دعا بكُوا ِفيمتَب ِس، لَنالْقُد كَّانا سِس، يالْقُد بشَع .َأفُ ِبكُمرِه يِإلَي خُونرتَص ْل ِحينب تَِجيبسي عمسي ِحينو ،
اٍء٢٠. لَكُمةَ كَمالشِّدٍز، ويقَ كَخُبالض طَاكُمَأع َأنَّه عمو .م لَِكنجحال ي كلِّمع اهْل تَرب ،دا بعِفيم نْكع هنَفْس ب

كنَيي٢١. ِبعِميِن َأوِن الطَِّريِق ِإلَى الْيفْتَ عرتَقُوُلوِإذَا انْح اِئكرو ةً ِمنكَِلم ُأذُنَاك عماِل، تَسِإلَى الشِّم " : ِذِه ِهيه
ِعنْد ذَِلك تَْأخُذُ َأصنَامك الْمزينَةَ ِبالِْفضِة، وتَماِثيلَك الْمغَشَّاةَ ِبالذَّهِب، وتَرِميها بِعيدا ٢٢." الطَِّريقُ، اسلُك ِفيها

  ."ابِعِدي عنِّي: "ٍر نَِجٍس، وتَقُوُل لَهاكَشَيٍء قَِذ
وِفي ذَِلك . فَيكُون الْخُبز ِمن غَلَِّة اَألرِض شَِهيا وِفيرا. ويرِسُل اُهللا الْمطَر ِلزرِعك الَِّذي تَزرعه ِفي اَألرِض٢٣

يران والْحِمير الَِّتي تَشْتَِغُل ِفي اَألرِض، تَْأكُُل علَفًا مملَّحا والث٢٤ِّ. الْوقِْت تَرعى ماِشيتُك ِفي مروٍج فَِسيحٍة
وِفي يوِم الْمذْبحِة الْعِظيمِة، ِحين تَسقُطُ اَألبراج، تَجِري جداِوُل الِْمياِه علَى كُلِّ ٢٥. مذَرى ِبالْجاروِف والِْمذْرى

ويكُون نُور الْقَمِر كَنُوِر الشَّمِس، ويكُون نُور الشَّمِس سبعةَ َأضعاٍف، َأي ٢٦.  تَلٍّ مرتَِفٍعجبٍل عاٍل وعلَى كُلِّ
  .ِهموذَِلك ِحين يضمد اُهللا كُسور شَعِبِه، ويشِْفي الْجروح الَِّتي َأنْزلَها ِب. كَنُوِر سبعِة َأياٍم ِفي يوٍم واِحٍد

٢٧ِهيبر لُهوهشْتَِعٌل وم هبِعيٍد، غَضب ْأِتي ِمني هلَى نَفْسوكَنَاٍر آِكلٍَة. الْم انُهِلسٍظ شَِديٍد، واِن ِبغَيتَتَكَلَّم شَفَتَاه .
. يضع ِلجاما ِفي َأفْواِه الشُّعوِب ِليِضلَّهم. ِكيغَرِبُل اُألمم ِبغُرباِل الْهال. نَفْخَتُه كَسيٍل جاِرٍف يبلُغُ ِإلَى الْعنُِق٢٨
تَفْرح قُلُوبكُم كَالذَّاِهِبين علَى صوِت الِْمزماِر، ِإلَى جبِل اِهللا، ِإلَى الْقَِديِر . َأما َأنْتُم فَتُغَنُّون كَما ِفي لَيلَِة ِعيٍد٢٩

  .رب شَعِبِه
نَّاس يسمعون صوتَه الْجِليَل، ويرون يده تَنِْزُل ِبهيجاٍن وغَضٍب ولَِهيِب نَاٍر آِكلٍَة، وأمطَاٍر ويجعُل اُهللا ال٣٠

عصا ومع كُلِّ ضربٍة يوِقعها اُهللا علَيِهم ِب٣٢. صوتُ اِهللا يرِعب َأشُّور، وِبعصاه يضِربهم٣١. ورعٍد وبرٍد



َألن حفْرةَ النَّاِر ُأِعدتْ منْذُ زمٍن ٣٣. الِْعقَاِب، تَعِزفُ موِسيِقى الدفُوِف والِْعيداِن، َألنَّه يحاِربهم ِبضرباِت ِذراِعِه
ِب الْكَِثيِر، ونَفْخَةُ اِهللا كَسيٍل ِمن الِْكبِريِت نَعم، ُأِعدتْ ِللْمِلِك، عِميقَةً وواِسعةً ومملُوءةً ِبالنَّاِر والْحطَ. طَِويٍل
  .تُشِْعلُها

  
 الويل للذين يتكلون على مصر

٣١ 

ِة ويتَِّكلُون علَى الْخَيِل، ويِثقُون ِفي كَثْرِة الْمركَباِت، وِفي قُو. الْويُل ِللَِّذين ينِْزلُون ِإلَى ِمصر طَلَبا ِللْمعونَِة١
لَِكنَّه هو َأيضا حِكيم، فَيجِلب ٢. الْفُرساِن، وال يرِجعون ِإلَى الْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَل، وال يطْلُبون معونَةَ اِهللا

هكَالم نْقُضال يو ،الشَّر .وننَاِصري الَِّذين ِضداِر، وِت اَألشْريب ِضد قُوملَةَ اِإلثِْمفَي٣.  فَع شَرب مفَه ونِريا الِْمصَأم
  .فَِعنْدما يمد اُهللا يده يعثُر الْمِعين ويسقُطُ الْمعان، ويهِلك ِكالهما معا. وخَيلُهم جسد ال روح. ولَيسوا ِمثَْل اِهللا

اَألسد َأو الشِّبُل علَى فَِريسِتِه، فَحتَّى لَو جاءتْ علَيِه جماعةٌ ِمن الرعاِة، ال يخَافُ كَما يزمِجر : "وقَاَل اُهللا ِلي٤
وكطُيوٍر ٥. ِمن صراِخِهم وال يزِعجه ضِجيجهم، كَذَِلك ينِْزُل اُهللا الْقَِدير ِليحاِرب ِفي جبِل ِتصيون وِتالِلِه

  ."ويعفُو عنْها وينِْقذُها. يحاِمي عنْها وينَجيها. ِرفُ، يحاِمي اُهللا الْقَِدير عِن الْقُدِستُرفْ
ِمنْكُم، ألن ِفي ذَِلك الْوقِْت، يرفُض كُلُّ واِحٍد ٧. يا بِني ِإسراِئيَل ارِجعوا ِإلَى من تَمردتُم علَيِه َأشَد التَّمرِد٦

تَنْهِزم َأشُّور، لَِكن ال . تَسقُطُ َأشُّور، لَِكن ال ِبسيِف ِإنْساٍن٨. َأصنَام الِْفضِة والذَّهِب الَِّتي عِملَتْها َأيِديكُم اَألِثيمةُ
ويفْنَى قَادتُها ِمن الْفَزِع، ويهرب ضباطُها ٩ .تَهرب َأمام السيِف، ويصِبح َأحسن َأبطَاِلها عِبيدا. ِبسيِف بشٍَر

  .هذَا كَالم اِهللا الَِّذي لَه نَار ِفي الْقُدِس، ولَه َأتُون ِفيها." ِعنْدما يرون الرايةَ
  

 مملكة الصالح

٣٢ 

ويكُون كُلُّ واِحٍد كَمخْبٍإ ِمن الريِح، وكَسد ٢. ون ِبالْعدِلسيْأِتي مِلك يمِلك ِبالصالِح، وحكَّام يحكُم! انْظُروا١
والْعيون النَّاِظرةُ تَرى، ٣. يحِمي ِمن السيِل، وكَمجاِري ماٍء ِفي الصحراِء، وكَِظلِّ صخْرٍة عِظيمٍة ِفي قَفٍْر

عمةُ تَساِغيالص اآلذَانت٤َّ. وحٍةواحِبفَص تَكَلَّمالثَِّقيُل ي اناللِّسِرفُ، وعيو مفْهي روتَهقُْل الْمال ٥. ى الْع دعا بِفيمو
ِكب الْكُفْر، يرتَ. َألن الْخَِبيثَ يتَكَلَّم ِبالْخُبِث، وقَلْبه مشْغُوٌل ِبالشَّر٦. يدعى الْخَِبيثُ شَِريفًا، وال الْماِكر نَِبيلًا

يتَآمر ِبالشَّر . والْماِكر وساِئلُه خَِبيثَة٧ٌ. يمنَع الطَّعام عِن الْجاِئِع، ويحِرم الْعطْشَان ِمن الْماِء. ويفْتَِري علَى اِهللا
َأما الشَِّريفُ فَيفَكِّر ِفي ُأموٍر شَِريفٍَة، وعلَيها ٨. ِبالْحقِِّليهِلك الْباِئِسين باَألكَاِذيِب، حتَّى لَو كَانَتْ دعوى الِْمسِكيِن 

تَِندسي.  



  نساء القدس

، بعد سنٍَة ِمن اآلن١٠. َأيتُها الْبنَاتُ الْمطْمِئنَّاتُ ِاصغَين ِلكَالِمي. َأيتُها النِّساء الْمتْرفَاتُ، قُمن واسمعن صوِتي٩
ارتَِعشْن َأيتُها الْمتْرفَاتُ، وارتَِجفْن ١١. تَرتَِعدن َأيتُها الْمطْمِئنِّاتُ، َألن الْحصاد يتْلَفُ، يمِضي الْجنْي ِبال ِثماٍر

نيرتَعو كُنابِثي نِئنَّاتُ، ِاخْلَعطْما الْمتُهلَى َأ. َأيشَ عالْخَي نسالْباِطكُنسلَى ١٢. وةً عرساِء، حلَى اَألثْدع ناُلْطُم
وحسرةً علَى كُلِّ . وعلَى َأرِض شَعِبي الَِّتي طَلَع ِفيها الشَّوك والْحسك١٣الْحقُوِل الْخَِصيبِة والْكُروِم الْمثِْمرِة، 

يصِبح الْقَصر مهجورا، والْمِدينَةُ الصاِخبةُ فَاِرغَةً، والْقَلْعةُ والْبرج خَرابا ١٤. بيوِت الْفَرِح، وعلَى مِدينَِة الْمرِح
ويدوم هذَا ِإلَى َأن يسكَب الروح علَينَا ِمن ١٥. هنَاك تَمرح حِمير الْوحِش وتَرعى قُطْعان الْماِشيِة. ِإلَى اَألبِد

ِةالسكَالْغَاب تَانسو الْبدبيتَانًا، وسب اءرحالص اِء، فَتَِصيرم.  
١٦ِقيمتَاِن يسِفي الْب الحالصاِء، ورحُل ِفي الصدالْع كُنسْأِتي ١٧. فَيالِح يالص عم ،المْأِتي السالِح يالص عمو

. ويسكُن شَعِبي ِفي ِدياِر السالِم، وِفي مساِكن آِمنٍَة، وِفي َأماِكِن راحٍة وهنَاٍء١٨.  اَألبِدالْهدوء والطَّمْأِنينَةُ ِإلَى
كُلِّ تَكُونُون ِفي هنَاٍء، تَزرعون ِعنْد ٢٠فَِإن نَزَل الْبرد وحطَّم الْغَابةَ ِإلَى اَألرِض، ودمر الْمِدينَةَ تَماما، ١٩

  .الِْمياِه، وتَرعون ِثيرانَكُم وحِميركُم ِبحريٍة
  

  ضيق بعده عون

٣٣ 

١دعب وكبنْهي الَِّذي لَم ا النَّاِهبهَأي ،دعب وكخِْربي الَِّذي لَم خِْربا الْمهَأي ُل لَكيالتَّخِْريِب . الْو تَنْتَِهي ِمن ِحين
كُن قُوتَنَا كُلَّ صبٍح ونَجاتَنَا ِفي وقِْت . ِإياك نَنْتَِظر. يا رب ارحمنَا٢. ك، وِحين تَفْرغُ ِمن النَّهِب ينْهبونَكيخِْربونَ
ةُ الشُّعوِب كَما يلْتَِهم الْجراد راحتْ غَِنيم٤. لَما دوى صوتُك هربِت الشُّعوب، لَما قُمتَ تَبددِت اُألمم٣. الضيِق
عراِد. الزرالْج شٌ ِمنيج ما كََأنَّههلَيوا عانْقَض.  

هو فَيض . اُهللا َأساس راِسخٌ لَك ِفي الْحياِة٦. يمُأل الْقُدس عدلًا وصالحا. يتَعظَّم اُهللا َألنَّه يسكُن ِفي اَألعاِلي٥
 .مخَافَةُ اِهللا ِهي كَنْز لَك. نَجاٍة وِحكْمٍة وِعلٍْم

. ال َأحد ِفي الشَّواِرِع. خَلَِت الطُّرق٨ُ. رسُل السالِم يبكُون ِبمرارٍة. َأبطَالُهم يصرخُون ِفي الشَّواِرِع! انْظُروا٧
َأصو ،ودوا الشُّهتَقَراح ،دهوا الْعٍةنَقَضِبال ِقيم اناِإلنْس حتَذِْوي٩. بو الِْبالد ُل. تَنُوحذْبيو نَانُل لُبخْجي . ارص

  .خَِرب باشَان والْكَرمُل. شَارون كَالْقَفِْر
. بنًا، ونَفَسكُم كَنَاٍر تَْأكُلُكُمتَحبلُون قَشا وتَِلدون ِت١١. اآلن َأرتَِفع. اآلن َأتَعظَّم. اآلن َأقُوم: "يقُوُل اُهللا١٠
  ."وتَكُون الشُّعوب كَالِْكلِْس الْمحتَِرِق، وكَشَوٍك مقْطُوٍع يحرقُ ِبالنَّاِر١٢



الْقُدِس، مَأل الْفَزع ارتَعب الْخُطَاةُ ِفي ١٤! اسمعوا َأيها الْبِعيدون ما صنَعتُ، واعِرفُوا َأيها الْقَِريبون قُوِتي١٣
؟": قَالُوا. الْكُفَّارِديِقيٍد َأبِفي و كُنسِمنَّا ي نِفي نَاٍر آِكلٍَة؟ م كُنسِمنَّا ي ن١٥" م تَكَلَّميالِح، وِبالص لُكسي نا مَأم

 الرشْوِة، ويسد ُأذُنَيِه عن مَؤامراِت سفِْك الدماِء، ويغِْمض ِبالْحقِّ، ويرفُض ِربح الظُّلْمِِ، ويمنَع يده عن قُبوِل
 ،ِل ِفي الشَّرالتََّأم نِه عنَيياِم ١٦عالطَّع ِمن هدادِإمخِْر، وِفي الص نِحص ُأهلْجماِلي، وِفي اَألع كُنسالَِّذي ي وه

ونمضاِء مالْمو.  
١٧اسِعيدب تَدا تَمضَأر تَنْظُراِئِه، وهِفي ب ِلكالْم ونُكُميى ع١٨. تَرِب فَتَقُولُونعالر امَأي كُمقَلْب تَذَكَّريو" : نَأي

 ذَِلك الشَّعب الشَِّرس، الَِّذي وال تَعودون تَرون١٩" الْمحاِسب؟ َأين جاِبي الضراِئِب؟ َأين الْمسُئوُل عِن اَألبراِج؟
  .لُغَتُه غَاِمضةٌ، وكَالمه غَِريب وغَير مفْهوٍم

ةً انْظُروا ِإلَى الْقُدِس، انْظُروا ِإلَى الْمِدينَِة الَِّتي نَحتَِفُل ِفيها ِبَأعياِدنَا، فَتَرى عيونُكُم مسكَنًا مطْمِئنا، خَيمةً ثَاِبت٢٠َ
هنَاك يكُون اُهللا لَنَا ِبكُلِّ جالِلِه، حيثُ اَألنْهار والْجداِوُل الْواِسعةُ، ٢١. تُقْطَع ِحبالُها ِإلَى األبد ال تُقْلَع َأوتَادها وال

اُهللا هو . اَهللا هو حاِكمنَا، اُهللا هو مشَرعنَاَألن ٢٢. ال يعبر ِفيها قَاِرب ِبِمجداٍف، وال تُبِحر ِفيها سِفينَةٌ عِظيمةٌ
. يرِخي ِحباَل سفُِن الْعدو، فَال يمِكنُهم َأن يشُدوا قَاِعدةَ الساِريِة، وال َأن ينْشُروا الشِّراع٢٣. مِلكُنَا، فَهو ينِْقذُنَا

بْل يغِْفر اُهللا " َأنَا مِريض: "وال واِحد ِمن َأهِل الْقُدِس يقُوُل٢٤. ى الْعرج ينْهبون غَِنيمةًحتَّ. فَنَقْتَِسم غَِنيمةً كَِثيرةً
  .ِإثُم شَعِبها

  
 عقاب األمم

٣٤ 

١وبا الشُّعهوا َأيوا، انْتَِبهعماسو ما اُألمهوا َأياقْتَِرب !كُلُّ مو ضِع اَألرماِلتَسِمنْه جخْرا يكُلُّ ما ونْيا، الدا ِفيه !
٢وِشِهميلَى كُلِّ جاِخطٌ عسِم، ولَى كُلِّ اُألمع ِح. اُهللا غَاِضبِللذَّب مهلَمَأسالْفَنَاِء، وب ِهملَيى ع٣. قَض مقَتْاله حفَتُطْر

و ،ثَِثِهمفُونَةُ جع تَفُوحاِرِع، وِفي الشَّواِئِهماُل ِبِدمِمثَْل ٤. تَِسيُل الِْجب اءمى الستُطْوِة، واِئيماِت الستَفْنَى كُلُّ الْقُوو
  .لُفَافٍَة، وتَسقُطُ كُلُّ كُواِكِبها كَما تَسقُطُ َأوراقُ الِْعنَِب َأِو التِّيِن الذَّاِبلَةُ

امتََأل سيفُ اِهللا ِمن ٦. ُل ِبالِْعقَاِب علَى َأدوم، علَى شَعٍب قَضيتُ علَيِه ِبالْفَنَاِءينِْز. ظَهر سيفُ اِهللا ِفي السماِء٥
َألن ِهللا مذْبحةً ِفي بصرةَ، ومجزرةً عِظيمةً ِفي . وتَغَطَّى ِبالشَّحِم، شَحِم ِكلَى الِْكباِش. الدِم، دِم الِْخراِف والتُّيوِس

وتُروى اَألرض ِمن الدِم، ويسمن التُّراب ِمن . ويسقُطُ معهم الْبقَر الْوحِشي، وكَذَِلك الْعجوُل والثِّيران٧. دومَأ
  .ِح الْقُدِسهذَا هو يوم انِْتقَاِم اِهللا، هِذِه ِهي سنَةُ الْجزاِء، َألنَّه يحكُم ِفي صاِل٨. الشَّحِم

ال تَنْطَِفُئ لَيلًا وال ١٠. وتَتَحوُل َأنْهار َأدوم ِإلَى ِزفٍْت، وتُرابها ِإلَى ِكبِريٍت، وتَِصير َأرضها ِزفْتًا مشْتَِعلًا٩
وتَِرثُها الْجواِرح ١١. بر ِفيها َأحد َأبداتُخْرب ِمن ِجيٍل ِإلَى ِجيٍل، وال يع. نَهارا، بْل يتَصاعد دخَانُها ِإلَى اَألبِد

انبالِْغرو وما الْبشِّشُ ِفيهتُعالْقَنَاِفذُ، وا. وا ِحطَاملَهعجيا وهخِْربِلي وماُهللا َأد ِقيسيا ١٢. واِفهِن َأشْريب قَى ِمنبال يو



ويطْلَع الشَّوك ِفي قُصوِرها، والْعوسج والْحسك ِفي ١٣. قَِرض ِمنْها الْعظَماءمن يستَِحقُّ َأن يمِلك، وينْ
وِفيها تَتَالقَى الْوحوشُ مع الذَِّئاِب، وتِصيح الْماِعز الْبريةُ ١٤. وتُصِبح مْأوى ِللثَّعاِلِب ودارا ِللنَّعاِم. حصوِنها

حاِبَأصِة. اِبهاحكَانًا ِللرا مِلنَفِْسه تَِجدِل، ووشُ اللَّيحو تَِقرتَس نَاكه١٥. و تَِبيضو ومشِّشُ الْبا تُعضَأي نَاكهو
  .وهنَاك تَتَالقَى الصقُور بعضها مع بعٍض. وتُفِْرخُ وتَرعى ِصغَارها تَحتَ َأجِنحِتها

شُوا ِفي ِكتَاِب اِهللا واقْرُأوا، وال واِحد ِمن هِذِه الْكَاِئنَاِت يكُون غَير موجوٍد ِفي َأدوم، بْل كُلُّ واِحٍد يلْتَِقي فَت١٦ِّ
فَتَمِلكُها ِإلَى اَألبِد، .  نَِصيبافَهو قَسم لَها الِْبالد، وَأعطَاها لَها١٧. َألن اَهللا َأمر، وروحه يجمعها معا. ِبصاِحِبِه

  .وتَسكُن ِفيها ِجيلًا بعد ِجيٍل
  

 فرح المفديين

٣٥ 

ى يعطَ. تُزِهر ِبوفْرٍة، وتَبتَِهج ِجدا وتُرنِّم٢. تَبتَِهج الْبريةُ وتُزِهر كَالنَّرِجِس. تَفْرح الصحراء واَألرض الْياِبسة١ُ
ونشَارِل ومالْكَر اءهبو نَانالُل لُبا جِإلَِهنَا. لَه اءهبالَل اِهللا وج نورفَي.  

٣متُهنَتْ قُوهو نَأِعينُوا مو ،متُهِزيمفَتْ ععض نوا مدخَاِئفَة٤ٌ. شَد مهقُلُوب نال تَخَافُوا: "قُولُوا ِلموا ودتَشَد .بر كُم
قَاِدم .كُمرنْصْأِتي ِليي ِإنَّه ،مهاِزيجيو اِئكُمدَأع ِمن نْتَِقمْأِتي ِليي ِإنَّه".  
نْفَِجر ي. ويقِْفز اَألعرج كَالْغَزاِل، ويرنِّم ِلسان الَْأخْرِس٦.  الْعمِي، وتَنْفَِتح َأيضا آذَان الطُّرِشح عيونفَتَنْفَِت٥

يتَحوُل السراب ِإلَى عيٍن، واَألرض الْعطْشَانَةُ ِإلَى ينَاِبيِع ٧. الْماء ِفي الْبريِة، وتَجِري اَألنْهار ِفي الصحراِء
  .لْبرِديواَألوكَار الَِّتي تَسكُن ِفيها الذَِّئاب، ينْمو ِفيها الْعشْب والْقَصب وا. ماٍء
وتَكُون هنَاك طَِريقٌ تُدعى طَِريقَ الصالِح، ال يساِفر ِفيها َأي واِحٍد نَِجٍس، ِإنَّما ِهي ِلمن يِسيرون ِفي ٨

ِإنَّما . ء ِمن هذَا َأبداال شَي. ال يوجد ِفيها َأسد، وال يْأِتيها وحشٌ مفْتَِرس٩. وال يِسير ِفيها الْجهاُل. الصالِح
مهدحو ونفِْديِفيها الْم لُكس١٠. ي حفَر ُؤوِسِهملَى رعا ِبالِْغنَاِء، وخُلُونَهديِس، واُهللا ِإلَى الْقُد ماهفَد الَِّذين ِجعرفَي

ِديَأب .دالتَّنَهو نزالْح منْهع برهيو ،حالْفَرو اجِتهاالب مهرغْمي.  
  

 الملك سنحريب يهدد القدس

٣٦ 

١نَِة الرلَى ِفي الستَواسنَِة وصحوذَا الْمهِن يدكُلَّ م َأشُّور ِلكم ِريبِسنْح ماجا، هِقيزِلِك حكِْم الْمح ةَ ِمنشْرةَ عاِبع
. حزِقيا ِفي الْقُدِسثُم َأرسَل مِلك َأشُّور، قَاِئد جيِشِه علَى رْأِس جيٍش كَِبيٍر، ِمن لَِخيشَ ِإلَى الْمِلِك ٢. علَيها



فَخَرج ِإلَيِه َألْياِقيم بن ِحلِْقيا مِدير الْقَصِر، وشَبنَةُ ٣. ووقَفَ ِعنْد قَنَاِة الِْبركَِة الْعلْيا، ِفي طَِريِق حقِْل الْغَساِل
  .الْكَاِتب، ويوآخُ بن آسافَ الْمسجُل

ما الَِّذي يجعلُك واِثقًا كُلَّ هِذِه الثِّقَِة؟ : الْمِلك الْعِظيم، مِلك َأشُّور يقُوُل'قُولُوا ِلحزِقيا، : "لْجيِشفَقَاَل لَهم قَاِئد ا٤
كَلْتَ حتَّى تَتَمرد علَي؟ علَى مِن اتَّ! ولَِكن هذَا كَالم فَاِرغٌ. َأنْتَ تَقُوُل ِإن ِعنْدك ِخطَّةً حرِبيةً وقُوةً ضاِربة٥ً
٦هرتضا وهلَيكَُّأ عتَوي نكَفَّ م ْل تَثْقُبا، بهلَيع دتَمعةٌ ال يشَّمها مصع الَِّتي ِهي رلَى ِمصذَا . َأنْتَ اتَّكَلْتَ عه

لَِكن َألَيس هو الَِّذي . نَحن نَتَوكَُّل علَى الْمولَى ِإلَِهنَا: ن قُلْتَ ِليوِإ٧. هو ِفرعون مِلك ِمصر ِلكُلِّ من يتَِّكُل علَيِه
 اموا فَقَطْ َأمدجسي ِس َأنَل الْقُدَأهوذَا وهي بشَع رَأمو ،اِن لَهباِت تَقِْديِم الْقُرنَصِتِه ِومادِعب اِكنا َأمِقيزح مده

نَصِس؟ الْمِة ِفي الْقُدودجو٨ِة الْم تَِجد تَ َأنتَطَعٍس ِإِن اسفَر َألْفَي ِطيكفَُأع ،َأشُّور ِلكِدي ميس اِهناَل رتَع اآلنو
ين ِعنْد سيِدي، حتَّى لَو كُنْتَ تَتَِّكُل فَكَيفَ تَقِْدر َأن تَصد قَاِئدا واِحدا ِمن َأقَلِّ الْقَادِة الَِّذ٩! لَها فُرسانًا يركَبونَها

ثُم هْل َأنَا زحفْتُ علَى هِذه الِْبالِد َألخِْربها، ِبدوِن َأمِر اِهللا؟ اُهللا ١٠علَى ِمصر ِإلمداِدك ِبالْمركَباِت والْفُرساِن؟ 
  "'.هاِجم هِذِه الِْبالد واخِْربها: قَاَل ِلي

ِمن فَضِلك، كَلِّم عِبيدك ِباللُّغَِة األراِميِة َألنَّنَا نَفْهمها، وال تُكَلِّمنَا : "فَقَاَل َألْياِقيم وشَبنَةُ ويوآخُ ِلقَاِئِد الْجيِش١١
هْل تَظُن َأن سيِدي َأرسلَِني ِإلَيك َأنْتَ : "اِئدفَقَاَل الْق١٢َ." السوِر ِبالِْعبِريِة ِبمسمٍع ِمن الشَّعِب الَِّذي تَجمع علَى

 مهازِبر ْأكُلُونيس ِمثْلُكُم موِر، فَهلَى السع اِلِسيناِل الْججا ِإلَى الرضْل َأي؟ ال بذَا الْكَالمفَقَطْ، َألقُوَل ه ِدكيسو
ملَهوب ونبشْريو"!  

هذَا كَالم ١٤! اسمعوا كَالم الْمِلِك الْعِظيِم، مِلِك َأشُّور: "فَ الْقَاِئد، ونَادى ِبَأعلَى صوِتِه وقَاَل ِبالِْعبِريِةثُم وق١٣َ
ا لَه ِبَأن يجعلَكُم تَتَِّكلُون علَى اِهللا وال تَسمحو١٥. ال تَسمحوا ِلحزِقيا ِبَأن يخْدعكُم، َألنَّه ال يقِْدر َأن ينِْقذَكُم: الْمِلِك
ال تَسمعوا ِلحزِقيا، َألن مِلك َأشُّور ١٦. هِذه الْمِدينَةُ لَن تَسقُطَ ِفي يِد مِلِك َأشُّور. ِبكُلِّ تَْأِكيٍد سينِْقذُنَا اُهللا: ِبقَوِلِه
ِلموا ِلي، فَيْأكُُل كُلُّ واِحٍد ِمنْكُم ِمن َأشْجاِر ِعنَِبِه وِتيِنِه ويشْرب ِمن ماِء ِبْئِرِه، اعِقدوا مِعي صلْحا واستَس: يقُوُل
فَال يِضلُّكُم حزِقيا ١٨. حتَّى َأِجيء وآخُذَكُم ِإلَى َأرٍض كََأرِضكُم، َأرِض حبوٍب وخَمٍر، َأرِض خُبٍز وكُروٍم١٧
؟ هْل سفَرِويمَأين آِلهةُ حماةَ وَأرفَاد؟ َأين آِلهةُ ١٩هْل يوجد ِإلَه َأنْقَذَ ِبالده ِمن يِد مِلِك َأشُّور؟ . اُهللا ينِْقذُنَا: ِهِبقَوِل

قَذَ ِبالده ِمنِّي؟ فَكَيفَ تَقُولُون ِإن اَهللا ينِْقذُ الْقُدس بْل َأيِ إلٍَه ِمن كُلِّ آِلهِة هِذِه الِْبالِد َأن٢٠َْأنْقَذُوا الساِمرةَ ِمن يِدي؟ 
  "ِمن يِدي؟

فَجاء َألْياِقيم بن ِحلِْقيا مِدير ٢٢." ال تَردوا علَيِه: "َألن الْمِلك َأمر وقَاَل فَسكَتُوا ولَم يردوا علَيِه ِبشَيٍء،٢١
ِر، ِوِشبِبكَالِم الْقَاِئِدالْقَص وهرَأخْبقَةٌ، وزمم مهابِثيا وِقيزُل، ِإلَى حجسافَ الْمآس نوآخُ بيو ،نَةُ الْكَاِتب. 

  



 حزقيا يستغيث باهللا

٣٧ 

وَأرسَل َألْياِقيم مِدير الْقَصِر، ٢. بيتَ اِهللافَلَما سِمع الْمِلك حزِقيا هذَا الْكَالم، مزقَ ِثيابه ولَِبس الْخَيشَ ودخََل ١
النَِّبي وصِن آما بيشَ ِإلَى ِإشَعالْخَي اِر، الِبِسينبوخَ الَْأحشُيو ،نَةَ الْكَاِتبِشب٣. وذَا : "فَقَالُوا لَهقُوُل، ها يِقيزح

 ِصرنَا كَامرَأٍة علَى وشِْك َأن تَِلد، ولَِكن لَيس ِعنْدها الْقُوةُ َأن تَدفَع الْجِنين .الْيوم يوم ِضيٍق وتَوِبيٍخ وِإهانٍَة
جخْر٤! ِليياِإللَِه الْح ِمن خَرسِلي َأشُّور ِلكم هديس لَهسالْقَاِئِد الَِّذي َأر كَالم عمسي كلَى ِإلَهوتَ الْماُهللا . لَي هاِقبعفَي

ِمنْه هِمعلَى الْكَالِم الَِّذي سِب. عالشَّع ِة ِمنودجوِة الْمِقيِل الْبَأج ِمن لِّيتُص و َأنجَأر ِلذَِلك".  
ال تَخَفْ ِمن الْكَالِم الَِّذي : قَاَل اُهللا'يِدكُم، قُولُوا ِلس: "قَاَل لَهم ِإشَعيا٦. فَلَما َأبلَغَ ِرجاُل حزِقيا الرسالَةَ ِإلَى ِإشَعيا٥

ِلذَِلك سَأجعلُه يصاب ِبالْوهِم ِحين يسمع خَبرا، فَيرِجع ِإلَى ِبالِدِه، ٧سِمعتَه، ِإن صعاِليك مِلِك َأشُّور كَفَروا ِبي، 
  "'.وهنَاك َأقِْضي علَيِه ِبالسيِف

٨ِهوِإلَي بذَهِس وِن الْقُدع بحنَةَ، فَانْسِدينَِة ِلبِة مبارحلَِخيشَ ِلم َل ِمنحر َأشُّور ِلكم َأن الْقَاِئد ِمعلَغَ ٩. سبو
: َأرسَل رسلًا آخَِرين ِإلَى حزِقيا وقَاَلفَلَما سِمع . ِسنْحِريب خَبر َأن ِترهاقَةَ مِلك الْحبشَِة، زحفَ علَيِه ِلمحاربِتِه

قُولُوا ِلحزِقيا ملك يهوذا، ال يخْدعك ِإلَهك الَِّذي تَتَِّكُل علَيِه ِحين يقُوُل ِإن الْقُدس لَن تَسقُطَ ِفي يِد مِلِك "١٠
َأش١١ُّ. َأشُّور لُوكم لَها فَعتَ ِبمِمعو َأنْتَ؟ فََأنْتَ سْل تَنْجا، فَهاما تَمهِبكُلِّ الِْبالِد الَِّتي َأفْنَو ١٢ور ِإلَه دوجْل يه

ارِفي تَلَس الَِّذين ندِني عبفَ وصرو انارحو انوزاِئي؟ ِمثَْل جا آبلَكَهالَِّتي َأه هاةَ ١٣! َأنْقَذَ ِبالدمح ِلكم نَأي
  "رفَاد ومِلك مِدينَِة سفَرِويم َأو ِهينَع َأو عوا؟ومِلك َأ

  صالة حزقيا

وصلَّى حزِقيا ِإلَى ١٥. فََأخَذَ حزِقيا الِْخطَاب الَِّذي حملَه الرسُل وقَرَأه، ثُم صِعد ِإلَى بيِت اِهللا وبسطَه َأمام اِهللا١٤
َأنْتَ هو . ربنَا الْقَِدير، يا رب بِني ِإسراِئيَل، َأنْتَ الْجاِلس علَى عرِشك فَوقَ الْمالِئكَِة الْمقَرِبينيا "١٦: اِهللا وقَاَل

افْتَح يا . معقَرب يا رب ُأذُنَك واس١٧. َأنْتَ صنَعتَ السماء واَألرض. اِإللَه وحدك علَى كُلِّ مماِلِك اَألرِض
انْظُرو كنَييع بر .ياَهللا الْح شِْتمِلي لَهسالَِّذي َأر ِريبكُلَّ كَالِم ِسنْح عم١٨. اس َأشُّور لُوكم ِإن ،با را يقح

ِبالِدِهموِب وُؤالِء الشُّعوا كُلَّ هبِفي النَّاِر١٩. خَر متَهوا آِلهحطَرا وهنَعْل صةً، بوا آِلهسلَي مَألنَّه ،موهادَأبو 
واآلن اللَّهم يا ربنَا، َأنِْقذْنَا ِمن يِدِه، فَتَعلَم كُلُّ مماِلِك اَألرِض َأنَّك َأنْتَ وحدك يا ٢٠. النَّاس ِمن خَشٍَب وحجٍر

  ."رب هو اُهللا
  اهللا يستجيب الصالة

٢١قَاَل لَها وِقيزِإلَى ح وصآم نا بيَل ِإشَعسقُوُل،: "فًَأراِئيَل يرِني ِإسب بلَى روالْم'ِبشَْأِن  َألنَّك تَِ إلَيلَّيص
 ،ِلِك َأشُّورم ِريب٢٢ِسنْحها ِضدةُ اِهللا الَِّتي نَطَقَ ِبهكَِلم ِذِه ِهيفَه :حِس يُل الْقُدَأهِبك ُأونزهيو ونَكُل ! تَِقرَأه



كلَيع كُونحضِس ي٢٣! الْقُد،تَهالَِّذي شَتَم وه نم لَمْل تَعه  كنَييتَ عفَعرِه، ولَيع تَكوتَ صلَّيعتَ ِبِه، وكَفَرو
صِعدتُ ِبمركَباِتي 'َأنْتَ شَتَمتَ اَهللا علَى ِلساِن رسِلك وقُلْتَ، ٢٤! علَيِه ِبِكبِرياٍء؟ ِإنَّه الْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل

وصلْتُ ِإلَى َأبعِد ِقمِمِه، وِإلَى . الْكَِثيرِة ِإلَى َأعاِلي الِْجباِل، ِإلَى ِقمِم لُبنَان، وقَطَعتُ َأطْوَل َأرِزِه، وَأحسن سرِوِه
  '.نَشَّفْتُ ِببطِْن قَدِمي كُلَّ َأنْهاِر ِمصر. حفَرتُ آبارا ِفي ِبالٍد َأجنَِبيٍة، وشَِربتُ ماءها٢٥. ِهقَلِْب غَاباِت

ك ِلتَهِدم الْمدن َألَم تَسمع َأنِّي منْذُ قَِديِم الزماِن دبرتُ هذَا، ومنْذُ وقٍْت طَِويٍل قَصدتُه؟ واآلن ُأتَممه علَى يِد٢٦
صاروا كَعشِْب الْحقِْل، . راحتْ قُوةُ َأهِلها، وارتَاعوا وخَِجلُوا٢٧. الْمحصنَةَ وتُحولَها ِإلَى َأكْواِم ِحجارٍة

ولَِكنِّي عاِرفٌ مكَانَك ٢٨. ا ينْمووكَالْحِشيِش الَِّذي ينْبتُ علَى السطِْح، يموتُ قَبَل م. وكَالنَّباِت الضِعيِف
لَيتَ عِهج فَ َأنَّككَيو ،خُولَكدو كوجخُر٢٩. و ِلذَِلك ،لَتْ ِإلَى ُأذُنَيصو فَتَكرجع َألنِو ،لَيتَ عِهج فََألنَّك

  .ن الطَِّريِق الَِّتي ِجْئتَ ِفيهاَأضع ِخزامِتي ِفي َأنِْفك، وِلجاِمي ِفي فَِمك، وُأرِجعك ِم
"٣٠ تُ ِمننْبا يم ِة تَْأكُلُوننَِة التَّاِليِفي السنَفِْسِه، و و ِمننْما يامطَع نَةَ تَْأكُلُونِذِه السا، هِقيزا حي ةٌ لَكالمِذِه عهو

ذَِلك .را فَتَزهدعنَِة الَِّتي با ِفي السَأماوهارِثم تَْأكُلُونا وومكُر ونتَغِْرسو ،وندصتَحو ونوذَا ٣١. عهِل يةُ نَسِقيبو
َألنَّه تَخْرج ٣٢. الَِّتي تَنْجو، تَكُون مرةً ُأخْرى كَشَجرٍة تَغِْرس جذُورها عِميقَةً ِفي اَألرِض، وتُنِْتج َأغْصانُها ثَمرا

ِقيِسبقَدِل الْمبالْج ةٌ ِمنةٌ نَاِجياعمِس، جالْقُد ذَا. ةٌ ِمنَل همعي َأن ممصم ،ِلِك ٣٣. اُهللا الْقَِديرم نقَاَل اُهللا ع ِلذَِلك
لَ: "َأشُّورع متَقَدي لَنا، ومها سهلَيع ِميري لَنِدينَةَ، وِذِه الْمخَُل هدي الَنا ِمقْالعهلَيع ِقيمي لَنٍس، وا ِبتُرها ٣٤. يِإنَّم

فَُأحاِمي عن هِذِه الْمِدينَِة وُأنِْقذُها، ٣٥. هذَا كَالم اِهللا. يرِجع ِمن الطَِّريِق الَِّتي جاء ِفيها، ولَن يدخَُل هِذِه الْمِدينَةَ
 داوِل دَأج ِمنِلي، وَأج ِديِمنبع"!  

. فَلَما طَلَع الصبح ِإذَا كُلُّهم جثَثٌ ميتَةٌ. فَخَرج مالك وقَتََل ِمن جيِش َأشُّور ِمَئةً وخَمسةً وثَماِنين َألْفًا٣٦
وذَاتَ يوٍم، ِفيما هو ٣٨. ام ِفيهافَانْصرفَ ِسنْحِريب مِلك َأشُّور، وانْسحب ِمن هنَاك، ورجع ِإلَى ِنينَوى وَأق٣٧َ

وملَك آسرحدون . ساِجد ِفي معبِد ِنسروخَ ِإلَِهِه، قَتَلَه ِبالسيِف ابنَاه َأدرمِلك وشَرآصر، وهربا ِإلَى ًأرِض َأراراطَ
كَانَهم نُهاب.  

  
  مرض حزقيا

٣٨ 

اُهللا : "فَذَهب ِإلَيِه النَِّبي ِإشَعيا بن آموص وقَاَل لَه. مِرض حزِقيا ِلدرجِة َأنَّه َأوشَك َأن يموتَوِفي ِتلْك اَألياِم ١
 ،قُوُل لَكوتُ'يتَمْل ستُشْفَى ب لَن َألنَّك ،ِلكَأله تَكِصيْل ومِإلَى ال٢ْ" 'اع ههجا وِقيزح ارلَّى ِإلَى فََأدصاِئِط، وح

وبكَى حزِقيا ." اذْكُر يا رب كَيفَ ِسرتُ ِفي محضِرك ِبَأمانٍَة وقَلٍْب مخِْلٍص وعِملْتُ ما يرِضيك: "وقَاَل٣اِهللا، 
  .ِبحرقٍَة



سِمعتُ صالتَك ورَأيتُ دموعك، فَها َأنَا :  َأِبيك يقُوُل لَكاُهللا رب داود'اذْهب وقُْل ِلحزِقيا، "٥: فَقَاَل اُهللا ِإلشَعيا٤
. وُأنِْقذُك َأنْتَ وهِذِه الْمِدينَةَ، ِمن يِد مِلِك َأشُّور، وُأداِفع عن هِذِه الْمِدينَِة٦َأِضيفُ ِإلَى عمِرك خَمس عشْرةَ سنَةً، 

فََأجعُل ِظلَّ الشَّمِس يرِجع ِإلَى الْوراِء عشْر ٨ الْعالمةَ ِليَؤكِّد لَك َأنَّه سيفْعُل ما وعد ِبِه، ويعِطيك اُهللا هِذِه٧
ازلَِّم آحلَى ساِم عِإلَى اَألم ما تَقَدمدعاٍت بجرالَِّتي كَانَتْ قَ" '.د شَراِت الْعجرالد سِت الشَّمعجافَرتْهمتَقَد د.  

هْل َأدخُُل َأبواب : "قُلْت١٠ُ. هذا هو الْكَالم الَِّذي كَتَبه حزِقيا مِلك يهوذَا بعدما مِرض وشُِفي ِمن مرِضِه٩
َأعود َأرى الْمولَى اِإللَه ِفي هِذِه الْحياِة، ال : "وقُلْت١١ُ" الْموِت وَأنَا ِفي ِريعاِن الشَّباِب، وُأحرم ِمن بِقيِة عمِري؟

. لَفَفْتُ حياِتي كَالْحاِئِك. ِإنْقَلَع مسكَِني وانْتَقََل عنِّي كَخَيمِة الراِعي١٢. وال َأنْظُر َأحدا ِمن النَّاِس سكَّاِن الْفَاِنيِة
نَهارا . َأنْتَِظر ِبصبٍر ِإلَى الصبِح، ولَِكنَّه كََأسٍد هشَّم كُلَّ ِعظَاِمي١٣.  تَجعلُِني َأفْنَىنَهارا ولَيلًا. قَطَعِني ِمن النَّوِل
 تَضايقْتُ قَد. تَِعبتْ عينَاي ِمن النَّظَر ِإلَى فَوقُ. َأِصيح كَعصفُوٍر يزقِْزقُ، وكَحمامٍة تَهِدر١٤. ولَيلًا تَجعلُِني َأفْنَى

َأِسير ِبتَواضٍع طُوَل . ولَِكن ماذَا َأقُوُل؟ َألنَّه هو كَلَّمِني، وهو نَفْسه فَعَل هذَا١٥." يا رب تَعاَل وساِعدِني
حقَّاِ إنِّي ١٧.  ِلي الْحياةَاشِْفِني ورد. َأِرح روِحي. يا رب ِبك تَحيا نَفِْسي١٦. عمِري، ِبسبِب مرارِة نَفِْسي

َألن الَِّذين ١٨. َأنْتَ حِفظْتَ نَفِْسي ِمن حفْرِة الْهالِك، وطَرحتَ كُلَّ ذُنُوِبي وراء ظَهِرك. قَاسيتُ الْمرارةَ ِلفَاِئدِتي
. ك، وال يقِْدر الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْقَبِر َأن يرجوا َأمانَتَكِفي عالَِم الْموِت ال يحمدونَك، الَِّذين ماتُوا ال يسبحونَ

١٩موُل َأنَا الْيا َأفْعكَم ،ونَكدمحي مه اءيا اَألحِإنَّم .انَِتكَأم نع مهالدَأو ونخِْبري اءاآلبنِْقذُِني، فَنُغَنِّي ٢٠. واُهللا ي
  .لْوتَِريِة كُلَّ َأياِم حياِتنَا ِفي بيِت اِهللاعلَى اآلالِت ا

وكَان حزِقيا قَد ٢٢." اعملُوا عِجينَةً ِمن ِتيٍن وضمدوا ِبها الْقُرحةَ فَيبرُأ الْمِلك: "وقَبَل ذَِلك كَان ِإشَعيا قَد قَاَل٢١
َألَهةُ الَِّتي تُ: "سالمالْع ا ِهيِت اِهللا؟ميِإلَى ب دعَأصِلي َأنِّي س َؤكِّد"  

  
 وفد من بابل

٣٩ 

١ كَان َأنَّه ِمعس ا، َألنَّهِقيزةً ِإلَى حِديهاِئَل وساِبَل، رب ِلكم انالدب نب انالدخُ بودرَل مسقِْت، َأرالْو ِفي ذَِلكو
شُِفيا وِريضِبِه٢. م ا ِفيفَفَِرحم ماهَأرا، وِقيزح خَاِزِن  مكُلَّ مٍب، وٍت طَييزاٍب وَأطْيٍب وذَهٍة وِفض اِئِنِه ِمنخَز

 .اولَم يكُن شَيء ِفي قَصِرِه وِفي كُلِّ مملَكَِتِه لَم يِرِهم ِإياه حزِقي. اَألسِلحِة، وكُلَّ ما ِعنْده ِمن كُنُوٍز
٣َألَهسا وِقيزِإلَى ح ا النَِّبييِإشَع بوا؟: "فَذَهاءج نَأي ِمناُل، وجُؤالِء الره اذَا قَاَل لَكا" مِقيزفَقَاَل ح" : وا ِمناءج

لَيس . رَأوا كُلَّ شَيٍء ِفي قَصِري: "زِقيافَقَاَل ح" ماذَا رًأوا ِفي قَصِرك؟: "فَقَاَل النَِّبي٤." َأرٍض بِعيدٍة، ِمن باِبَل
اهِإي ُأِرِهم اِئِني لَمِفي خَز ءا٥." شَيِقيزا ِلحياِهللا الْقَِديِر، : "فَقَاَل ِإشَع كَالم عمُل ِفيِه ِإلَى ٦اسمحقْتٌ، يْأِتي ويس

ويْؤخَذُ بعض َأبنَاِئك، الَِّذين ٧. ال يتْرك شَيء. ه آباُؤك ِإلَى هذَا الْيوِمباِبَل كُلُّ ما ِفي قَصِرك، وكُلُّ ما خَزنَ



صاِلح هو كَالم اِهللا : "فَقَاَل حزِقيا ِإلشَعيا٨." يولَدون لَك ِمن لَحِمك ودِمك، فَيكُونُون ِخصيانًا ِفي قَصِر مِلِك باِبَل
  ."سيكُون سالم وَأمان ِفي َأياِمي: "وقَاَل حزِقيا ِفي نَفِْسِه."  َأعلَنْتَهالَِّذي

  
 عزوا شعبي

٤٠ 

١كُمقُوُل ِإلَهي :وهزِبي، عوا شَعزِإ٢. ع ِبَأنتْ، وا انْتَهشَقَاِئه امَأي ا ِبَأنوهشِّرِس، بِدينَِة الْقُدم وا قَلْببا طَيهثْم
فًا. غُِفراعضا ماهاِء كُلِّ خَطَايزلَى جِد اِهللا عي لَتْ ِمنصا حَألنَّه.  
كَلُّ واٍد يرتَِفع، وكُلُّ ٤. َأِعدوا طَِريقَ ربنَا، اجعلُوا سبَل ِإلَِهنَا مستَِقيمةً: صوتٌ يصرخُ ِفي الصحراء ويقُوُل٣

اُهللا . ويظْهر جالُل اِهللا، ويراه كُلُّ الْبشَِر معا٥.  ينْخَِفض، واَألرض الْمعوجةُ تَستَِقيم، والْوِعرةُ تَستَِويجبٍل وتَلٍّ
تَكَلَّم هنَفْس.  

يذْبُل ٧. الْعشِْب، وكُلُّ جالِلِهم كَزهِر الْعشِْبكُلُّ النَّاِس كَ: "فَقَاَل" ِبماذَا ُأنَاِدي؟: "فَقُلْتُ." نَاِد: "َأسمع صوتًا يقُوُل٦
 يذْبُل الْعشْب، ويسقُطُ الزهر، َأما كَِلمةُ ٨. حقا النَّاس عشْب. الْعشْب، ويسقُطُ الزهر، ِعنْدما تَهب علَيِه نَفْخَةُ اِهللا

  ."ربنَا فَتَبقَى ِإلى اَألبِد
يا من تُبشِّرون الْقُدس، ارفَعوا صوتَكُم واهِتفُوا، ارفَعوه وال ! يا من تُبشِّرون الْقُدس، اصعدوا علَى جبٍل عاٍل٩

ه السلْطَةُ ِليحكُم، ومعه الْجزاء، الْمولَى اِإللَه يْأِتي ِبقُوٍة، ومع١٠!" هذَا هو ِإلَهكُم: "تَخَافُوا، قُولُوا ِلمدِن يهوذَا
يجمع الْحمالن ِبِذراِعِه، يحِملُها ِفي ِحضِنِه، ويقُود الْمرِضعاِت . كَالراِعي يرعى قَِطيعه١١! ومعه الْمكَافََأةُ

اِت ِبالشِّبِر؟ من كَاَل تُراب اَألرِض ِبالْكَيِل، ووزن الِْجباَل ِبالْقَباِن، من كَاَل الِْمياه ِبكَفِِّه، وقَاس السماو١٢. ِبحنَاٍن
مِن الَِّذي استَشَاره اُهللا فََأفْهمه؟ من علَّم ١٤من فَِهم ِفكْر اِهللا؟ ومن كَان مِشيرا لَه ِليرِشده؟ ١٣والتِّالَل ِبالِْميزاِن؟ 

ِإنَّه يعتَِبر اُألمم كَنُقْطٍَة ِمن دلٍْو، َأو كَغُباٍر ِفي ١٥ِفي طَِريِق الْحقِّ؟ من علَّم اَهللا الْمعِرفَةَ، وَأراه سِبيَل الْفَهِم؟ اَهللا 
.  وال حيوانُه يكِْفي َأن يكُون ضِحيةًولُبنَان ال يكِْفي َأن يكُون وقُودا،١٦. ينْفُض الْجزر كَذَرِة تُراٍب. الِْميزاِن

  .كُلُّ اُألمِم ِفي نَظَِرِه كَال شَيٍء، يعتَِبرها ِبال ِقيمٍة وَأقَلَّ ِمن ال شَيٍء١٧
ِيِه الصاِئغُ ِبالذَّهِب، ويصنَع لَه هْل ِبصنٍَم يسِبكُه الصاِنع، ويغَش١٩ِّفَِبمن تُشَبهون اَهللا؟ وِبَأي شَبٍه تُقَاِرنُونَه؟ ١٨

َأو ِإن كَان الْواِحد فَِقيرا، يخْتَار خَشَبا ال يسوس، ويبحثُ عن صاِنٍع ماِهٍر، ِليِقيم صنَما ٢٠سالِسَل ِمن الِْفضِة؟ 
قَع٢١. ال يبي وا؟ َألَمعمتَس وا؟ َألَملَمتَع ؟ َألَمضِت اَألرسنْذُ تََأسوا ممتَفْه ِة؟ َألَمايالِْبد ِمن لَى ٢٢لُغْكُمع اِلسالْج وه

هو يجعُل الْعظَماء كَال ٢٣. هو يبسطُ السماواِت كَِغطَاٍء، وينْشُرها كَخَيمٍة ِللسكَِن. كُرِة اَألرِض، وَأهلُها كَالْجراِد
ٍةشَيِض ِبال ِقيماَألر كَّامح ريصيِفي ٢٤. ٍء، و مهِجذْر تَدمي ِد َأنرجموا، بعرزي ِد َأنرجوا، ِبمسغْري ِد َأنرجِبم

  .اَألرِض، ينْفُخُ ِفيِهم فَيذْبلُون، وتَحِملُهم الزوبعةُ كَالتِّبِن



ارفَعوا عيونَكُم ِإلَى السماواِت وانْظُروا، من خَلَقَ كُلَّ ٢٦ِبمن تُشَبهونَِني؟ من يعاِدلُِني؟ : قُدوسِلذَِلك يقُوُل ال٢٥ْ
عظْمى، والْقُدرِة هِذِه؟ مِن الَِّذي يجعلُها تَخْرج ِبِنظَاٍم كَجيٍش، ويدعوها كُلَّها ِبَأسماِئها؟ هو صاِحب الْقُوِة الْ

  !والشِّدِة، فَال يتَغَيب واِحد ِمنْها
َألَم ٢٨اُهللا ال يرى ما يجِري ِلي، ِإلَِهي ال يباِلي ِبمصلَحِتي؟ : "ِلماذَا تَشْتَِكي يا يعقُوب؟ يا ِإسراِئيُل ِلماذَا تَقُوُل٢٧

ووا؟ الْمعمتَس وا؟ َألَملَموٍدتَعدِبال ح همِكلُّ، فَهال يو بتْعا، ال يِض كُلِّهخَاِلقُ اَألر ،ِلياَألز اِإللَه ولَى ه .
. ونحتَّى الشُّبان يتْعبون ويِكلُّون، والِْفتْيان يعثُرون ويسقُط٣٠ُ. يعِطي التَّعبان قُدرةً، ويمنَح الضِعيفَ قُوة٢٩ً
٣١ شُونمي ،ونبتْعال يو ونرجوِر، يٍة كَالنُّسِنحِبَأج لِّقُونحي ،متَهقُو ونددجِفي اِهللا، فَي مهاءجر ونعضي ا الَِّذينَأم

ِكلُّونال يو.  
  

 اهللا يطمئن شعبه

٤١ 

اقْتَِربوا ِإلَى اَألماِم وتَكَلَّموا، تَعالَوا نَلْتَِقي معا ! جدِدي قُوتَِك َأيتُها اُألمماَنِْصتُوا ِإلَي يا َأهَل السواِحِل والْجزِر، ١
 من َأرسَل ِمن الشَّرِق هذَا الَِّذي ينْتَِصر ِفي كُلِّ خَطْوٍة؟ من دفَع لَه اُألمم، وَأخْضع لَه الْملُوك؟٢. ِللْمحاكَمِة

من ٤. يطَاِردهم ويمر ساِلما ِفي طَِريٍق لَم يعبره ِمن قَبُل٣. يبعِثرهم كَالتُّراِب ِبسيِفِه، وكَالتِّبِن الْمذَرى ِبقَوِسِه
  .َألوِل ِإلَى اآلِخِر، َأنَا هوفَعَل هِذِه اُألمور ونَفَّذَها؟ من َأخْبر ِبها قَبَل حدوِثها؟ َأنَا اُهللا، ِمن ا

وكُلُّ واِحٍد يساِعد ٦فَاقْتَربوا وجاءوا، . رَأى َأهُل السواِحِل والْجزِر ما عِملُوا فَخَافُوا، وارتَعشَِت اَألرض كُلُّها٥
غَ، والْحداد يشَجع من يضِرب علَى السنْداِن ويقُوُل عِن النَّجار يشَجع الصاِئ٧." تَشَجع: "اآلخَر، ويقُوُل َألِخيِه

  .وثَبتَ الصنَم ِبمساِمير ِلكَي ال يقَع." هذَا جيد: "اِإللْحاِم
يا من َأخَذْتُك ِمن آِخِر اَألرِض، ٩ خَِليِلي، ميَأما َأنْتَ يا ِإسراِئيُل عبِدي، يا يعقُوب الَِّذي اخْتَرتُه، يا نَسَل ِإبراِه٨

قُلْتُ لَكا ونْيَأقَاِصي الد ِمن تُكوعدو" :كفُضَأر لَمو تُكِدي، ِإنِّي اخْتَرب١٠." َأنْتَ عكعال تَخَفْ َألنِّي م ،ال . ِإذَن
كٍة َألنِّي ِإلَهريتَتَلَفَّتْ ِفي ح . يكُأقَوكِندِة َأساِلحِميِني الصِبيو ،ُأِعينُكُل ١١. وخْجي كلَيع بغْضي نكُلُّ م

ونِبيديٍء وكَال شَي ونِصيري ونَكقَاِومي الَِّذينى، وخْزي١٢. و ونَكاِربحي الَِّذينو ،مهال تَِجدو اِئكدَأع نثُ عحتَب
  ."ال تَخَفْ، َأنَا ُأِعينُك: "َألنِّي َأنَا الْمولَى ِإلَهك ماِسك يِمينَك وأقُوُل لَك١٣. اِإلطْالِق يٍء علَىيصِبحون كَال شَ

 ُأِعينُك، َأنَا َأنَا نَفِْسي: فَهذَا كَالم اِهللا. ِإسراِئيُل ال تَخَفْ يا يعقُوب، مع َأنَّك ضِعيفٌ كَدودٍة، مع َأنَّك قَِليٌل يا١٤
َأجعلُك نَورجا جِديدا حادا ِبَأسنَاٍن، فَتَدرس الِْجباَل وتَسحقُها، وتَجعُل ١٥. فَاِديك، َأنَا الْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل

وَأنْتَ تَبتَِهج ِباِهللا، وتَفْتَِخر بالْقُدوِس رب بِني . اِصفَةُ وتُذَريها فَتَحِملُها الريح، وتُبددها الْع١٦. التِّالَل كَالتِّبِن
  ."ِإسراِئيَل



١٧ونِجدال يو اءالْم ونطْلُبي اءالْفُقَرو اِكينسطَِش. الْمالْع ِمن ِبسي مانُهلَِكنِّي. ِلس  بَأنَا ر ،ملَه تَِجيبَأنَا اُهللا َأس
ُأحوُل الصحراء ِإلَى عيوِن . ُأفَجر َأنْهارا علَى الِْهضاِب، وينَاِبيع ِفي وسِط اَألوِديِة١٨. سراِئيَل ال َأتْركُهمبِني ِإ

نَاِبيعالْقَاِحلَةَ ِإلَى ي ضاَألراٍء، وال١٩. مو اآلسنْطَ والسو زاِء اَألررحُأنِْبتُ ِفي الصوتُونيُأنِْمي ِفي الْقَفِْر . زو
ِلكَي يرى النَّاس فَيعِرفُوا، ويتََأملُوا فَيفْهموا َأن يد اَهللا صنَعتْ هذَا، وَأن ٢٠. السرو والسنِْديان والشَّرِبين معا
هعداِئيَل َأبرِني ِإسب بر وسالْقُد.  

٢١وا دمقُوُل اُهللاقَدي ،اكُموع .قُوبعي ِلكقُوُل مي ،كُمججاتُوا حث٢٢ُ. هدحيا سنَا ِبمِلتُخِْبر كُمنَاماتُوا َأصا ! هِبم َأو
ِبرونَا ِبما سيْأِتي ِفيما بعد، َأخ٢٣ْعرفُونَا ِبُأموِر الْمستَقْبِل، . َأخِْبرونَا فَنَتََأمَل ونَعلَم النِّهايةَ! جرى ِفي الْماِضي

لَِكنَّكُم َأقَلُّ ِمن ال شَيٍء، ٢٤! هاتُوا معِجزةً، خَيرا كَانَتْ َأو شَرا، ِلكَي نَنْدِهشَ َأو نَخَافَ. فَنَعلَم َأنَّكُم آِلهةٌ
  .ِذي يخْتَاركُموَأعمالَكُم ِبال ِقيمٍة علَى اِإلطْالِق، وملْعون هو الَّ

يدوس علَى الْحكَّاِم كََأنَّهم وحٌل، وكَما . هو ِمن مشِْرِق الشَّمِس ويبتَِهُل ِإلَي. َأنَا َأقَمتُه ِمن الشَّماِل فَيْأِتي٢٥
الطِّين الْفَخَّاِري وسدِة٢٦. ياينْذُ الِْبدِر مذَا اَألمِبه رَأخْب نم تَّى نَقُوَل ِإنَّهوِثِه حدَل حقَب لَنَهَأع نم ؟ َأولَمتَّى نَعح 

رَأخْب اِحدال واِدقٌ؟ وص .لَنَأع اِحدال وو .ةً ِمنْكُمنَا كَِلمِمعال سوِر، ٢٧! وِذِه اُألمه نع سالْقُد رَأخْب نُل مَأنَا َأو
ثَ رعب نُل مَأواوهشِّربولًا يا٢٨. سدَأح دِة، فَال َأجُؤالِء اآلِلهِإلَى ه ةً. َأنْظُرشُورِطي معا يدَأح ال َأِجد ،منَع .

دري اِحدال وو ،مَألُه٢٩. َأساِئفُونز مكُلُّه !ءال شَي مالُهمفَراغٌ! َأعو ِريح ماِثيلُهتَمو!  
  

 العبد المختار

٤٢ 

ال يصرخُ ٢. َأضع روِحي علَيِه، فَيعِطي الْحقَّ ِلُألمِم. هذَا هو عبِدي الَِّذي َأعضده، مخْتَاِري الَِّذي يفَرحِني١
يجِري . ى فَِتيلَةً مدخِّنَةًال يكِْسر حتَّى عصا مهشَّمةً، وال يطِْفُئ حت٣َّ. وال يِصيح، وال يرفَع صوتَه ِفي الشَّواِرِع

حتَّى َأهُل السواِحِل الْبِعيدِة . ال تَرتَِخي عِزيمتُه وال تَثْبطُ ِهمتُه، ِإلَى َأن يثَبتَ الْحقَّ علَى اَألرِض٤. الْحقَّ ِبَأمانٍَة
  .يضعون رجاءهم ِفي شَِريعِتِه

ِذي خَلَقَ السماواِت ونَشَرها، والَِّذي بسطَ اَألرض وكُلَّ ما يخْرج ِمنْها، والَِّذي يعِطي حياةً هذَا كَالم اِهللا ال٥َّ
ا ِللشَّعِب َأنَا اُهللا دعوتُك ِبصالِحي، َأنَا ُأمِسك ِبيِدك وَأحفَظُك وَأجعلُك ِميثَاق٦ً. َألهِلها، وروحا ِللساِئِرين ِفيها

  .ِلتَفْتَح الْعيون الْعمياء، وتُخِْرج اَألسرى ِمن السجِن، وتُحرر الْجاِلِسين ِفي ظُلْمِة الْحبِس٧. ونُورا ِلُألمِم
ِإن ! انْظُروا٩. لتَّسِبيِح الْواِجِب ِليال َأسمح ِبَأن يشَاِركَِني آخَر ِفي جالِلي، وال صنَم ِفي ا! وهذَا اسِمي َأنَا اُهللا،٨

  .ما ِقيَل ِفي الْماِضي قَد تَحقَّقَ، واآلن ُأعِلن لَكُم َأشْياء جِديدةً، وقَبَل َأن تَحدثَ ُأخِْبركُم ِبها



  أغنية حمد هللا

َأنْتُم يا من تَعبرون الِْبحار، وَأنِْت َأيتُها الْخَالِئقُ الَِّتي . اَألرِضسبحوه ِفي كُلِّ َأنْحاِء . ِهللا ُأغِْنيةً جِديدةً غَنُّوا١٠
م ِلتُنِْشِد الصحراء ومدنُها، ِلتَفْرِح الديار الَِّتي يسكُنُها ِقيدار، ِليرن١١ِّ. ِفيها، َأيتُها السواِحُل والْجزر وكُلُّ سكَّاِنها

اِلعس كَّاناِل. سِم الِْجبِقم ِتفُوا ِمنهلْيِر١٢. وزالْجاِحِل ووِفي الس هِبيحِلنُوا تَسعيا، ودجطُوا اَهللا مع١٣. ِلي جخْري
  .ِهالْمولَى كَبطٍَل، كَمحاِرٍب يشِْعُل ِغيرتَه، يهِتفُ ويِصيح، وينْتَِصر علَى َأعداِئ

َأخِْرب الِْجباَل والتِّالَل ١٥. َأما اآلن فََأِصيح كَامرَأٍة تَِلد، وَأنْفُخُ وَأزفُر. صمتُّ طَِويلًا، سكَتُّ وضبطْتُ نَفِْسي١٤
 الْعمي ِفي طَِريٍق لَم يعِرفُوها ِمن َأقُود١٦. ُأحوُل اَألنْهار ِإلَى َأرٍض، وُأنَشِّفُ الْعيون. وُأيبس كُلَّ خُضرٍة ِفيها

هِذِه . وُأحوُل الظَّالم َأمامهم ِإلَى نُوٍر، وَأجعُل اَألماِكن الْوعرةَ تَستَِوي. قَبُل، وُأرِشدهم ِفي مساِلك لَم يعلَموها
منْهال َأتَخَلَّى عا ولُهَأفْع ور١٧. اُألماِثيِلَأمِللتَّم قُولُونينَاِم ولَى اَألصع تَِّكلُوني تُنَا: "ا الَِّذينَأنِت آِله " ونعاجتَري

  .ِللْوراِء ِفي ِخزٍي شَِديٍد
  شعب أعمى وأطرش

 عبِدي، وَأطْرشُ كَرسوِلي الَِّذي من هو َأعمى غَير١٩! تَطَلَّعوا َأيها الْعمي وانْظُروا! اسمعوا َأيها الطُّرش١٨ُ
ُأذُنَاك . أنْتَ تَرى َأشْياء كَِثيرةً، وال تَنْتَِبه لَها٢٠َأبعثُه؟ من هو َأعمى كَالَِّذي َأِثقُ ِفيِه، َأعمى كَعبِد اِهللا؟ 

عمال تَستَاِن، وفْتُوحالِحِه٢١. مِل صَأج ِمن رس ااُهللا قَدهكِْرميو تَهشَِريع ظِّمعي ٢٢. ، ِلذَِلك وبنْهم بشَع لَِكنَّه
صاروا كَشَيٍء ينْهب وال من ينِْقذُهم، صاروا كَشَيٍء . ومسلُوب، كُلُّهم وقَعوا ِفي حفٍَر، َأِو اخْتَفَوا ِفي السجوِن

جِبِإر طَاِلبي نال مو لَبسياِعِهم.  
من سلَّم يعقُوب ِإلَى السلِْب، وِإسراِئيَل ِإلَى ٢٤من ِمنْكُم يسمع هذَا الْكَالم، ويصِغي وينْتَِبه ِلما سيْأِتي؟ ٢٣

ِلذَِلك صب ٢٥. ِه، وَأن يِطيعوا شَِريعتَهَألنَّهم رفَضوا َأن يسلُكُوا ِفي طُرِق. النَّاِهِبين؟ هو اُهللا الَِّذي َأخْطَْأنَا ِإلَيِه
  .فََألهبتْهم ِمن كُلِّ نَاِحيٍة ولَِكنَّهم لَم يفْهموا، وَأحرقَتْهم ولَِكنَّهم لَم يعتَِبروا. علَيِهم غَضبه الْمشْتَِعَل، ِبحرٍب عِنيفٍَة

  
 اهللا وحده هو الفادي

٤٣ 

١اآلنوقُوبعا يي نَكالَِّذي كَوِبي، وا شَعي اِهللا الَِّذي خَلَقَك ذَا كَالمه  .تُكيال تَخَفْ، َألنِّي فَد .ِمكِباس تُكوعَأنْتَ . د
لنَّاِر فَال تُحِرقُك، َأو ِفي اللَِّهيِب ِإذَا مشَيتَ ِفي ا. ِإذَا عبرتَ ِفي الِْمياِه فََأنَا معك، َأو ِفي اَألنْهاِر فَال تَغْمرك٢. ِلي

ْؤِذيك٣. فَال ينِْقذُكم قُوبعِني يب بر وسالْقُد ،كلَى ِإلَهوَأ . َألنَّي َأنَا الْمبسشَةَ وبالْحو ،نْكةً عيِفد رلْتُ ِمصعج
لًا ِمنْكدَأ٤. ب ،َأنْتَ نَِفيس ،لَيَأنْتَ غَاٍل عتُكببنَا َأح .نَفِْسك نا عضا ِعومُأمو ،لًا ِمنْكدا بوبِطي شُعُأع ال ٥. ِلذَِلك

كعِب. تَخَفْ َألنِّي مالْغَر ِمن كعمَأجِق، والشَّر ِمن كالدَأو ِضرُأحاِل ٦. سَأقُوُل ِللشَّم'منُوِب ' َأطِْلقْهِللْجال 'و



مهنَعِض، ' .تَمآِخِر اَألر نَاِتي ِمنبِعيٍد، وب نَاِئي ِمنَأب ِضر٧َأح نْتُهكَوو خَلَقْتُه نِمي، كُلَّ مى ِباسعدي نكُلَّ م
  .َأخِْرِج الشَّعب اَألعمى ولَه عيون، واَألطْرشَ ولَه آذَان٨. وصنَعتُه ِلمجِدي

من َأخْبر ِبهذَا مسبقًا، َأو َأعلَن لَنَا ما جرى ِفي الْماِضي؟ . مِم، احتَِشدوا َأيها الشُّعوباجتَِمعوا يا كُلَّ اُأل٩
عِبي َأنْتُم يا شَ. هذَا كَالم اِهللا١٠!" هم علَى حقٍّ: "ِليقَدموا شُهودهم ِلكَي يثِْبتُوا دعواهم، ويسمع النَّاس فَيقُولُوا

ووا َأنِّي َأنَا همتَفْهتُْؤِمنُوا ِبي وِرفُوِني وتَع ِلكَي ،تُهِدي الَِّذي اخْتَربع وِدي، َأنْتُمشُه . كُوني لَنو ،ِلي ِإلَهقَب كُني لَم
فَالَِّذي فَعَل هذَا لَيس ِإلَها غَِريبا . ْأتُ وَأنْقَذْتُ وَأعلَنْتَُأنَا الَِّذي َأنْب١٢. َأنَا َأنَا هو اُهللا، وال منِْقذَ غَيِري١١! بعِدي
نَكُميذَا. بَأنَا اُهللا قُلْتُ هوِدي، وشُه ِدي١٣. فََأنْتُمي نِْقذَ ِمنال مو ،وِء َأنَا هدنْذُ الْبم ،منَع .دلِْغيِه َأحال ي لُهما َأعم!  
١٤ ذَا كَالمهقُوبعِني يب بوِس رالْقُد اِهللا فَاِديكُم . برها، فَياِبهوكُلَّ َأب طِّمحي ناِبَل مِسُل ِإلَى بُأر ِلكُمَأج ِمن

  .بِني يعقُوب ومِلكُكُمَأنَا اُهللا، َأنَا الْقُدوس ربكُم، وخَاِلقُ ١٥. الْباِبليون ِفي السفُِن الَِّتي كَانُوا يفْخَرون ِبها
وجذَبتُ مركَباِت الْعدو وفُرسانَه، ١٧. َأنَا فَتَحتُ ِفي الْبحِر طَِريقًا، وِفي الِْمياِه الْعاِتيِة مسلَكًا. هذَا كَالم اِهللا١٦

وا َأبقُومي لَنا، وعم نَاكقَطُوا هفَس ،طَالَهَأبو شَهيجاوانْطَفَُأوا كَفَِتيلٍَة. دوا ودْل خَم١٨. ب ِذكْرا لَنَا وم لَِكن
َأال تَعِرفُونَه؟ ِإنِّي َأشُقُّ ِفي . َألنِّي سَأصنَع شَيًئا جِديدا، يبدُأ ِمن اآلن١٩. ال تَتََأملُوا ِفي اُألموِر الْقَِديمِة! الْماِضي

الْوحوشُ والذَِّئاب والنَّعام تُكِْرمِني، َألنِّي ُأجِري ِفي الصحراِء ٢٠. جِري ِفي الْقَفِْر َأنْهاراالصحراِء طَِريقًا، وُأ
 ،تُهالَِّذي اخْتَر ِبيشَع ِقيا، َألسارِفي الْقَفِْر َأنْهو اءِدي٢١ممِبح خِْبرِلنَفِْسي ِلي ِملْتُهالَِّذي عو.  

٢٢لَِكنَّكقُوبعا يِلي يَأج ِمن كنَفْس تُتِْعب لَمِبي، وا شَعِني يتَطْلُب قُ، ٢٣.  لَمرحانًا يبا قُرهمِلي شَاةً ِلتُقَد ِضرتُح لَم
اكايحِني ِبضتُكِْرم لَمو .تُكبال َأتْعو ،ِقيٍق ِمنْكاِن دبِبطَلَِب قُر كلَيُأثَقِّْل ع خُوٍرلَما ٢٤.  ِبطَلَِب بخُورتَشْتَِر ِلي ب لَم

اكايحِم ضِني ِبشَحتُشِْبع لَمِة، وِبالِْفض .تَِني ِبآثَاِمكبَأتْعو ،اكِبخَطَاي لَيا ثَقَّلْتَ ع٢٥. ِإنَّم كاِحي ذُنُوبالْم وَأنَا، َأنَا ه
َأبوك اَألوُل َأخْطََأ، ٢٧. ذَكِّرِني وتَعاَل نَتَحاكَم، قَدِم اَألِدلَّةَ علَى براءِتك٢٦. ِمن َأجِلي، وخَطَاياك ال َأذْكُرها

 ،لَيوا عدرتَم تُكقَادِتي٢٨ويوا بسنَج اُؤكَؤسرانَِة. وِلِإله قُوبعِني يالِك، وبِبي ِللْهَل شَعتُ نَسلَمَأس ِلذَِلك.  
  

 وحده هو اهللالمولى 

٤٤ 

١تُهِبي الَِّذي اخْتَرا شَعيِدي، وبع قُوبعا يي عماس اآلنِحِم، اُهللا ٢. وِفي الر نَككَوو كنَعاِهللا الَِّذي ص ذَا كَالمه
ِعينُكم .تُهِبي الَِّذي اخْتَرا شَعيِدي، وبع قُوبعا ي٣. ال تَخَفْ يلَى َألنِّي ُأِفيضولًا عيسطْشَاِن، ولَى الْعع اءم 

فَينْبتُون كَالْعشِْب ِفي الْمروِج وكَالصفْصاِف ٤. ُأِفيض روِحي علَى نَسِلك، وبركَِتي علَى ذُريِتك. اَألرِض الْياِبسِة
وآخَر يسمي نَفْسه ِباسِم يعقُوب، وواِحد آخَر يكْتُب علَى يِدِه ' َأنَا َأنْتَِمي ِهللا'فَواِحد يقُوُل ٥. علَى مجاِري الِْمياِه

  .ويلَقِّب نَفْسه ِباسِم ِإسراِئيَل' َأنَا ِهللا'



هْل يوجد ِمثِْلي؟ ٧.  ِإلَه غَيِريَأنَا اَألوُل وَأنَا اآلِخر، وال. هذَا كَالم اِهللا مِلِك بِني ِإسراِئيَل وفَاِديِهم، اِهللا الْقَِديِر٦
ِإذَن هاتُوه ِليعِلن ذَِلك ويخِْبر ِبِه، ثُم يعِرض قُداِمي ما حدثَ منْذُ َأنْشَْأتُ شَعِبي الْقَِديم، وما سيحدثُ ِفي 

َأما َأعلَنْتُ ذَِلك لَكُم منْذُ الْقَِديِم؟ نَعم، َأنَا .  تَرتَِعبوا وال تَخَافُواال٨. نَعم، ِليخِْبرنَا ِبُأموِر الْمستَقْبِل. الْمستَقْبِل
كُلُّ الَِّذين ٩وهْل هنَاك واِحد آخَر هو الصخْر، وال َأعلَم ِبِه؟ . فَهْل يوجد ِإلَه غَيِري؟ ال. َأخبرتُكُم وَأنْتُم شُهوِدي

وننَعصايةَ لَهال ِقيم مهكُنُوزو ،مةَ ِمنْهال فَاِئد نَاماٍر.  اَألصِفي عاٌل وهجو انيمع مه نَاماألص وندبعي الَِّذينو .
ين يعملُون اَألصنَام هم مجرد فَالَِّذ. هو وَأمثَالُه يخْزون١١مِن الَِّذي يصور ِإلَها ويسِبك صنَما ال فَاِئدةَ ِمنْه؟ ١٠
  .ِحين يْأتُون ِإلَى الْمحاكَمِة يرتَِعبون ويخْزون معا. بشٍَر
وبينَما هو . ِة ويشَكِّلُهيقَلِّبه ِفي الْجمِر، وِبِذراِعِه الْقَِويِة يضِربه ِبالِْمطْرقَ. فَالْحداد يصنَع التِّمثَاَل ِمن الْحِديِد١٢

بتْعطَشُ فَيعيو ،تُهقُو فَتَخُور وعجشْتَِغُل يالْخَشَِب١٣. ي ِمن هنَعصي ارالنَّجةً . والمع عضيِط، وِبالْخَي ِقيسي
. عه علَى شَكِْل ِإنْساٍن، وكَجماِل الْبشَِر، ِليوضع ِفي الْمعبِدِبالِْمخْرِز، ويحفُر ِباِإلزِميِل، ويرِسم ِبالِْبركَاِر، فَيصنَ

١٤ اِر الْغَابِة، َأوَأشْج نيو با تَنْمكَهتَرلُّوٍط وب ةَ ِسنِْدياٍن َأورشَج ٍز، َأِو اخْتَارةَ َأررشَج قَطَع َأنَّه ةُ ِهيفَالِْحكَاي
نُوبةَ صرشَج سوغَرا تَنْملَهعجو طَراءَ الْمج١٥. ٍر، و خِْبزِلي شِْعلُهي ِبِه، َأو اِحدفَُّأ الْوتَدا يقُودو كُونا يِمنْه ءزفَج

قُ ِنصفَ ِإذَن يحِر١٦. ينْحِني لَهوالْجزء اآلخَر يصنَعه ِإلَها ويسجد لَه، نَعم يصنَع ِمنْه صنَما و. علَيِه خُبزا
ما َأحلَى َأن َأتَدفََّأ وَأرى : "الشَّجرِة ِفي النَّاِر، ِليِعد طَعاما ويشِْوي لَحما ويْأكَُل حتَّى يشْبع، وَأيضا يتَدفَُّأ ويقُوُل

نَجِني َألنَّك َأنْتَ : " وينْحِني لَه ويسجد، ويصلِّي لَه ويقُوُل.والنِّصفُ اآلخَر، يصنَعه ِإلَها، صنَما لَه١٧!" نَارا
  !"ِإلَِهي
١٨مغْلَقَةٌ فَال تَفْهم مقُولُهعى، وغَطَّاةٌ فَال تَرم مونُهيًئا، عشَي ونمفْهال يًئا وشَي ِرفُونعُؤالِء ال ي١٩. ه اِحدال وو

َأحرقْتُ ِنصفَ الشَّجرِة كَوقُوٍد، وخَبزتُ علَى جمِرِه : "فَهم ِليقُوَل َأمُل ِفي قَلِْبِه، وال واِحد ِعنْده معِرفَةٌ َأوِمنْهم يتَ
. كََأنَّه يْأكُُل رمادا٢٠"  شَجرٍة؟خُبزا، وشَويتُ لَحما وَأكَلْتُ، فَهْل َأصنَع ِمِن بِقيِتها ِتمثَالًا نَِجسا وَأسجد ِلساِق

  ."هذَا ِإلَه كَاِذب، َأنَا صنَعتُه ِبيِميِني: "يضلِّلُه قَلْبه الْمخْدوع، فَال ينِْقذُ نَفْسه وال يقُوُل
٢١قُوبعا يِدي يبع ِبي، َألنَّكا شَعي ورِذِه اُألمه اذْكُر .تُكنَعِدي. َأنَا صبَأنْتَ ع .قُوبعا يي اكَأنْس لَن .
  .ارِجع ِإلَي َألنِّي فَديتُك. محوتُ ذُنُوبك كَغَيمٍة، وخَطَاياك كَسحابٍة٢٢
ي َأيتُها الِْجباُل، وَأيتُها الْغَاباتُ اهِتِفي يا َأعماقَ اَألرِض، هلِِّلي وغَنِّ. رنِِّمي َأيتُها السماواتُ، َألن اَهللا فَعَل هذَا٢٣

قُوبعِفي ي دجتَمو ،هبى شَعاَهللا فَد ا، َألناِرهكُلُّ َأشْجِحِم٢٤. وِفي الر نَكالَِّذي كَوو اِهللا فَاِديك ذَا كَالمَأنَا اُهللا . ه
َأنَا ُأبِطُل آياِت الْكَذَّاِبين، ٢٥. ماواِت، َأنَا وحِدي بسطْتُ اَألرضَأنَا وحِدي نَشَرتُ الس. صنَعتُ كُلَّ شَيٍء

ُأحقِّقُ كَالم عِبيِدي، ٢٦. َأقِْلب كَالم الْحكَماِء، وَأجعُل معِرفَتَهم جهالَةً. وَأفْضح حماقَةَ من يماِرسون الِْعلْم ِبالْغَيِب
م مُأتَمِليوسر ِس . قَاِصدِن الْقُدَأقُوُل ع"رمتَعوذَا " سهِن يدم نعا"وِمنْه مدا تَهم ُأِقيمنَى، وتُبِر ٢٧." سحَأقُوُل ِللْب
كُلَّ مِشيَئِتي، ِلكَي تُبنَى هو راِعي الَِّذي يتَمم : "َأقُوُل عن كُورش٢٨َ." انْشَفْ، َألنِّي سُأجفِّفُ َأنْهارك: "الْعِميِق

  ."الْقُدس، وِلكَي تُوضع َأساساتُ الْبيِت



  
 كلمة اهللا لكورش

٤٥ 

١َأم َأفْتَحلُوٍك، وم ِسالح َأنِْزعا، ومُأم لَه ِميِنِه ُألخِْضعكْتُ ِبيسشَ الَِّذي َأمخْتَاِر، ِلكُورِلِكِه الْماِهللا ِلم ذَا كَالمه هام
ُأحطِّم َأبواب النُّحاِس وُأكَسر . َأنَا َأِسير قُدامك وُأمهد لَك الِْجباَل٢. اَألبواب، فَال يبقَى باب مغْلَقٌ ِفي وجِهِه

 َأنِّي َأنَا الْمولَى رب بِني يعقُوب الَِّذي وُأعِطيك كُنُوزا مخِْفيةً، وذَخَاِئر مخَبَأةً، ِلكَي تَعِرف٣َ. قُضبان الْحِديِد
ِمكِباس وكعدِر ٤. يغَي ا ِمنا كَِريملَقَب تُكطَيَأعو ِمكِباس تُكوعد ،تُهِبي الَِّذي اخْتَرشَعِدي، وبع قُوبعِل يَأج ِمن

ِلكَي يعِرفَ النَّاس ِمن ٦ُأشَددك مع َأنَّك لَم تَعِرفِْني، .  نَعم ال ِإلَه غَيِري.َأنَا اُهللا، وال ِإلَه غَيِري٥. َأن تَعِرفَِني
َأنَا مبِدع النُّوِر وخَاِلقُ الظَّالِم، صاِنع الْهنَاِء ٧. َأنَا اُهللا، وال ِإلَه غَيِري. الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب، َأنَّه ال يوجد غَيِري

ذَا. خَاِلقُ الشَّقَاِءوكُلِّ ه اِنع٨. َأنَا اُهللا صبحالس ا، تُنِْزلُهالحاتُ صاومالس ِطرتُم . ،رو النَّصنْمفَي ضاَألر تَنْفَِتحو
الحاِرِه الصِبِجو طْلَعيذَا. وه نَعَأنَا اُهللا َأص.  

٩هو هاِنعص خَاِصمي نُل ِلميِضالْوِف اَألرخَز ٍف ِمنِة خَزِقطْع درجم و .ِللْفَخَّاِري قُوُل الطِّينْل ياذَا : "هم
  "ماذَا تَِلِدين؟: "َأوِ المرَأٍة" ماذَا تَِلد؟: "الْويُل ِلمن يقُوُل َألٍب١٠" َأنْتَ تَنْقُصك الْمهارةُ؟: "َأو يقُوُل لَه" تَصنَع؟

هْل لَكُم الْحقُّ ِفي َأن : "ا كَالم اِهللا، كَالم الْقُدوِس رب بِني يعقُوب وصاِنِعِهم والَِّذي ِفي يِدِه الْمستَقْبُلهذ١١َ
يداي َأنَا نَشَرتَا . هاَأنَا صنَعتُ اَألرض وخَلَقْتُ اِإلنْسان علَي١٢تَسَألُوِني عن بِني، َأو تُوصوِني ِبعِمِل يدي؟ 

هو يبِني مِدينَِتي، ويطِْلقُ . َأنَا ُأرِسُل كُورشَ ِلينْتَِصر، وُأسهُل كُلَّ طُرِقِه١٣. السماواِت، وَأنَا َأمرتُ كُلَّ مالِئكَِتها
ثَروةُ ِمصر، ومكَاِسب : "قَاَل اُهللا١٤. ا كَالم اِهللا الْقَِديِرهذَ." َأسرى شَعِبي َأحرارا، وذَِلك ِبال َأجٍر وال مكَافََأٍة

يْأتُون مقَيِدين . الْحبشَِة، وَأهُل سبٍإ الَِّذين قَامتُهم طَِويلَةٌ، يْأتُون ِإلَيِك، ويصِبحون ِملْكًا لَِك، ويمشُون وراءِك
وندجسيالِسِل وِبالسقُولُونيو ونعرتَضيلَِك، و  :'هرغَي ال ِإلَهِك وعاَهللا م ا ِإنقِإلَّا اُهللا. ح ال ِإلَه.'"  

١٥جحي ا َأنْتَ ِإلَهقحمنِْقذَهمو قُوبعِني يب با ري ،هنَفْس خ١٦ْ. بيو نوخْزي نَاماَألص وننَعصي كُلُّ الَِّذين ،لُونج
  .لَن تَخْزوا ولَن تَخْجلُوا ِإلَى اَألبِد. َأما يعقُوب فَينْجو ِباِهللا نَجاةً َأبِدية١٧ً. يذْهبون كُلُّهم ِفي خَجٍل

لَم يخِْلقْها ِلتَكُون . سسهاهذَا كَالم اِهللا الَِّذي خَلَقَ السماواِت، هو اُهللا الَِّذي كَون اَألرض وصنَعها، هو َأ١٨
لَم َأتَكَلَّم ِفي الْخَفَاِء، وال ِفي َأماِكن مظِْلمٍة، ١٩. َأنَا اُهللا، وال ِإلَه غَيِري. فَاِرغَةً، بْل كَونَها ِلتَكُون عاِمرةً ِبالسكَّاِن
  .َأنَا اُهللا َأتَكَلَّم ِبالصدِق، وُأعِلن ما هو حقٌّ. اِئدٍةوال قُلْتُ ِلنَسِل يعقُوب َأن يطْلُبوِني ِبال فَ

ما َأجهَل الَِّذين يحِملُون صنَما ِمن خَشٍَب، . اجتَِمعوا وتَعالَوا وتَقَدموا معا يا من نَجوتُم ِمن َأيِدي اُألمِم٢٠
من َأخْبر ِبهِذِه اُألموِر منْذُ الْقَِديِم؟ . خَلُّوهم يتَشَاوروا معا. تَكَلَّموا وقَدموا دعواكُم٢١! ويصلُّون ِإلَى ِإلٍَه ال ينِْقذُ

ِالْتَِفتُوا ِإلَي ٢٢. يِريمن َأنْبَأ ِبها منْذُ زمٍن بِعيٍد؟ َألَستُ َأنَا اُهللا وال ِإلَه غَيِري؟ فََأنَا اِإللَه الصاِلح الْمنِْقذُ وال غَ
َأقْسمتُ ِبذَاِتي، وِبالصدِق نَطَقَ فَِمي ِبكَِلمٍة ال ٢٣. وانْجوا يا كُلَّ َأنْحاِء اَألرِض، َألنِّي َأنَا اُهللا، وال ِإلَه غَيِري



تُنْقَض .ِلفُ ِبي كُلُّ وحيو ،كَِبِهملَى رالْكُلُّ ِلي ع دجسفَ يو٢٤. اِحٍدس الحالص هدحنِّي، ِباِهللا وع قُولُونيو
َأما كُلُّ نَسِل يعقُوب، فَيِصيرون صاِلِحين ِباِهللا، وِبِه ٢٥. ِإلَيِه يْأِتي كُلُّ من غَِضبوا علَيِه ويخْزون. والْقُوةُ

ونفْتَِخري.  
  

 آلهة بابل

٤٦ 

. تَماِثيلُهما ِحمٌل ثَِقيٌل علَى الْحيوانَاِت التَّعبانَِة. الْحِمير والْبهاِئم َأصنَامهما تَحِملُها. ى نَبوركَع ِبيُل وانْحن١َ
 !انْحنَِت اآلِلهةُ وركَعتْ، ولَم تَقِْدر َأن تُنِْقذَ َأصنَامها، فَذَهبتْ ِهي نَفْسها ِإلَى اَألسِر٢
٣اس تُ ِبِهمتَنَياعطِْن، وكَانُوا ِفي الْب نْذُ َأنم ملْتُهمح اِئيَل، الَِّذينرِت ِإسيِة بِقيا كُلَّ بيو ،قُوبعتَ ييا بوا ِلي يعم

َأنَا صنَعتُكُم فََأنَا َأحِملُكُم وَأسِندكُم . مفََأنَا هو حتَّى ِعنْدما تَِشيخُون ويِشيب شَعركُم، َأنَا َأسِندك٤ُ. منْذُ الِْوالدِة
يكُمُأنَجو.  

هم يفِْرغُون الذَهب ِمن الِْكيِس، ويِزنُون الِْفضةَ ٦ِبمن تُشَبهونَِني وتُعاِدلُونَِني؟ ِبمن تُقَاِرنُونَِنِي فَنَتَشَابه؟ ٥
ص ونتَْأِجرسياِن، وِبالِْميزونَهدبعيو لَه وندجسي ا، ثُماِ إلَههنَعص٧. اِئغًا ِلي ثُم ،ِملُونَهحيو لَى َأكْتَاِفِهمع ونَهفَعري

  .ِقذُه ِمن ِمحنَِتِهيصرخُ ِإلَيِه الْواِحد، فَال يِجيب وال ينْ. هنَاك يِقفُ وال يتَحرك ِمن موِضِعِه. يضعونَه ِفي مكَاِنِه
َألنِّي . ُأذْكُروا ما جرى ِفي الْقَِديِم، منْذُ زمٍن بِعيٍد٩. ُأذْكُروا هذَا وكُونُوا ِرجالًا، تََأملُوا ِفي قُلُوِبكُم َأيها الْعصاة٨ُ

.  عِن النِّهايِة ِمن الِْبدايِة، وعِن الْمستَقْبِل ِمن قَبِل ما يْأِتيُأعِلن١٠. َأنَا اُهللا وال ِإلَه ِمثِْلي. َأنَا اُهللا وال ِإلَه غَيِري
َأدعو ِمن الشَّرِق رجال كَطَيٍر جاِرٍح، وِمن ِبالٍد بِعيدٍة يْأِتي الَِّذي ١١." قَصِدي يِتم، وَأفْعُل كُلَّ مِشيَئِتي: "َأقُوُل

. اسمعوا ِلي يا قُساةَ الْقُلُوِب، َأيها الْبِعيدون عِن الصالِح١٢. قُلْتُه َأفْعلُه وما قَضيتُ ِبِه ُأنَفِّذُهما . يتَمم قَصِدي
  .ُأنِْقذُ الْقُدس، وُأكِْرم بِني ِإسراِئيَل. ُأنِْقذُ ِمن غَيِر تَْأِخيٍر. جعلْتُ صالِحي قَِريبا ال بِعيدا١٣
  

 سقوط بابل

٤٧ 

فَلَن تُدعي . اُقْعِدي علَى اَألرِض ال علَى الْعرِش، يا مِدينَةَ الْباِبِليين. ِانِْزِلي واقْعِدي ِفي التُّراِب، يا مِدينَةَ باِبَل"١
ِاكِْشِفي الساقَ . نِْزِعي ِحجابِك وشَمِري الثَّوبِا. خُِذي الطَّاحونَةَ واطْحِني الدِقيق٢َ. ِمن بعد الرِقيقَةَ واللَِّطيفَةَ

ارِري اَألنْهباعٍد٣. وَأح نفُو عال َأعو ِك، فََأنْتَِقمارع رظْهيِك ويرنْكَِشفُ عِني ٤." يب بر وسفَاِدينَا الْقُد وذَا هه
اُهللا الْقَِدير هماِئيَل، الَِّذي اسرِإس.  



غَِضبتُ علَى شَعِبي، ٦. اُقْعِدي صاِمتَةً وادخُلي ِفي الظَّالِم يا مِدينَةَ الْباِبليين، فَلَن تُدعي ِمن بعد سيدةَ الْمماِلِك"٥
مهعةً مِحيمتَكُوِني ر ِدِك، فَلَمِإلَى ي متُهلَّمستُ نَِصيِبي وسلَى الشُّ. نَجتَّى عاحا ثَِقيال ِجدِت ِنيرعضوِخ وي .

  .لَِكنَِّك لَم تَتََأمِلي ِفي هِذِه اُألموِر، ولَم تُفَكِِّري ِفي عاِقبِتها!" سَأظَلُّ سيدةَ الْمماِلِك ِإلَى اَألبِد: "وقُلِْت٧
لَن َأتَرمَل ولَن . َأنَا وحِدي، ِوال غَيِري: "ي َأماٍن وتَقُوُل ِفي قَلِْبهافَاآلن ِاسمِعي هذَا َأيتُها الْمتَنَعمةُ الساِكنَةُ ِف٨

نَعم، تَْأِتياِن . تَفِْقِدين َأوالدِك وتَتَرمِلين: لَِكن ِفي لَحظٍَة، ِفي يوٍم واِحٍد، تَْأِتي علَيِك الْمِصيبتَاِن٩." َأفِْقد َأوالِدي
." ال يراِني َأحد: "َأنِْت اتَّكَلِْت علَى شَرِك وقُلِْت١٠. ِبِشدٍة علَى الرغِْم ِمن ِسحِرِك الْكَِثيِر وتَعاِويِذِك الْقَِويِةعلَيِك 

يِك مكْروه ال تَعِرِفين َأن فَيْأِتي عل١١َ." َأنَا وحِدي، وال غَيِري: "وَأضلَّتِْك ِحكْمتُِك ومعِرفَتُِك، فَقُلِْت ِفي قَلِْبِك
قَِّعينَهال تَتَو ابغْتَةً خَرِك بلَيْأِتي عيا، وهدلَى رع تَنِْزُل ِبِك كَاِرثَةٌ ال تَقِْدِرينو ،تَتَخَلَِّصي ِمنْه.  

فَربما تَنْجِحين َأو ربما تُِخيِفين .  ِصباِكِإذَِن استَِمري ِفي تَعاِويِذِك وِفي ِسحِرِك الْكَِثيِر، كَما فَعلِْت منْذ١٢ُ
اِت١٣! اآلخَِرينِتشَارِة االسكَثْر ِت ِمنلَِك . َأنِْت تَِعب ُأونتَنَبي الَِّذين اِكبالْكَو وناِقبري الَِّذينو ِميننَجاِتي الْمه

وال يقِْدرون َأن ينَجوا . لَِكنَّهم صاروا كَالْقَشِّ، فَتُحِرقُهم النَّار١٤!  سيْأِتي علَيِكفَلْينِْقذُوِك ِمما. شَهرا بعد شَهٍر
ا هو هذ١٥َ. فَِهي لَيستْ جمرا ِللتَّدِفَئِة، وال نَارا بِسيطَةً يمِكن الْجلُوس حولَها. حتَّى َأنْفُسهم ِمن ِشدِة اللَِّهيِب

  .كُلُّ واِحٍد ِمنْهم شَاِرد ِفي ضالِلِه، وال واِحد ينِْقذُِك. مِصير الَِّذين تَِعبِت ِفيِهم وتَاجرِت معهم منْذُ ِصباِك
  

 عناد إسرائيل

٤٨ 

١ا ماِئيَل، يرِني ِإسب كُمماس ِعيد نا مي ،قُوبعتَ ييا بذَا يوا هعماس ِلفُونتَح نا موذَا، يهلِْب يص ِمن تُمجخَر ن
يا من تَدعون َأنْفُسكُم َأهَل الْمِدينَِة الْمقَدسِة، وتَعتَِمدون ٢. ِباسِم اِهللا، وتَذْكُرون ربكُم، ولَِكن ِبغَيِر حقٍّ وال صالٍح

. منْذُ زمٍن بِعيٍد َأنْبْأتُ عِن اُألموِر الَِّتي جرتْ ِفي الْماِضي"٣: ي اسمه اُهللا الْقَِديرعلَى رب بِني ِإسراِئيَل الَِّذ
حِديِد، وجبهتَك َألنِّي عاِرفٌ َأنَّك عِنيد، ورقَبتَك صلْبةٌ كَال٤ْ. َأعلَنْتُها ِبفَِمي وَأخْبرتُ ِبها، ثُم فَجَأةً نَفَّذْتُها وَأتْممتُها

صنَِمي صنَعها، 'ِلَئلَّا تَقُوَل، . ِلذَِلك َأخْبرتُك ِبهِذِه اُألموِر منْذُ زماٍن، وَأعلَنْتُها لَك قَبَل ما حدثَت٥ْ. كَالنُّحاِس
َألنِّي .  سِمعتَ، فَتََأمْل ما قُلْتُه، واعتَِرفْ ِبَأنَّه حقٌَّأنْتَ اآلن٦' .ِتمثَاِلي الْمنْحوتُ َأِو الْمسبوك هو الَِّذي قَضى ِبها

فََأنْتَ لَم تَسمع ِبها . خُِلقَِت اآلن ولَيس منْذُ زمٍن بِعيٍد٧. منْذُ اآلن سُأخِْبرك ِبَأشْياٍء جِديدٍة، وِبَأسراٍر لَم تَعِرفْها
وَأنَا عاِرفٌ َأنَّك . َأنْتَ ال سِمعتَ وال عرفْتَ، بْل منْذُ زماٍن لَم تَنْفَِتح ُأذُنُك٨' .كُنْتُ َأعِرفُها'ا تَقُوَل، قَبَل الْيوِم، ِلَئلَّ

ِبر علَيك ِلكَي ال لَِكن ِمن َأجِل اسِمي ُأبِطُئ غَضِبي، وِمن َأجِل حمِدي َأص٩. خَاِئن، ومنْذُ وِلدتَ سميتَ عاِصيا
ِلكَك١٠. ُأهتُكُمروتَقَِة اَأللَِم اخْتَبا ِفي بةُ، ِإنَّما تُنَقَّى الِْفضكَم سلَي لَِكنو تُكذَا، ١١. ِإنِّي نَقَّيلْتُ هِلي َأنَا فَعَأج ِمن

  ."؟ وكَرامِتي ال ُأعِطيهاِ آلخَرفَكَيفَ َأسمح السِمي ِبَأن ينَجس. نَعم ِمن َأجِلي َأنَا



  فداء بني إسرائيل

١٢"تُهوعاِئيُل الَِّذي درا ِإسيو ،قُوبعا يِلي ي عاسم .َأنَا اآلِخرُل وَأنَا اَألو ،و١٣. َأنَا ه ،ضِت اَألرسِدي َأسي
اجتَِمعوا كُلُّكُم واسمعوا، من ِمن اَألصنَاِم َأنْبَأ ِبَأن كُورشَ ١٤. ها معاُأنَاِديها فَتَِقفُ كُلُّ. ويِميِني بسطَِت السماواِت

َأنَا، َأنَا الَِّذي قُلْتُ هذَا، ١٥الَِّذي َأحبه اُهللا، هو الَِّذي ينَفِّذُ قَصده ِضد باِبَل، وَأن ِذراعه تَنِْزُل علَى الْباِبليين؟ 
َأنَا ِمن اَألوِل لَم َأتَكَلَّم ِفي الْخَفَاِء، . اقْتَِربوا ِمنِّي واسمعوا هذَا١٦. ودعوتُه وِجْئتُ ِبِه، وسينْجح ِفي مِهمِتِه

  .ِبهِذِه الرسالَِةفَاآلن َأرسلَِني الْمولَى اِإللَه مع روِحِه ." وِعنْدما تَم كُلُّ شَيٍء كُنْتُ موجودا
َأنَا الْمولَى ِإلَهك، ُأعلِّمك ما هو ِلخَيِرك، وَأقُودك ِفي . هذَا كَالم اِهللا فَاِديك، الْقُدوِس رب بِني ِإسراِئيَل١٧

. ن سالمك كَالنَّهِر، وصالحك كََأمواِج الْبحِرلَو كُنْتَ َأصغَيتَ ِلوصاياي، لَكَا١٨. الطَِّريِق الَِّتي يِجب َأن تَسلُكَها
  .ولَكَان نَسلُك ِبعدِد حباِت الرمِل، وَأوالدك ِبعدِد ذَراِت التُّراِب، وال يِبيد اسمهم وال يمسح ِمن َأماِمي١٩
٢٠ِبالِد الْب وا ِمنبراِبَل، اهب وا ِمنجاخْرينِض! اِبلياِء اَألرِفي كُلِّ َأنْح وهوا ِبِه، َأِذيعنَادنٍُّم وذَا ِبتَرِلنُوا هَأع .

شَقَّ . َأجرى لَهم ماء ِمن الصخِْر. لَم يعطَشُوا لَما قَادهم ِفي الصحراِء٢١." قَد فَدى اُهللا عبده يعقُوب: "قُولُوا
  ."ال سالم ِلَألشْراِر: "قَاَل اُهللا٢٢. نْفَجر الْماءالصخْر فَا

  
 عبد اهللا

٤٩ 

اُهللا دعاِني ِمن قَبِل َأن ُأولَد، وذَكَر اسِمي . اَصِغي َأيتُها الشُّعوب الْبِعيدةُ. اسمعوا ِلي يا َأهَل السواِحِل والْجزِر١
جعلَِني سهما مسنُونًا، وبين َأسِلحِتِه . جعَل فَِمي كَسيٍف حاد، وِفي ِظلِّ يِدِه خَبَأِني٢. ُأميوَأنَا ما ِزلْتُ ِفي بطِْن 

 جهِدي عبثًا تَِعبتُ ِبال فَاِئدٍة، راح: "فَقُلْت٤ُ." َأنْتَ عبِدي ِإسراِئيُل، الَِّذي َأتَمجد ِبواِسطَِتِه: "وقَاَل ِلي٣. َأخْفَاِني
  ."لَِكن حقِّي محفُوظٌ ِعنْد اِهللا، ومكَافََأِتي ِعنْد ِإلَِهي. وِبال منْفَعٍة

َل، واآلن قَاَل اُهللا الَِّذي كَونَِني ِفي بطِْن ُأمي َألكُون عبدا لَه، َألرد ِإلَيِه نَسَل يعقُوب، وَأجمع لَه بِني ِإسراِئي٥
قَِليٌل َأن تَكُون ِلي عبدا ِلتُِقيم قَباِئَل يعقُوب، : "نَعم، قَاَل ِلي٦. فَُأكْرم ِفي عينَي الْمولَى، ويكُون ِإلَِهي هو قُوِتي

هذَا كَالم اِهللا ٧." ِمَل نَجاِتي ِإلَى آِخِر اَألرِضبْل َأجعلُك نُورا ِلُألمِم، ِلتَح. وتَرد الَِّذين حِفظْتُهم ِمن بِني ِإسراِئيَل
لِِّطينتَسا ِللْمدبعِب، وا ِفي الشَّعوهكْرما وتَقَرحم ارص نِلم اِئيَل، الَِّذي قَالَهروِس فَاِدي ِإسالْقُد" : لُوكالْم اكري

،نُوننْحي اءَؤسالرو ،لَك ونقُومفَيكاخْتَار واِئيَل هرِني ِإسب بر وسالْقُد ،اَهللا َأِمين َألن ".  
َأحفَظُك وَأجعلُك ِميثَاقًا ِلِلشَّعِب، ِلتَستَِرد . ِفي وقِْت ِرضاي استَجبتُك، وِفي يوِم النَّجاِة ساعدتُك: "هذَا كَالم اِهللا٨

تَقِْسمو ،ضاَألر لَهابالْخَر هاباثَ الَِّذي َأصالِْمير ى، ٩.  لَهرتَقُوَل ِلَألسوا'وجِفي الظَّالِم، ' اخْر ِللَِّذينوا'واطْلَع! '
هم ال يجوعون وال يعطَشُون، وال يضِرب١٠. فَيرعون علَى جاِنِب الطَِّريِق ويِجدون مراِعي ِفي كُلِّ تَلٍّ مقِْفٍر



سال الشَّمو راِء. الْحنَاِبيِع الْمِإلَى ي ِديِهمهيو ،مهقُودي مهمحرالَِّذي ي ِلي ١١. َألنبسقًا، وا طُراِلي كُلَّهُل ِجبعَأجو
تَِفع١٢. تَرضعباِل، والشَّم ِمن مهضعٍة، بِعيدِبالٍد ب ِمن ْأتُوني مِإنَّهانوِمنْطَقَِة َأس ِمن مهضعبِب، والْغَر ِمن مه .
١٣ضا اَألرتُهتَِهِجي َأياباتُ، واوما الستُهنِِّمي َأياُل! را الِْجبتُهغَنِّي َأيلِِّلي ولَى ! هَأشْفَقَ عو ،هبى شَعزاَهللا ع َألن

  ."باِئِسيِه
هْل تَنْسى اُألم رِضيعها، فَال تَشِْفقُ علَى الطِّفِْل الَِّذي ١٥." اُهللا تَركَِني وربي نَِسيِني: "لَتْلَِكن الْقُدس قَا١٤

 ِإلَيِك يسِرع١٧. ِإنِّي نَقَشْتُِك علَى كَفَّي، وَأسوارِك َأماِمي داِئما١٦! ولَدتْه؟ حتَّى ِإن ِهي نَِسيتْ، فََأنَا ال َأنْساِك
. كُلُّ بِنيِك يجتَِمعون ويْأتُون ِإلَيِك! تَطَلَِّعي وانْظُِري حولَِك١٨. َأوالدِك، ويخْرج ِمنِْك الَِّذين هدموِك وخَربوِك

ركَع ِبِهم تَتَقَلَِّدينو ،ِليا كَالْحِميعج مِسينَهتُ ِبذَاِتي، ِإنَِّك تَلْبما ١٩. وٍسَأقْسلَِكنَّهةٌ، وورجهمةٌ وِدمنْهمةٌ وِك خَِربِبالد
وبنُوِك الَِّذين وِلدوا ِفي زمِن حزِنِك ٢٠. اآلن تَمتَِلُئ ِبالسكَاِن حتَّى تَِضيقَ ِبِهم، ويبتَِعد عنِْك الَِّذين َأضروِك

من ولَد ِلي هُؤالِء لَما : "فَتَقُوِلين ِفي قَلِْبِك٢١." ِسِعي لَنَا ِلنَسكُنكَان ضيقٌ علَينَا، اتَّلْمهذَا ا: "يقُولُون ِبمسمٍع ِمنِْك
  "كُنْتُ حِزينَةً وعاِقرا؟ من رباهم ِلي لَما كُنْتُ منِْفيةً ومطْرودةً؟ كُنْتُ وحِدي فَِمن َأين جاءوا؟

ِإنِّي ُأِشير ِبيِدي ِلُألمِم، وَأرفَع رايِتي ِلِلشُّعوِب، فَيْأتُون حاِمِلين بِنيِك ِفي َأحضاِنِهم وبنَاِتِك : "الْمولَى اِإللَهوقَاَل ٢٢
لَى َأكْتَاِفِهماٍت َألطْفَاِل٢٣. عِضعرِلكَاتُ مالْمالِدِك، وَألو ينبرم لُوكالْم كُونيِك و . ونَح مهوهجولَِك و نُوننْحي

  ."فَتَعلَِمين َأنِّي َأنَا اُهللا، والَِّذين يضعون رجاءهم ِفي ال يِخيبون. اَألرِض، يلْحسون غُبار ِرجلَيِك
آخُذُ اَألِسير ِمن يِد : "نَعم، فَهذَا كَالم اِهللا٢٥لطَّاِغيِة؟ هْل تُْؤخَذُ ِمن الْجباِر غَِنيمةٌ، وهْل يفِْلتُ اَألِسير ِمن يِد ا٢٤

وَأجعُل الَِّذين ٢٦. َأنَا ُأخَاِصم الَِّذين يخَاِصمونَِك، وُأنِْقذُ َأوالدِك ِمنْهم. الْجباِر، وَأنِْقذُ الْغَِنيمةَ ِمن يِد الطَّاِغيِة
لَح ْأكُلُونقُوِك يايِرضا ِبالْخَمكَم ِمِهمِبد ونكَرسيو ،َأنْفُِسِهم فَاِديِك، . منِْقذُِك وشَِر َأنِّي َأنَا اُهللا، مِرفُ كُلُّ الْبعفَي
قُوبعي بر الْقَِدير".  

  
 العبد المطيع

٥٠ 

م لَما طَلَّقْتُها؟ وَِألي واِحٍد ِمن داِئِني ِبعتُكُم؟ ِإنِّي ِبعتُكُم َأين شَهادةُ الطَّالِق الَِّتي َأعطَيتُها ُألمكُ: "هذَا كَالم اِهللا١
ِب ذُنُوِبكُمبِبس .كُمطَلَّقْتُ ُأم ِب آثَاِمكُمبِبس٢. وِجبي لَم تُكُميا نَادلَما؟ ودَأح َأِجد لَم ،كُمتُ ِإلَيا َأتَيلَم اذَا ِإذَن؟ فَِلمدَأح 

 ارُل اَألنْهوُأحِجفُّ، وفَي رحخُ الْبب؟ َأنَا الَِّذي ُأوُأنِْقذَكُم ةُ َأنرِعنِْدي الْقُد سْل لَي؟ هكُمتَفِْدي َأن نةٌ عِدي قَاِصرْل يه
اءرحطَ. ِإلَى صالْع وتُ ِمنمياِء وِم الْمدع ا ِمنكُهمس فَّنتَعِب ٣. ِشيا تَتَغَطَّى ِبثَولُهعَأجا، وظَالم اءمالس ُألِْبس

  ."الِْحداِد
يوِقظُِني كُلَّ صباٍح، وينَبه . َأعطَاِني الْمولَى اِإللَه ِلسان واِحٍد متَعلٍِّم، َألعِرفَ َأن ُأِعين الْمتْعب ِبكَِلمٍة منَاِسبٍة٤

عمُأذُِني َألسلَّمتَعاِحٍد ي٥.  كَونْهع تَدال َأرو هاِندُأذُِني، فَال ُأع لَى اِإللَهوالْم ِري ٦. فَتَحظَه متُ لَهطَيَأع



ِلي يخَدوِني، وِربضِليجَأح لَمِقنِْتفُوا ذَقِْني، وصالْبانَِة وِن اِإلهِهي عجو ِع٧. بي لَى اِإللَهوَلالْمال َأخْج ينُِني ِلكَي .
من يقِْدر َأن يشْتَِكي ِضدي؟ . ِإن الَِّذي ينِْصفُِني قَِريب٨. جعلْتُ وجِهي كَالصواِن، وَأنَا عاِرفٌ َأنِّي لَن َأخْجَل

فَمن يقِْدر َأن . ِإن الْمولَى اِإللَه هو الَِّذي يِعينُِني٩! ومن هو الَِّذي يتَِّهمِني؟ خَلُّوه يْأِتي قُداِمي! خَلُّوه يواِجهِني
  .يحكُم ِضدي؟ َأعداِئي كُلُّهم يبلُون كَما يبلَى الثَّوب ويْأكُلُهم الْعثُّ

١٠ِفي الظَّالِم ِمن ارس ِدِه؟ ِإنبع كَالم ِطيعيخَافُ اَهللا، وي ِمنْكُم نلَى مع تَِمدعيلَى اِهللا وكَُّل عتَوِر نُوٍر، يغَي 
َأما َأنْتُم يا من تُوِقدون نَاركُم وتُشِْعلُون نُوركُم، فَِسيروا ِفي ضوِء نَاِركُم وتَوكَّلُوا علَى نُوِركُم ِلكَي ١١. ربِه

كُمِشدركُو. ييِمنِِّي س كُماءزج ذَاِبَألنِفي الْع ونُقُدتَر َأنَّكُم ن.  
  

 اهللا ينقذ شعبه

٥١ 

انْظُروا ِإلَى الصخِْر الَِّذي ِمنْه قُِطعتُم، وِإلَى الْمحجِر الَِّذي . اسمعوا ِلي يا من تَتْبعون الصالح، وتَطْلُبون اَهللا١
تُمِفرح اِهي٢. ِمنْهروا ِإلَى ِإبانْظُرتْكُملَدةَ الَِّتي وارِإلَى سو ،َأِبيكُم م . كْتُهاربا واِحدا ودفَر ا كَانلَم تُهوعفَِإنِّي د

تُهَأكْثَرنَِّة اِهللا٣. وا كَجهِقفَارٍن، ودا كَعهاءرحُل صعجيا، واِبهلَى كُلِّ خَرا عيهزعي ،سي الْقُدزعاُهللا ي . كُونيو
  .ِفيها الْفَرح واالبِتهاج، والْحمد وصوتُ التَّرِنيِم

٤ِغي ِإلَيِتي اَصا ُأميِبي، وا شَعوا ِلي يعموِب. اسا ِللشُّعنُور كُونِلي يدعِعنِْدي، و ِمن ردةَ تَصالشَِّريع فَِإن .
َأقِْضي ِللشُّعوِب ِبقُوِة ِذراِعي، يضع َأهُل الْجزِر رجاءهم ِفي، ويعتَِمدون علَى . ِتياقْتَرب صالِحي، تَْأِتي نَجا٥

  .قُوِة ِذراِعي
٦ضاَألرخَاِن، واِت تَفْنَى كَالداومالس تُ، فَِإنتَح ِض ِمنوا ِإلَى اَألرانْظُراِت، واوموا ِإلَى السا تَطَلَّعلَى كَمتَب 

  .يبلَى الثَّوب، ويموتُ سكَّانُها كَالذُّباِب َأما نَجاِتي فَتَدوم ِإلَى اَألبِد، وصالِحي ال ينْتَِهي
٧ِتي ِفي قُلُوِبكُمشَِريع نا ميقَّ، والْح ِرفُونتَع نا مِبي، يا شَعِلي ي عمانَ. اسِإه ال ال تَخَافُوا ِمناِت النَّاِس، و

شَتَاِئِمِهم وا ِمنتَِعبِد، ٨. تَرِإلَى اَألب ومدالِحي فَيا صَأم ،وسالس مْأكُلُهوِف يكَالصثُّ، والْع مْأكُلُهِب يكَالثَّو مفَه
  .ونَجاِتي ِإلَى كُلِّ اَألجياِل

. ي والْبِسي الْقُوةَ، استَيِقِظي كَما ِفي اَألياِم الْماِضيِة، كَما ِفي اَألجياِل الْقَِديمِةاستَيِقِظي يا ِذراع الْمولَى، استَيِقِظ٩
بحِر َأنِْت الَِّتي جفَّفِْت الْبحر، ِمياه الْعمِق الْعِظيِم، وجعلِْت َأعماقَ ال١٠ْ. َأنِْت الَِّتي مزقِْت ِمصر وطَعنِْت الْوحشَ

ينفِْديوِر الْمب١١! طَِريقًا ِلعِديَأب حفَر ُؤوِسِهملَى رعا ِبالِْغنَاِء، وخُلُونَهديِس، واُهللا ِإلَى الْقُد ماهفَد الَِّذين ِجعرفَي .
دالتَّنَهو نزالْح منْهع بريهو ،حالْفَرو اجِتهاالب مهرغْمي.  

ِلماذَا نَِسيِت اَهللا صاِنعِك، ١٣فَِلماذَا تَخَاِفين ِمن اِإلنْساِن الَِّذي يموتُ ويفْنَى كَالْعشِْب؟ . نَا َأنَا هو معزيكُمَأ١٢
ين غَضب الظَّاِلِم الَِّذي يِريد الَِّذي بسطَ السماواِت وَأسس اَألرض؟ ِلماذَا َأنِْت ِفي فَزٍع داِئٍم كُلَّ يوٍم؟ ِلماذَا تَخَاِف



. قَِريبا يتَحرر الْمساِجين، يطُوُل عمرهم، وال يفْتَِقرون ِإلَى طَعاٍم١٤َأن يهِلكَِك؟ َألنَّه َأين هو غَضب الظَّاِلِم؟ 
١٥َأم فَتَثُور رحالْب جيُأه ،كلَى ِإلَهوالْم وَأنَا ههاجو .ِمي اُهللا الْقَِديراس١٦. و ،تُ كَالِمي ِفي فَِمكعضَأنَا و

  ."َأنِْت شَعِبي: "َأنَا الَِّذي وضعتُ السماواِت ِفي مكَاِنها، وَأسستُ اَألرض، وَأقُوُل ِللْقُدِس. وستَرتُك ِبِظلِّ يِدي
  كأس غضب اهللا

ي وقُوِمي يا مِدينَةَ الْقُدِس، يا من شَِربِت ِمن يِد الْمولَى كَْأس غَضِبِه، الْكَْأس الَِّتي جعلَتِْك استَيِقِظي، استَيِقِظ١٧
نَِّحينا. تَتَرتَّى آِخِرها حِلهَأكْما بِته١٨. شَِربا، وهقُودي نم دوجال ي متْهلَدو الَِّذين ِنينكُلِّ الْب ِمن ِنينكُلِّ الْب ِمن

الْخَراب والتَّدِمير، فَمن يرِثي لَِك؟ : جاءتْ علَيِك الْمصاِئب َأزواجا١٩. الَِّذين ربتْهم ال يوجد من يمِسك ِبيِدها
. ِس كُلِّ شَاِرٍع، ِمثَْل غَزاٍل وقَع ِفي شَبكٍَةَأعيا بنُوِك وانْطَرحوا ِفي رْأ٢٠والْجوع والْحرب، فَمن يعزيِك؟ 

  .امتَُألوا ِمن غَضِب اِهللا وِمن تَوِبيِخ ِإلَِهِك
ِهِك الَِّذي هذَا كَالم الْمولَى ربِك وِإل٢٢َ. ِلذَِلك اسمِعي هذَا َأيتُها الْباِئسةُ، َأيتُها السكْرانَةُ ولَِكن ِمن غَيِر خَمٍر٢١

ِإنِّي َأخَذْتُ ِمن يِدك الْكَْأس الَِّتي جعلَتِْك تَتَرنَِّحين، فَال تَعوِدين تَشْرِبين ِمن كَْأِس غَضِبي ِفي : "يداِفع عن شَعِبِه
دعا بقَالُوا لَِك، ٢٣. م وِك، الَِّذينذَّبع ِد الَِّذينا ِفي يهعَأضِني ِل'وقَِكانْحفَو ِشيِض، ' .نَمِك كَاَألررلِْت ظَهعفَج

  .وكَالشَّاِرِع يمشُون علَيِه
 

٥٢ 

دخُلَِك َألنَّه لَن ي. ِالْبِسي ِثيابِك الراِئعةَ َأيتُها الْمِدينَةُ الْمقَدسةُ. ِاستَيِقِظي، ِاستَيِقِظي والْبِسي قُوتَِك يا مِدينَةَ الْقُدِس١
نَِجس َأو ِم كَاِفروالْي دعنِْك٢. بع ابانْفُِضي التُّرِس، قُوِمي وِدينَةَ الْقُدا مي . ودلِّي قُيةَ، حِس اَألِسيرِدينَةَ الْقُدا مي

َأولًا، نَزَل : "َألن الْمولَى اِإللَه قَاَل٤." فْدونتَم بيعكُم ِبال مقَاِبٍل، وِبال ِفضٍة تُ: "َألن اَهللا قَاَل٣. عنُِقِك واجِلِسي
نَاكِعيشَ هِلي رِبي ِإلَى ِمصشَع .وناَألشُوِري ها ظَلَمَؤخَّرم اِهللا٥." ثُم ذَا كَالمِبي : "فَه؟ ُأِخذَ شَعنَا اآلناذَا ِلي هم
ِه يلَيع لِّطُونتَسٍن، الْمِر ثَمِميِبغَيا ِباساِئمد ونكْفُرِم يوطُوَل الْيو ،ُأونزاِهللا." ه ذَا كَالمه ،مِرفُ "٦. نَععي ِلذَِلك

  ."شَعِبي اسِمي، وِفي ذَِلك الْوقِْت يعِرفُون َأنِّي َأنَا تَنَبْأتُ، وَأنِّي هنَا
بشْرى الْخَيِر عبر الِْجباِل، من يعِلن السالم، ويحِمُل اَألخْبار السارةَ، ويعِلن ما َأجمَل َأن يْأِتي ِإلَينَا من يحِمُل ٧

وِنِهم َأن اَهللا يرفَع حراسِك َأصواتَهم ويرنِّمون معا، َألنَّهم يرون ِبعي٨!" ملَك ِإلَهِك: "النَّجاةَ، ويقُوُل ِلمِدينَِة الْقُدِس
شَمر الْمولَى عن ١٠. هلِِّلي ورنِِّمي معا يا خَراِئب الْقُدِس، َألن اَهللا عزى شَعبه وفَدى الْقُدس٩. رجع ِإلَى الْقُدِس

  .َأنْحاِء اَألرِض نَجاةَ ِإلَِهنَاِذراِعِه الْمقَدسِة َأمام عيوِن كُلِّ اُألمِم، فَيرى النَّاس ِفي جِميِع 
اخْرجوا ِمنْها ! ال تَمسوا ما هو نَِجس. يا من تَحِملُون آِنيةَ اِهللا، ارحلُوا ِمن باِبَل، ارحلُوا واخْرجوا ِمنْها١١

كُونُوا طَاِهِرينو١٢. وبال تَذْهلٍَة، وجِبع ونجال تَخْر لَِكنَّكُماِرِبينه نَاكه ِمن ن . ِسيراِئيَل يرِني ِإسب باَهللا ر َألن
ةَ لَكُمَؤخَّرالْم سرحيو ،كُمامَأم.  



  عبد اهللا المتألم

ه منْظَره ولَم يعد منْظَر كَِثير ِمن النَّاِس فَِزعوا ِمنْه، فَقَد تَشَو١٤. عبِدي ينْجح، يتَعالَى ويرتَِفع ويتَعظَّم ِجدا١٣
لَمو شَكْلُه هتَشَواٍن، وشٍَر ِإنْسشَكَْل ب دعتَنْذَِهُل١٥. ي كَذَِلكو . مِبِه، َألنَّهبِبس مهاهَأفْو لُوكم دسيةٌ، وكَِثير مُأم ِمنْه

م ونمفْهيوا ِبِه، ورخْبي ا لَمم نورينْهوا ععمسي ا لَم. 
 

٥٣ 

ال . نَما ِفي محضِر اِهللا كَغُصٍن، وكَِجذٍْر ِفي َأرٍض ياِبسٍة٢من آمن ِبِرسالَِتنَا، وِلمن ظَهرتْ قُوةُ ِذراِع اِهللا؟ ١
محتَقَر ومنْبوذٌ ِمن النَّاِس، حِزن كَِثيرا ٣.  ِإلَيِهجماَل لَه وال جالَل يلِْفتُ انِْتباهنَا، ال شَيء ِفي منْظَِرِه يجِذبنَا

فَ اَأللَمرعْلومنَع لَمو نَاهتَقَراح ،اهال نَر ونَنَا ِلكَيينَا عغَطَّيا، وابِحس لَه .  
 لَِكنَّه جِرح ِبسبِب٥.  اَهللا ضربه وَأذَلَّه ِعقَابا لَهونَحن كُنَّا نَظُن َأن. لَِكنَّه حمَل َأمراضنَا ورفَع َأحزانَنَا٤

كُلُّنَا ضلَلْنَا ٦. معاِصينَا، سِحقَ ِبسبِب آثَاِمنَا، نَزَل علَيِه التَّْأِديب ِلنَحصَل نَحن علَى السالِم، وِبجروِحِه شُِفينَا
كَان كَحمٍل . ضربوه وَأذَلُّوه لَِكنَّه لَم يفْتَح فَمه٧. ِإلَى طَِريِقِه، واُهللا وضع علَيِه ِإثْمنَا كُلِّنَاكَغَنٍَم، انْحرفْنَا كُلُّ واِحٍد 

هفَم فْتَحي ا، فَلَمهزجي نم يدي نياِمتٍَة بكَشَاٍة صِح، واقُ ِإلَى الذَّبسِه ظُل٨ْ. يلَيوا عكَمحَأخَذُوها وِصفُ . مي نمو
قَتَلُوه م؟ فَِإنَّهلَهِبي! نَسِة شَعِصيعم ِتِه٩. نَاَل ِعقَابوم اِء ِعنْداَألغِْني عماِر، واَألشْر عٍر مِفي قَب ِضعو . لَم َأنَّه عم

  .يرتَِكب شَرا، ولَم يكِْذب َأبدا
١٠ِضير ذَِلك عمِن الذَّنِْبوةً ِللتَّكِْفيِر عِحيض اتَهيَل حعِباَأللَِم، فَج قَهحسي تَطُوُل .  اُهللا َأنلًا، وى نَسري ِلذَِلك

اُهللا ِمنْه هِريدا يقِّقُ محيو ،هام١١. َأيياِة ويالْح ى نُورري ،لَهتَمذَاِب الَِّذي احذَا الْعه دعبوحفْر . اِلحِدي الصبعو
مهِمُل آثَامحي َألنَّه ،اِلِحينص ُل الْكَِثيِرينعجِرفَِتِه يع١٢. ِبم عةً مغَِنيم قِْسماِء، فَيظَمالْع نيا بِطيِه نَِصيبُأع ِلذَِلك

  .حمَل خَِطيَئةَ كَِثيِرين، وشَفَع ِفي الْمذِْنِبين. شْراِراَألقِْوياِء، َألنَّه بذََل ِللْموِت نَفْسه، وحِسب مع اَأل
  

 اهللا يعطف على شعبه

٥٤ 

ن رنِِّمي َأيتُها الْعاِقر، مع َأنَِّك لَم تَحبِلي، اهِتِفي وهلِِّلي، مع َأنَِّك لَم تَِلِدي، َألن َأوالد الزوجِة الْمهجورِة، َأكْثَر ِم١
ثَبِتي . وسِعي مسكَنَِك، ابِسِطي جواِنب ِخياِمِك، ال تُضيِقي، طَوِلي ِحبالَها٢. َأوالِد الَِّتي زوجها معها، يقُوُل اُهللا

  .عمر الْمدن الْخَِربةََألنَِّك تَمتَدين ِإلَى الْيِميِن وِإلَى الشِّماِل، ويِرثُ نَسلُِك ُأمما، وي٣. َأوتَادها
بْل تَنِْسين ِخزي َأياِم الصبا، وال تَذْكُِرين عار . لَن تَخْزي، وال تَخْجِلي َألنَّه لَن يلْحقَ ِبِك عار ال تَخَاِفي َألنَِّك٤

ويدعى ِإلَه كُلِّ  وفَاِديِك هو الْقُدوس رب بِني ِإسراِئيَل،. َألن صاِنعِك هو زوجِك، واسمه اُهللا الْقَِدير٥. تَرمِلِك



. تَزوجتْ وِهي صِغيرةٌ ثُم تَركَها زوجها. يا شَعِبي، َأنْتُم كَزوجٍة تَركَها زوجها، فَِهي حِزينَةُ الْقَلِْب٦. اَألرِض
ِبغَضٍب هاِئٍج حجبتُ ٨. تَركْتُِك لَحظَةً، وِبحنَاٍن عِميٍق ُأرِجعِك٧. رِجعوا ِإلَيِه، ربكُم يقُوُل هذَالَِكن اَهللا يدعوكُم ِلتَ

كَما َأنِّي حلَفْتُ . وهذَا ِبالنِّسبِة ِلي هو كََأياِم نُوٍح٩. قَاَل اُهللا فَاِديِك. وجِهي عنِْك لَحظَةً، وِبِإحساٍن َأبِدي َأرحمِك
فَقَد ١٠. ِلنُوٍح َأن ِمياه الْفَيضاِن ال تُغَطِّي اَألرض مرةً ُأخْرى، فاآلن حلَفْتُ َأن ال َأغْضب علَيِك وال ُأوبخَِك

ِتي لَِك فَال تَزمحا را، َأمكَاِنهم تَنْتَِقُل التِّالُل ِمناُل، ووُل الِْجبنْتَِقُل تَزال ي الملَِك الس نمضِميثَاِقي الَِّذي يوُل، و
  .قَاَل اُهللا الَِّذي يرحمِك. عنِْك
 ِمن َأيتُها الْمِدينَةُ الذَِّليلَةُ الَِّتي ضربتْها الْعواِصفُ وال عزاء لَها، َأنَا َأبِنيِك ِبِحجارٍة كَِريمٍة، وَأضع َأساساِتِك١١

. وَأصنَع َأبراجِك ِمن ياقُوٍت َأحمر، وَأبوابِك ِمن ِحجارِة بهرماٍن، وكُلَّ َأسواِرِك ِمن آلِلٍئ١٢. ياقُوٍت َأزرقَ
١٣ِظيمع المس ملَه كُونياِهللا، و ِمن مهِليمنَاُؤِك تَعتَلَقَّى َأبي١٤. وِبالص ِتينتَثْب فَال تَخَاِفين ،نِْك الظُّلْمع تَِعدبيالِح، و
من يهاِجمِك يسقُطُ . وِإن هاجمِك َأحد، فَلَن يكُون ذَِلك ِبِرضاي١٥. ويبتَِعد عنِْك الرعب، وال يقْرب ِمنِْك. شَيًئا

  .َأمامِك
. وَأنَا الَِّذي خَلَقْتُ الْمدمر ِليخِْرب. ويصنَع ِسالحا منَاِسبا  ينْفُخُ ِفي الْفَحِم ويشِْعلُه،َأنَا الَِّذي خَلَقْتُ الْحداد الَِّذي١٦
١٧حنْجي ِك، لَنِضد كُونِلي ِنعِه. كُلُّ ِسالٍح صلَيَأنِْت ع كُِميناِء، تَحِك ِفي الْقَضلَيع قُوماِحٍد يكُلُّ وذَ. وه ا نَِصيب

  .هذَا كَالم اِهللا. عِبيِد اِهللا، ونَصرهم ِمن ِعنِْدي
  

 تعالوا أيها العطاش

٥٥ 

ِلماذَا ٢. ومن لَيس ِعنْدهم ماٌل، تَعالَوا اشْتَروا خَمرا ولَبنًا، مجانًا وِبال ماٍل. يا جِميع الِْعطَاِش تَعالَوا ِإلَى الِْمياِه١
صِرفُون مالَكُم علَى ما ال يطِْعم، ودخْلَكُم علَى ما ال يشِْبع؟ استَِمعوا ِلي جيدا، وكُلُوا الطَّيباِت وتَمتَّعوا ِبالطَّعاِم تَ

٣. الشَِّهيعُل ممَأعو ،كُما نُفُوسيوا فَتَحعما ِلي، اسالَوتَعو وا آذَانَكُمبةَ قَرِتي اَألِكيدمحِد، رِإلَى األب ومدا يدهع كُم
داوا دتُ ِبهدع٤. الَِّتي وما لَهقَاِئدا واِكموِب، حا ِللشُّعشَاِهد لْتُهعج ال ٥. فَقَد ِهيا وِرفُها َأنْتَ ال تَعمتُنَاِدي ُأم

ِل الْمِبفَض ،كِإلَي ِرعفَتُس ،ِرفُكتَعكدجم اِئيَل، َألنَّهرِني ِإسب بوِس رالْقُد لَى ِإلَِهكو.  
ِليتْرِك الشِّرير طَِريقَه، واَألِثيم َأفْكَاره، ولْيرِجع ِإلَى اِهللا ٧. اطْلُبوا اَهللا ما دام موجودا، ادعوه ما دام قَِريبا٦

بْل ٩. َألن َأفْكَاِري لَيستْ كََأفْكَاِركُم، وطُرقَكُم لَيستْ كَطُرِقي، يقُوُل اُهللا٨. ا فَِإنَّه كَِثير الْعفِْوفَيرحمه، وِإلَى ِإلَِهنَ
َأفْكَاِركُم نَأفْكَاِري عو ،ِقكُمطُر نِقي عتْ طُرتَفَعِض، ارِن اَألراتُ عاومِت الستَفَعا ارا١٠. كَمكَمو طَرنِْزُل الْمي 

والثَّلْج ِمن السماِء، وال يرِجعاِن ِإلَيها ِإلَّا بعد ِإرواِء اَألرِض، حتَّى تُنِْبتَ وتُزِهر وتُعِطي بزورا ِللزاِرِع وطَعاما 
ع ِإلَي ِبال ثَمٍر، بْل تَعمُل ما ِشْئتُ َأن تَعملَه، وتَنْجح كَذَِلك تَكُون كَِلمِتي الَِّتي تَخْرج ِمن فَِمي، ال تَرِج١١ِلآلِكِل، 

ا لَهلْتُهسا َأرِة١٢. ِفي مالمِبالس تَْأتُونٍح، واِبَل ِبفَرب ِمن ونجتَخْر فَِإنَّكُم .كُمامالتِّالُل َأمالِْجِباُل و نِّمكُلُّ . تُرو



ويكُون هذَا سبب شُهرٍة ِهللا، . بدَل الشَّوِك ينْبتُ سرو، وبدَل الْحسِك يطْلَع آس١٣. صفِّقُ ِباَألياِديَأشْجاِر الْحقِْل تُ
  .وعالمةً ال تَنْقَِطع بْل تَبقَى ِإلَى اَألبِد

  
 وعود اهللا لالمم

٥٦ 

هِنيًئا ِلِإلنْساِن ٢. َألنَّه عن قَِريٍب تَْأِتي نَجاِتي، ويظْهر صالِحي. لْعدَلتَمسكُوا ِبالْحقِّ، واصنَعوا ا: "قَاَل اُهللا١
شَر ِتكَاِب َأيِن ارع هدي ونصيا، وهكِْسرال يِت وبةَ السِصيفَظُ وحيِبِه، و كستَميا َأقُوُل، وُل ِبممعالَِّذي ي".  

َأنَا : "والْخَِصي يِجب َأن ال يقُوَل." سيفِْصلُِني اُهللا عن شَعِبِه: "لَِّذي َأعطَى والءه ِهللا يِجب َأن ال يقُوَلفَالْغَِريب ا٣
رِني، ويتَمسكُون  يحفَظُون وِصيةَ السبِت، ويخْتَارون ما يسنالِْخصيان الَِّذي: "َألن اَهللا قَاَل٤." شَجرةٌ ياِبسةٌ

ُأعِطيِهم ِفي بيِتي وداِخَل َأسواِر مِدينَِتي ِذكْرا واسما َأحسن ِمن الْبِنين والْبنَاِت، اسما خَاِلدا ال ٥ِبِميثَاِقي، 
نْقَِرض٦. يِحبيو وهخِْدمِهللا ِلي مهالءو طُونعي الَِّذين اءبالْغُرِت وبةَ السِصيو فَظُونحي كُلُّ الَِّذين ،وهدبعيو هموا اس

وتَكُون قَراِبينُهم . ُأحِضرهم ِإلَى جبِلي الْمقَدِس، وُأفَرحهم ِفي بيِت صالِتي٧وال يكِْسرونَها، ويتَمسكُون ِبِميثَاِقي، 
ولَةً عقْبم ماهايحضوِبوالِة ِلكُلِّ الشُّعتَ الصيى بمسِتي ييب ِتي، َألننَصلَى اِإللَِه الَِّذي ٨." لَى موالْم ذَا كَالمه

  ."سَأجمع ِإلَيِهم آخَِرين، ِباِإلضافَِة ِإلَى الَِّذين جمعتُهم: "يجمع الْمنِْفيين ِمن بِني ِإسراِئيَل
  ة إسرائيلفشل قاد

. كُلُّهم ِبال معِرفٍَة. حراس ِإسراِئيَل عمي١٠. تَعالَي يا جِميع الْوحوِش ، تَعالَي وكُِلي يا جِميع وحوِش الْغَابِة٩
حتَنْب َأن ال تَقِْدر كْمب ِكالب مكُلُّه .مالنَّو ونِحبيو ونقُدريو ونلُمح١١. يعِرفُ الشَّبةٌ ال تَعشَِره ِكالب مه . مه

: ويقُولُون١٢. كُلُّ واِحٍد ِفيِهم انْحرفَ ِإلَى طَِريِقِه، وكُلُّ واِحٍد يسعى وراء منْفَعِتِه الْخَاصِة. رعاةٌ ِبال فَهٍم
"كَرتَّى نَسح بنَشْرا، ورا نَْأخُذُ خَمالَوتَع .يسنسْل َأحِم، بوا كَالْيِظيمع الْغَد كُون".  
 

 عبادة االصنام

٥٧ 

١تَمهي اِحدال وو اِلحوتُ الصمي .مفْهي اِحدال وو فَّى التَِّقيتَوي . ،الشَّر ْؤخَذُ ِمني اِلحالص الِم، ٢ِإنخُُل ِإلَى السديو
  .قَامٍة يموتُ فَيرتَاحوالَِّذي يسلُك ِباسِت

ِبمن تَسخَرون؟ وعلَى من تَفْتَحون الْفَم ٤! َأما َأنْتُم فَتَعالَوا هنَا يا َأوالد الساِحرِة، يا نَسَل الْفَاِسِق والْعاِهرِة٣
َل الْكَذَّاِبيننَساِة وصالْع الدا َأو؟ ياناللِّس ونتُخِْرجِفي ِظلِّ ٥! ولُّوِط، واِر الْبَأشْج نيِة بوالشَّهب قُونرتَتَح نا مي

ِلذَِلك فَِإن نَِصيبِك َأيتُها الْمرَأةُ هو ٦. كُلِّ شَجرٍة كَِبيرٍة، وتَذْبحون َأوالدكُم ِفي اَألوِديِة تَحتَ الصخُوِر الْمعلَّقَِة



،نَاماِدياَألصالْو ِمن اءلْسةُ الْمارالِْحج ِتلْك  .اِبينِت الْقَرمقَدو ابا الشَّرِت لَهكَبِك، َألنَِّك سنَِصيب ِهي مْل . نَعفَه
َأقَمِت َأصنَامِك ٨. اِكوضعِت ِفراشَِك علَى جبٍل عاٍل ومرتَِفٍع، وِإلَى هنَاك صِعدِت ِلتُقَدمي ضحاي٧َأرضى ِبهذَا؟ 

عِملِْت مع َأصنَاِمِك . عريِت نَفْسِك وصِعدِت ِإلَى ِفراِشِك ووسعِت مكَانًا! وراء اَألبواِب والْقَواِئِم وهجرِتِني
. الزيِت وتَعطَّرِت كَِثيرا وذَهبِت ِإلَى اِإللَِه مولَخَدهنِْت شَعرِك ِب٩. َأحببِت الزنَى معهم، وتََأملِْت عريهم. عهدا

تَِعبِت ِمن طُوِل َأسفَاِرِك، ولَم تَيَئِسي بْل ١٠! َأرسلِْت رسلًا ِإلَى َأماِكن بِعيدٍة، بْل نَزلِْت حتَّى ِإلَى عالَِم اَألمواِت
  .يتَجددتْ قُوتُِك ولَم تَضعِف

. مِن الَِّذي َأرعبِك وَأخَافَِك حتَّى كَذَبِت ولَم تَذْكُِريِني َأو تُفَكِِّري ِفي؟ هْل ال تَخَاِفينَِني َألنِّي سكَتُّ وقْتًا طَِويلًا١١
 !سُأخِْبر عن صالِحِك وَأعماِلِك، فَال تَنْفَعِك١٢
َأما من يتَوكَُّل علَي . هتُِك؟ بِل الريح تَحِملُهم كُلَّهم، مجرد نَفْخٍَة تَذْهب ِبِهم بِعيداِإِن استَغَثِْت فَهْل تُنِْقذُِك آِل١٣

سقَدالْم ِليبج ِلكميو ،ضِرثُ اَألرقُوُل اُهللا١٤. فَييو" :وا الطَِّريقَ، َأِزيلُوا الْعدهموا ووا، َأِعدَأِعد اِت ِمنقَب
ِإنِّي َأسكُن ِفي الْمكَاِن : "َألن هذَا كَالم الْعِلي الْمرتَِفِع، الْباِقي ِإلَى اَألبِد، الَِّذي اسمه الْقُدوس١٥." طَِريِق شَعِبي

لروِح، فَُأنِْعشُ روح الْمتَواِضعين وقَلْب الْمرتَِفِع والْمقَدِس، كَما َأسكُن َأيضا مع الْمنْسِحِق والْمتَواِضِع ا
ِحِقيننْس١٦. الْمباِم َأغْضولَى الدال عو ،ِد ُأخَاِصمةً. ال ِإلَى اَألبمنَسا ووحر متُهطَيَأع اِمي الَِّذينَأم ِمن ِبيدِلَئلَّا ي .

يِم، فَعاقَبتُه وحجبتُ وجِهي عنْه ِبغَضٍب، ولَِكنَّه استَمر ِفي ِعصياِنِه غَِضبتُ علَى شَعِبي ِبسبِب طَمِعِه اَألِث١٧
وَأجعُل ِشفَاههم تَِفيض ١٩. رَأيتُ سلُوكَه، ولَِكنِّي سَأشِْفيِه وَأهِديِه وُأعزيِه هو والَِّذين نَاحوا علَيِه١٨. وِعنَاِدِه
َأما اَألشْرار فَهم كَالْبحِر الْمضطَِرِب ٢٠. يقُوُل اُهللا." ، ويكُون سالم، سالم ِللْبِعيِدين وِللْقَِريِبين وَأشِْفيِهمِبالْحمِد

الطِّينَل وحالْو هاهتَقِْذفُ ِميُأ، ودهاِر، قَاَل ِإلَِهي٢١. الَِّذي ال يِلألشْر المال س.  
  

 الحقيقيالصوم 

٥٨ 

. وبيتَ يعقُوب ِبذُنُوِبِهم. ارفَع صوتَك كَبوٍق، وَأخِْبر شَعِبي ِبِعصياِنِهم. نَاِد بَأعلَى صوِتك وال تَسكُت١ْ
٢قَّ، والْح نَعةٌ تَصُأم مِقي، كََأنَّهِرفُوا طُرعي َأن ونِريديٍم، ووونَِني كُلَّ يطْلُبايا ِإلَِههايصِمُل وونَِني . ال تُهطَاِلبي

ِإنَّكُم " صمنَا فَِلماذَا لَم تَنْظُر؟ وتَذَلَّلْنَا فَِلماذَا لَم تُالِحظْ؟: "ويقُولُون٣. ِبَأحكَاٍم عاِدلٍَة، ويِريدون َأن يتَقَربوا ِإلَى اِهللا
حا يم لُونمتَع ونومتَص مويلُو لَكُم .اِلكُممكُلَّ ع ونخِّرتُس٤. و ونِرباِع، فَتَضالنِّزاِم وِإلَى الِْخص كُمموي صَؤديو

ِة الشَّرِبلَكْم اآلخَر اِحداِء. الْومِفي الس تَكُموص عملُِني َأسعجي ،موالْي ِمكُموِمثَْل ص ٥! فَال تَظُنُّوا َأنه وذَا هْل ه
الصوم الَِّذي ُأِريده؟ مجرد يوٍم يتَذَلَُّل ِفيِه الْواِحد، ويحِني رْأسه كَعشْبٍة، ويجِلس علَى الْخَيِش والرمِاد؟ هْل 

ي ُأِريده، هو َأن تَحلَّ سالِسَل الظُّلِْم، وتَفُك قُيود بْل الصوم الَِّذ٦تُسمون هذَا صوما؟ هْل تَظُنُّون َأن اَهللا يقْبلُه؟ 



هو َأن تَقْتَِسم طَعامك مع الْجاِئِع، وتَْأِوي الِْمسِكين ٧. النِّيِر، وتُطِْلقَ الْمظْلُوِمين َأحرارا، وتَنِْزع عنْهم كُلَّ ِنيٍر
تَى رمو ،اِركِفي د الطَِّريدقَِريِبك عاِجِب مِل الْومع نع ال تَتََأخَّرو ،وهانًا تَكْسيرتَ عَأي.  

ِعنْد ذَِلك يطْلَع نُورك كَالْفَجِر، ويْأِتي ِشفَاُؤك سِريعا، ويِسير صالحك َأمامك، وجالُل اِهللا يحرس الْمَؤخَّرةَ ٨
٩. لَكعتَد ذَِلك اُهللاِعنْد ِجيبقُوُل. و، فَيتَِغيثُ فَيا َأنَا: "تَسِع، !" هبةَ ِباِإلصاِإلشَارالظُّلِْم، و ِتكَابار نْكع ِانَِزع

ن لَيلُك َأعِط لُقْمتَك ِللجاِئِع، وَأشِْبِع احِتياج الذَِّليِل، ِبذَِلك يشِْرقُ نُورك ِفي الظَّالِم، ويكُو١٠. وكَالم السوِء
ويهِديك اُهللا داِئما، ويشِْبع احِتياجك حتَّى ِفي زمِن الْقَحِط، ويقَوي ِعظَامك، ويجعلُك كَجنٍَّة مرِويٍة، ١١كَالظُّهِر، 

 ،اُؤهم نْقَِطعٍع ال يكَنَب١٢وِقيميةَ، والْقَِديم اِئبالْخَر كبِني شَعبيو ونَكمساِل، فَيينْذُ قَِديِم اَألجاِت الَِّتي ماساَألس 
  ."الَِّذي رمم الْحاِئطَ الْمنْهِدم، وَأعاد ِبنَاء اَألحياِء ِللسكَِن"

َأكِْرِم الْيوم . عتَِبره يوم سروٍرِا. ِامتَِنع عن كَسِر وِصيِة السبِت، وعن عمِل ما يحلُو لَك ِفي يوِمي الْمقَدِس"١٣
ِعنْد ١٤. الَِّذي َأنَا قَدستُه، َأكِْرمه وال تُباِشر ِفيِه عملَك، وال تَسع ِفيِه ِلقَضاِء مصلَحِتك، وال تَنِْطقْ ِفيِه ِبكَالٍم تَاِفٍه

  .اُهللا نَفْسه تَكَلَّم." الِْبالِد، وُأنِْعم علَيك ِبِميراِث يعقُوب َأِبيكذَِلك تَفْرح ِباِهللا، وَأرفَعك فَوقَ ِقمِم 
  

 الفادي المنقذ

٥٩ 

١كُمعمتَس َأن نثَِقيلَةً ع ال ُأذُنُهو ،تُنِْقذَكُم َأن نةً عتْ قَاِصرساِهللا لَي دِإلَِهك٢ُ. ي نع لَتْكُمفَص كُما آثَامِإنَّم كُمذُنُوبو ،م
عمسفَال ي نْكُمع ههجتْ وبجِباِإلثِْم٣. ح كُماِبعَأصِم، وِبالد ِديكُمتَلَطَّخَتْ َأي . ِتمتَمي انُكُمِلستَنِْطقُ ِبالِْكذِْب، و كُمِشفَاه

٤. ِبالشَّرحي اِحدال وِل، ودالْعقَاِضي بي ِفيِهم اِحدال وانٍَةوِبَأم ِبالِْكذِْب، . اِكم ونتَكَلَّمياِطِل، ولَى الْبع تَِّكلُوني
من يْأكُُل ِمن بيِضِهم يموتُ، . يفِْقسون بيض َأفْعى، وينِْسجون خُيوطَ الْعنْكَبوِت٥. يحبلُون ِغشا ويِلدون ِإثْما

رةُ الَِّتي تُكْسضيالْبةًويح ٦.  تُخِْرجال تُغَطِّيِهم مالُهمَأعٍب، وِل ثَومِلع موطُهخُي ةٌ، . ال تَنْفَعيراٌل ِشرمَأع مالُهمَأع
ُل الظُّلْممتَع ِديِهمَأيِرياِء٧. وِم األبفِْك دِإلَى س ِرعتُسو ،ِل الشَّرِري ِإلَى ِفعتَج ملُهجةٌَأفْكَ. َأريرِشر َأفْكَار مهار .

. ال عدَل ِفي سبِلِهم. طَِريقُ السالِم ال يعِرفُونَه٨. ينْشُرون الْخَراب والدمار ِفي الطُّرِق الَِّتي يِسيرون ِفيها
المِرفُ السعا ال يِفيه ِسيري نكُلُّ مو ،ماِلكَهسوا مجوع.  

٩نَاِلذَِلكِإلَي الحِصُل الصال ينَّا، وُل عدالْع دتَعاب  .ْأِتي الظَّالمفَي النُّور ِفي . نَنْتَِظر فَنَِسير ارالنَّه طْلَعي و َأنجنَر
ثُر ِفي الظُّهِر كَما ِفي الْعتْمِة، نَع. نَتَحسس الْحاِئطَ كَاَألعمى، ونَتَلَمس حولَنَا كَمن ِبلَا عينَيِن١٠. ظَالٍم داِمٍس

نَنْتَِظر الْعدَل فَال نَِجده، نَرجو َأن . كُلُّنَا نُزمِجر كَالدبِة ونَنُوح كَالْحماِم١١. ونَحن بين اَألِصحاِء كََأنَّنَا َأمواتٌ
  .تَْأِتي النَّجاةُ لَِكنَّها تَبتَِعد عنَّا

وِهي َأنَّنَا ١٣ن معاِصينَا كَثُرتْ َأمامك، وذُنُوبنَا تَشْهد علَينَا، معاِصينَا الِصقَةٌ ِبنَا، وآثَامنَا نَعِرفُها جيدا، َأل١٢
فَراح الْعدُل ١٤. ِفي قُلُوِبنَا افِْتراء وكَِذبدبرنَا الظُّلْم والِْعصيان، و. اِهللا وغَدرنَا ِبِه، وهجرنَا ِإلَهنَا تَمردنَا علَى



من . انْعدم الصدق١٥ُ. عثَر الصدقُ ِفي الشَّاِرِع، وال تَقِْدر اَألمانَةُ َأن تَدخَُل. ِمن ِعنِْدنَا، ووقَفَ الصالح بِعيدا
  . اُهللا واستَاء َألنَّه ال يوجد عدٌلفَنَظَر. يبتَِعد عِن الشَّر يصِبح فَِريسةً

١٦ ِفي ذَِلك هدَأيو ،نْتَِصريو وه هاعِذر دمي َأن رفَقَر ،شَِفيع دوجال ي َأنَّه هعَأفْزو ،ِعينم دوجال ي َأى َأنَّهر
هالحاةَ كَخُو١٧. صالنَّجٍع، وكَِدر الحالص اٍءلَِبسِة كَِردى ِبالِْغيراكْتَساالنِْتقَاِم، و ابِثي ْأِسِه، لَِبسلَى رذٍَة ع .

. يجاِزي َأعداءه غَضبا، وخُصومه ِعقَابا، وَأهَل السواِحِل والْجزِر ما يستَِحقُّونَه؛ كُلَّ واِحٍد حسب َأعماِلِه١٨
١٩ِب يِفي الْغَر نَفْخَةُ اِهللالَِّذين هفَعفٍِّق تَدتَدٍر مْأِتي كَنَهي َألنَّه ،اللَهج نخْشَوِق يِفي الشَّر الَِّذيناَهللا، و خَافُون.  
٢٠قُوبعِني يب ِن الذُّنُوِب ِمنع ِس، ِإلَى التَّاِئِبينأِتي الْفَاِدي ِإلَى الْقُدياِهللا. و ذَا كَالمقَاَل ا٢١. هذَا : "ُهللاوا َأنَا فَهَأم

مهعِميثَاِقي م وِد. هِإلَى اَألبو اآلن ِمن كَالِمي ِفي فَِمك عَأضو ،كلَيع تَِقرسوِحي يا، ال . ردذَا َأبه نْكع عال َأنْزو
الِدكالِد َأوال َأوو الِدكال َأوقُوُل اُهللا. َأنْتَ وي".  

  
  جاللهاالقدس تستعيد

٦٠ 

فَالظَّالم يغَطِّي اَألرض، الظَّالم الداِمس يغَطِّي ٢. قُوِمي وَأشِْرِقي َألن نُورِك جاء، وجالَل اِهللا َأشْرقَ علَيِك١
وبقَِك. الشُّعفَو اللُهج رظْهيِك، ولَيشِْرقُ اُهللا عا َأنِْت فَيِإل٣َ. َأم ماِئِك فَتَْأِتي اُألمهِإلَى ب لُوكالْمى نُوِرِك و
  .الْمشِْرِق

. يْأِتي بنُوِك ِمن بِعيٍد، وتُحمُل بنَاتُِك علَى اَألذْرِع. كُلُّهم يجتَِمعون ويْأتُون ِإلَيِك: تَطَلَِّعي وانْظُِري حولَِك٤
تُحضر ِإلَيِك ثَروةُ الِْبحاِر، وِغنَى اُألمِم يْأِتي . ، ويدقُّ قَلْبِك ويتَِّسعفَِعنْدما تَنْظُِرين يشِْرقُ وجهِك ِمن الْفَرِح٥

ويْأِتي النَّاس ِمن سبَأ حاِمِلين ذَهبا . قَواِفُل الِْجماِل تَمُأل َأرضِك، ِجماٌل صِغيرةٌ ِمن ِمديان وِعيفَة٦َ. ِإلَيِك
ا، وخُوربِةوِظيماِل اِهللا الْعمَأعب ونحبس٧. ي اِبينقَر تَكْونِك، ووتَ تَخِْدماياشُ نَبِك، ِكبِإلَي تَِمعتَج اركُلُّ غَنَِم ِقيد

  .مقْبولَةً علَى منَصِة قُرباِني، وُأزين بيِتي الْجِميَل
ِفي اَألوِل . َأهُل السواِحِل والْجزِر ينْتَِظرونَِني٩ وكَالْحماِم الراِجِع ِإلَى عشِِّه؟ من هُؤالِء الطَّاِئرون كَالسحاِب٨

بوِس رِللْقُدالِك، ووا ِهللا مامِإكْر ،مهبذَهو متُهِفض مهعمٍة، وِعيدِبالٍد ب ِك ِمنالدِمُل َأوِشيشَ تَحتَر فُنِني تَْأِتي سب 
  .ِإسراِئيَل َألنَّه مجدِك

. َألنِّي غَِضبتُ علَيِك فَضربتُِك، ثُم اآلن رِضيتُ عنِْك فَرِحمتُِك. الْغُرباء يبنُون َأسوارِك، وملُوكُهم يخِْدمونَِك١٠
 نَهارا وال لَيلًا، ِلتَْأِتيِ إلَيِك اُألمم ِبكُنُوِزِهم، ويدخَُل ملُوكُهم وتَكُون َأبوابِك مفْتُوحةً داِئما، ال تُغْلَقُ َأبدا ال١١

يْأِتي ِإلَيِك جالُل لُبنَان، ١٣. َألن اُألمةَ َأِو الْمملَكَةَ الَِّتي ال تَخِْدمِك تَهلَك وتَخْرب تَماما١٢. الْواِحد بعد اآلخَِر
 ورالسيمِفيِه قَد عالَِّذي َأض كَانالْم دجقِْدِسي، فَُأمِييِن ما، ِلتَزعم ِبينالشِّرو نِْديانالسو.  



، الْقُدس مِدينَةَ اِهللا"وبنُو الَِّذين ضايقُوِك يْأتُون خَاِضِعين، وكُلُّ الَِّذين َأهانُوِك يسجدون ِعنْد قَدميِك، ويدعونَِك ١٤
كُنِْت مهجورةً ومكْروهةً وال َأحد يعبر ِفيِك، لَِكنِّي سَأجعلُِك مفْخَرةً ِإلَى ١٥." الَِّتي تَنْتَِمي ِللْقُدوِس رب شَعِبِه

فَتَعِرِفين َأنِّي َأنَا اُهللا، منِْقذُِك .  ثُِدي ملَِكيٍةوتَتَغَذِّين ِبلَبِن اُألمِم، وتَرضِعين ِمن١٦. اَألبِد، وفَرح كُلِّ اَألجياِل
قُوبعي بر فَاِديِك، الْقَِديرَل ١٧. ودبا، واسَل الْخَشَِب نُحدبةً، وِديِد ِفضَل الْحدبا، وبلَِك ذَه ِلباِس َأجَل النُّحدب

ال يكُون ظُلْم ِفي َأرِضِك، وال خَراب وال دمار ١٨. الم حاِكمِك والصالح واِليِكوَأجعُل الس. الِْحجارِة حِديدا
وال تَكُون الشَّمس نُورِك ِفي النَّهاِر، وال يشِْرقُ ١٩. 'الْحمد'وَأبوابِك ' النَّجاةَ'داِخَل حدوِدِك، بْل تُسمين َأسوارِك 

رِزينَتَِكالْقَم كُونِك يِإلَهو ،ِديِك اَألباُهللا نُور كُونْل يِك ِبنُوِرِه، بلَيال ٢٠.  ع كرقَمو ،دعا بِفيم كسشَم ال تَِغيب
ِنكزح امتَنْتَِهي َأيو ،ِدياَألب كاُهللا نُور كُونيو ،نْقُصاِلِحي٢١. يص ِبككُلُّ شَع كُونيِإلَى و ضاَألر تَِلكُونميو ،ن

َأقَلُّ واِحٍد يِصير َألْفًا، وَأصغَر واِحٍد يِصير ُأمةً ٢٢. فَهم الْغُصن الَِّذي غَرستُه، عمُل يدي، ُألظِْهر جالِلي. اَألبِد
  .وقْتَُأنَا اُهللا، ُأسِرع ِبالتَّنِْفيِذ ِعنْدما يِحين الْ. عِظيمةً

  
 بشرى بالنجاة

٦١ 

١ وِرينْأسنْكَِسِري الْقَلِْب، ُألنَاِدي ِللْمم احِجر دملَِني ُألضسَأر ،اِكينسالْم شِّرِني ُألبحسم َألنَّه ،لَياِهللا ع وحر
ُألعزي كُلَّ الْحزانَى، . ضى اِهللا، ويوِم انِْتقَاِم ِإلَِهنَاوُأعِلن عن حلُوِل سنَِة ِر٢ِبالْحريِة، وِللمسجوِنين ِباِإلطْالِق، 

وُأعِطي الْمغْموِمين ِفي الْقُدِس تَاج الْجماِل بدَل الرماِد، وزيتَ الْفَرِح بدَل دموِع الْحزِن، وِرداء الْحمِد بدَل ٣
  .جارا صاِلحةً؛ حِديقَةً غَرسها اُهللا، ِإلظْهاِر جالِلِهفَيشِْبهون َأشْ. روِح الْيْأِس

. فَيبنُون الْخَراِئب الْقَِديمةَ، ويرممون ما تَهدم منْذُ زمٍن، ويجددون الْمدن الْخَِربةَ الَِّتي تَهدمتْ منْذُ َأجياٍل٤
خُدام 'وَأيضا ' َأحبار اِهللا'وَأنْتُم يكُون اسمكُم ٦. م، ويعمُل الْغُرباء ِفي حقُوِلكُم وكُروِمكُمويرعى اَألجاِنب غَنَمك٥ُ

  .وتَتَمتَّعون ِبثَروِة اُألمِم، وتَفْخَرون ِبِغنَاهم. 'ِإلَِهنَا
 والْهواِن الَِّذي كَان ِمن نَِصيِبكُم، تَمِلكُون ِفي َأرِضكُم ِميراثًا مضاعفًا، وبدَل الْعاِر الَِّذي حلَّ ِبكُم مضاعفًا،٧

ِديَأب حفَر لَكُم كُوني٨. والظُّلْمو لْبالس هَأكْرَل، ودالْع فََأنَا اُهللا ُأِحب .ع مهعُل ممَأعانٍَة، وِبَأم مُأكَاِفُئه ا ِلذَِلكده
ويشْتَِهر نَسلُهم بين اُألمِم، وذُريتُهم وسطَ الشُّعوِب، وكُلُّ من يراهم يعتَِرفُ ِبَأنَّهم شَعب باركَه ٩. يدوم ِإلَى اَألبِد

  .اُهللا
 ِثياب النَّجاِة، وكَساِني ِرداء الصالِح، كَعِريٍس يتَزين ِبتَاٍج، َأفْرح ِجدا ِباِهللا وتَبتَِهج نَفِْسي ِبِإلَِهي، َألنَّه َألْبسِني١٠

وكَما َأن اَألرض تُخِْرج نَباتَها، والْحِديقَةَ تُنِْبتُ زرعها، فَِإن الْمولَى اِإللَه ينِْبتُ ١١. وكَعروٍس تَتَزين ِبحِليها
مالْحو الحِمالصكُلِّ اُألم ِمن د.  

  



 جالل القدس

٦٢ 

. ِمن َأجِل الْقُدِس ال َأسكُتُ، ِمن َأجِل الْقُدِس ال َأهدُأ، حتَّى يشِْرقَ صالحها كَالْفَجِر، ونَجاتُها كَِمصباٍح متَوهٍج١
وتَكُوِنين ِإكِْليلًا راِئعا ٣. ِك اسم جِديد يعِطيِه لَِك اُهللا نَفْسهفَتَرى اُألمم صالحِك، وكُلُّ الْملُوِك جاللَِك، ويكُون ل٢َ

ال يدعونَِك ِفيما بعد الْمِدينَةَ الْمهجورةَ، وال تُسمى ِبالدِك الِْبالد ٤. ِفي يِد اِهللا، وتَاجا ملَِكيا ِفي كَفِّ ِإلَِهِك
كُونْل يوِحشَةَ، بِك الْمماِهللا' اس حى ' فَرعِك تُدِبالدو'جوا زالَِّتي لَه' .جوا زلَه كُونِك يِبالدِبِك، و رساَهللا ي َألن .

  .ِكوكَما يفْرح الْعِريس ِبعروِسِه، يفْرح ِبِك ِإلَه. وكَما يتَزوج الشَّاب ِمن فَتَاٍة، يتَزوجِك بنُوِك٥
يا من تَبتَِهلُون ِإلَى اهللا، ال . يا مِدينَةَ الْقُدِس، ِإنِّي َأقَمتُ حراسا علَى َأسواِرِك ال يسكُتُون ال نَهارا وال لَيلًا٦

: حلَفَ اُهللا ِبيِميِنِه وِبِذراِعِه الْقَِديرِة وقَاَل٨. وال تَدعوه يسكُتُ، حتَّى يثَبتَ الْقُدس ويجعلَها مفْخَرةَ الدنْيا٧. تَسكُتُوا
بِل الَِّذين يحصدون ٩. لَن ُأعِطي قَمحِك ِفيما بعد طَعاما َألعداِئِك، ولَن يشْرب الْغُرباء خَمرِك الَِّتي تَِعبِت ِفيها"

  .، والَِّذين يجمعون الِْعنَب يشْربون الْخَمر ِفي ِدياِري الْمقَدسِةالْقَمح يْأكُلُونَه ويحمدون اَهللا
ارفَعوا رايةً . َأِعدوا السِبيَل، َأِعدوه ونَقُّوه ِمن الِْحجارِة. اعبروا اَألبواب، اعبروها ومهدوا طَِريقَ الشَّعِب١٠

!" قُولُوا ِللقُدِس، يْأِتي منِْقذُِك ومعه الْجزاء، يْأِتي ومعه الْمكَافََأةُ: " اُهللا ِفي جِميِع َأنْحاِء اَألرِضَأعلَن١١. ِلُألمِم
١٢ مهماس كُونياُهللا'و ماهفَد الَِّذين ،سقَدالْم بِك ' .الشَّعماس كُونَأنِْت يو'ةَ، الْمطْلُوبِةالْمورجهالْم رِدينَة غَي.'  
  

 نصر وفداء

٦٣ 

من هذَا اآلِتي ِمن َأدوم، ِبِثياٍب حمراء ِمن بصرةَ؟ من هذَا اللَّاِبس الْبهاء، الساِئر ِبعظَمِة قُوِتِه؟ هو َأنَا الْمولَى، ١
ي ِبقُدَأنِّي ُأنَجاِري وانِْتص ِلنِتيِجْئتُ ُألعةَ الِْعنَِب؟ ٢. ررصعم اسد نكَم كابِثيو رمَأح اُؤكاذَا ِردتُ ٣ِلمسَأنَا د

آخَر دِعي َأحم كُني لَمِدي، وحةَ ورصعاِبي، . الْملَى ِثيع مهمد رِظي، فَتَطَايِفي غَي مقْتُهحسِبي وِفي غَض متُهسد
رَأيتُ َأنَّه ال يوجد مِعين، ٥. عزمتُ علَى يوٍم َأنْتَِقم ِفيِه، وحانَتْ سنَةُ ِفداِء شَعِبي٤.  مالِبِسيولَطَّخَ كُلَّ

دستُ الشُّعوب ِفي ف٦َ. وَأفْزعِني َأنَّه ال يوجد سنَد، فَقَررتُ َأن َأمد ِذراِعي َأنَا وَأنْتَِصر، وَأيدِني ِفي ذَِلك غَيِظي
  .غَضِبي، وَأسكَرتُهم ِفي غَيِظي، وسكَبتُ دمهم علَى اَألرِض

ي َأذْكُر رحمةَ اِهللا الْوِفيرةَ، وَأعمالَه الَِّتي يِجب َأن نُسبحه علَيها، كُلَّ ما كَافََأنَا اُهللا ِبِه، والْخَير الْعِظيم الَِّذ٧
ِلذَِلك ." حقا هم شَعِبي، َأبنَاء ال يخُونُونَِني: "َألنَّه قَاَل٨. صنَعه مع بيِت يعقُوب، حسب رْأفَِتِه ورحمِتِه الْوِفيرِة

منِْقذَهم ارق٩َ. صايا تَضضَأي وقُوا، هايا تَضلَم .مَأنْقَذَهِبنَفِْسِه و اءجو . ملَهمحو مهفَعرو ،ماهِتِه فَدمحرِتِه وبحِبم
  .ولَِكنَّهم تَمردوا وَأحزنُوا روحه الْقُدوس، فَتَحوَل ِإلَى عدو لَهم وحاربهم١٠. كُلَّ اَألياِم الْقَِديمِة



غَنَِمِه؟ َأين  َأين الَِّذي َأصعد شَعبه ِمن الْبحِر، مع راِعي: "م موسى عبِدِه وقَالُواثُم تَذَكَّروا اَأليام الْقَِديمةَ، َأيا١١
اه الَِّذي َأرسَل قُوتَه الْجِليلَةَ ِلتَِسير عن يِميِن موسى؟ والَِّذي شَقَّ الِْمي١٢الَِّذي وضع روحه الْقُدوس ِفي وسِطِهم؟ 

! َأين الَِّذي سيرهم ِفي اَألعماِق؟ فَكَانُوا كَفَرٍس ِفي الْبريِة فَلَم يعثُروا١٣َأمامهم، ِليصنَع ِلنَفِْسِه اسما َأبِديا؟ 
  ."، ِلتَصنَع ِلنَفِْسك اسما مِجيداوِبهذَا هديتَ شَعبك! وِمثَْل قَِطيٍع ينِْزُل ِإلَى الْواِدي، َأراحهم روح اِهللا١٤
َأين ِغيرتُك وقُدرتُك؟ هْل منَعتَ عنَّا لَهفَةَ قَلِْبك . ِس الْجِليِلظُر ِمن مسكَِنك الْمقَدتَطَلَّع يا رب ِمن السماِء، وان١٥ْ

يم لَم يعِرفْنَا، ويعقُوب لَم يعلَم ِبنَا، َأنْتَ يا رب َأبونَا، واسمك منْذُ الْقَِديِم مع َأن ِإبراِه. َأنْتَ َأبونَا١٦ورحمتَك؟ 
قَباِئِل يا رب، ِلماذَا تَركْتَنَا نَِضلُّ عن طُرِقك، وقَسيتَ قُلُوبنَا فَال نَخَافُك؟ ارِجع ِمن َأجِل عِبيِدك، ال١٧ْ. هو فَاِدينَا

نَِصيِبك ِمن اُؤنَا١٨. الَِّتي ِهيدَأع هاسد ةً، واآلنِجيزةً وفَتْر سقَدالْم تَكيب تَلَكك امبنْذُ الْقَِديِم، ١٩! شَعم لَك ننَح
نْتَِمي لَكٍب لَا يكَشَعِلكَنَا، وتَ ملَس نَا كََأنَّكِصر لَِكن!  

 

٦٤ 

فَتَكُون يا رب كَالنَّاِر الَِّتي تُشِْعُل الْحطَب، وتَجعُل الْماء ٢!  السماواِت وتَنِْزُل، فَتَتَزلْزُل الِْجباُل قُدامكلَيتَك تَشُق١ُّ
كامقُد وبالشُّع تَِعدتَرو ،كماس اُؤكدِرفَ َأععي غِْلي، ِلكَيالًا٣! يمتَ َأعنَعلْتَ َأنْتَ صا، نَزهقَّعنَتَو ةً لَمِهيبر 

كاماُل قُدلَِت الِْجبلْز٤. فَتَز نَأنْتَ ِلم لُهما تَعُل ممعي ،كرا غَيِإلَه نيع تُشَاِهد لَمو ،ُأذُن عمتَس ِل لَماَألز ِمن
ونَكنْتَِظر٥. يمِبع ونحفْري نِبم بحَأنْتَ تُرقَكطُر ونذْكُري قِّ، الَِّذيننْذُ . ِل الْحتَ َألنَّنَا َأخْطَْأنَا مغَِضب لَِكنَّك

 كُلُّنَا ذَبلْنَا كَورقٍَة، وذُنُوبنَا. ِصرنَا كُلُّنَا كَشَيٍء نَِجٍس، وكُلُّ َأعماِلنَا الصاِلحِة كَِخرقٍَة قَِذرٍة٦الْقَِديِم، فَكَيفَ نَنْجو؟ 
َألنَّك حجبتَ وجهك عنَّا، وتَركْتَنَا ِلذُنُوِبنَا . وال واِحد يبتَِهُل ِإلَيك، َأو ينْتَِبه ِليتَمسك ِبك٧. كَالريِح تَعبثُ ِبنَا

  .نَا عمُل يديكلَِكن، َأنْتَ يا رب َأبونَا، نَحن الطِّين وأنْتَ الْفَخَّاِري، وكُل٨ُّ. تُالِشينَا
٩كبنَا، فَكُلُّنَا شَعِإلَي ْل اُنْظُرِد، بنَا ِإلَى اَألبذُنُوب ال تَذْكُرو ،با رِب يكُلَّ الْغَض ب١٠. ال تَغْض نُكدتْ مارص

اءرحتْ صارص ستَّى الْقُدح ،اءرحةُ صسقَدا. الْمابخَر سِت الْقُدار١١ !ص كحبثُ سيِميُل حالْج سقَدتُنَا الْميب
فَهْل تَصِبر يا رب علَى هذَا وتَسكُتُ؟ هْل ١٢! وكُلُّ ما هو عِزيز علَينَا صار خَرابا. آباُؤنَا، ُأحِرقَ ِبالنَّاِر
  تُعاِقبنَا َأشَد الِْعقَاِب؟

  
 الشعب العنيد

٦٥ 

. َأنَا هنَا، َأنَا هنَا، ُألمٍة ال تَبتَِهُل ِإلَي: قُلْتُ. نَفِْسي ِللَِّذين لَم يطْلُبوِني، والَِّذين لَم يبحثُوا عنِّي وجدوِنيَأظْهرتُ ١
شَعٍب يِغيظُِني داِئما ِفي ٣. اِرِهمددتُ يدي طُوَل الْيوِم ِإلَى شَعٍب عِنيٍد، يِسير ِفي طَِريٍق غَيِر صاِلٍح وراء َأفْك٢َ



يجِلس ِفي الْقُبوِر، ويِبيتُ ِفي ٤. كَالْكُفَّاِر يقَدم الضحايا ِفي الْبساِتيِن، ويحِرقُ الْبخُور علَى الطُّوِب. وجِهي
." ال تَقْرب ِمنِّي، َألنِّي َأقْدس ِمنْك! ِقفْ ِعنْدك: "يقُوُل٥. ِجٍسيْأكُُل لَحم الِْخنِْزيِر، وِفي آِنيِتِه مرقُ لَحٍم نَ. الْمداِفِن

ُأجاِزيِهم ِفي . ال َأسكُتُ، بْل ُأجاِزي: هذَا مكْتُوب َأماِمي٦. هُؤالِء دخَان ِفي َأنِْفي، ونَار مشْتَِعلَةٌ طُوَل النَّهاِر
 ،ِنِهم٧ِحضَأيو ذُنُوِبِهم نقَاَل اُهللاع ،اِئِهمذُنُوِب آب نا علَى التِّالِل، . ضانُوِني عَأهاِل، ولَى الِْجبوا عخَّرب مَألنَّه

  .فَُأعِطيِهم ِفي ِحضِنِهم ِمكْيالًا جيدا عن َأعماِلِهِم الْقَِديمِة
فَكَذَِلك َأعمُل ' .ال تَطْرحه، َألن ِفيِه بركَةً'ا ِفي الْكَرمِة، فَيقُولُون لَه، ِعنْدما يِجد الْواِحد عنْقُودا فَاِسد: "وقَاَل اُهللا٨

بْل ُأخِْرج ِمن يعقُوب نَسلًا، وِمن يهوذَا واِرثًا يمتَِلك ِجباِلي، فَيمتَِلكُها ٩. ِمن َأجِل عِبيِدي، فَال ُأهِلك اُألمةَ كُلَّها
ويكُون شَارون مرعى ِللغَنَِم، وواِدي الْمِصيبِة مكَان راحٍة ِللقَِطيِع، ١٠. الَِّذين اخْتَرتُهم، وهنَاك يسكُن عِبيِدي

  .ِلشَعِبي الَِّذي يطْلُبِني
١١" ،سقَدالْم ِليبج نَِسيتُماَهللا، و كْتُمتَر نا مي ا َأنْتُمِر ِإللَِه َأمالْخَم كُُؤوس ْألتُممظِّ، وةً ِإللَِه الْحاِئدم تُممقَدو

َألنِّي دعوتُ فَلَم تُِجيبوا، تَكَلَّمتُ فَلَم . فَِإنِّي َأجعُل نَِصيبكُم الْهالك بالسيِف، فَتَركَعون كُلُّكُم ِللذَّبِح١٢النَِّصيِب، 
ْل عوا، بعمِضيِنيتَسرا ال يم تُماخْتَرِفي نَظَِري، و شَر وا هم ذَا١٣. ِملْتُمتُ ِبهكَمَأنَا اُهللا ح ِبيِدي : ِلذَِلكع

ونوعتَج َأنْتُمو ،ْأكُلُوني .طَشُونتَع َأنْتُمو ،ونبشْرِبيِدي يع .لُونتَخْج َأنْتُمو ،ونحفْرِبيِدي يِبيِد١٤. عع وننِّمري ي
وتَتْركُون اسمكُم لَعنَةً ِللَِّذين ١٥. ِمن فَرحِة الْقَلِْب، وَأنْتُم تَصرخُون ِمن كَآبِة الْقَلِْب، وتُولِْولُون ِمِن انِْكساِر الروِح

ا آخَرمِبيِدي اسِطي عُأعو فُأِميتُكُم ،متُه١٦. اخْتَركارتَبي نقِّفَمِبِإلَِه الْح كارتَبِلفُ ِفي .  ِفي الِْبالِد، يحي نمو
  .َألن الْمتَاِعب اُألولَى تُنْسى، وتُحجب عن عينَي. الِْبالِد، يحِلفُ ِبِإلَِه الْحقِّ

  السماء الجديدة واألرض الجديدة

فَابتَِهجوا وافْرحوا ِإلَى اَألبِد ١٨.  فَال يذْكَر الْماِضي، وال يفَكِّر ِفيِه َأحدوسَأخِْلقُ سماء جِديدةً وَأرضا جِديدةً،"١٧
وال . وَأفْرح ِبالْقُدِس، وَأبتَِهج ِبشَعِبي١٩. ِبما َأخِْلقُ، َألنِّي َأخِْلقُ مِدينَةَ الْقُدِس ِلتَكُون ِللسروِر، وشَعبها ِللْفَرِح

ساٍخيرتُ صوال صكَاٍء وتُ بوص ذَِلك دعا بِفيه ع٢٠. م درجم هرمعوتَ ِطفٌْل ومي َأن ذَِلك دعا بثُ ِفيهدحال يو
هامَل َأيكَمي َل َأنخٌ قَبال شَياٍم، وَأي .ا زم رتَبعنٍَة يِمَئةُ س هرمعوتُ ومِمَئةَ فَالَِّذي ي هرمِصُل عال ي نما، واَل شَاب

وال يحدثُ بعد ٢٢. ويبنُون ِديارا ويسكُنُون ِفيها، ويغِْرسون كُروما ويْأكُلُون ِمن ِثماِرها٢١. سنٍَة يعتَبر ملْعونًا
كُنسي مهرغَيا وارِدي نُونبي مَأنَّه ْأكُُلذَِلكي مهرغَيو ونغِْرسي ا، َأوِة، .  ِفيهراِم الشَّجِبي كََأيشَع امْل تَطُوُل َأيب

اِتِهمودهجِبم متُهاخْتَر الَِّذين تَّعتَمية٢٣َ. واسالِدِهِم التَّعَأو نَِصيب كُونال يٍة، وِبال فَاِئد مهبتَع كُونال ي .ْل يب كُونُون
ويرعى ٢٥. وقَبَل َأن يدعوِني َأستَِجيب، وبينَما يتَكَلَّمون َأستَِمع٢٤. هم وَأوالدهم معهم شَعبا مباركًا ِمن اِهللا

ال َأحد يْؤِذي، وال َأحد يضر ِفي كُلِّ . راب طَعامهاَأما الْحيةُ فَالتُّ. الذِّْئب والْحمُل معا، ويْأكُُل اَألسد التِّبن كَالْبقَِر
  ."يقُوُل اُهللا. جبِلي الْمقَدِس
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٦٦ 

َأو مكَانًا فَهْل تَبنُون ِلي بيتًا؟ . السماء عرِشي، واألرض ِهي الْمكَان الَِّذي َأضع ِفيِه قَدمي: "هذَا كَالم اِهللا١
لَِكن هذَا هو الشَّخْص . َألَم َأصنَع َأنَا كُلَّ هِذِه اَألشْياِء ِبيِدي، فَجاءتْ كُلُّها ِإلَى الْوجوِد؟ يقُوُل اُهللا٢َأرتَاح ِفيِه؟ 

. ا من يقَدم ثَورا ضِحيةً فَهو كَمن يقْتُُل ِإنْسانًاَأم٣. الَِّذي ُأعظِّمه، الِْمسِكين الْمنْسِحقُ الروِح الَِّذي يرهب كَالِمي
ومن يحِرقُ بخُورا هو كَمن . ومن يرفَع قُربانًا هو كَمن يرفَع دم ِخنِْزيٍر. ومن يقَدم شَاةً هو كَمن يذْبح كَلْبا

فََأنَا َأيضا َأخْتَار لَهم الْمصاِئب وَأجِلب علَيِهم ٤. تَاروا طُرقَهم، وسرتْ نُفُوسهم ِبنَجاساِتِهمِإنَّهم اخْ. يعبد صنَما
ِمنْه خَافُونا يم .ِفي نَظَِري، و ِملُوا الشَّرْل عوا، بعمسي تُ فَلَموا، تَكَلَّمِجيبي تُ فَلَموعا ال َألنِّي دوا ماخْتَار

  ."يرِضيِني
٥هكَالم ونبهتَر نا ماِهللا، ي وا كَالمعمٍة، : "اسخِْريِبس قُولُوني ذُونَكُمنْبيو ونَكُمهكْري الَِّذين كُماُهللا 'َأقَاِرب ظِْهرِلي

كُمحى فَرتَّى نَرح ،اللَهج! 'ذَا سه قُولُوني فَالَِّذيننوخْزفَ ي٦." و تٌ قَاِدموِدينَِة، صالْم ِجيٍج ِمنتُ ضوذَا صه
  .ِإنَّه صوتُ اِهللا يجاِزي َأعداءه ِبكُلِّ ما يستَِحقُّونَه! ِمن الْبيِت

من سِمع ِبِمثِْل هذَا؟ من رَأى ِمثَْل هِذِه ٨. كَراقَبَل َأن تَْأِتيها آالم الِْوالدِة ولَدتْ، وِمن غَيِر َأن تَتََألَّم ولَدتْ ذ٧َ
. اُألموِر؟ هْل تُولَد بلَد ِفي يوٍم واِحٍد؟ َأو تَخْرج ُأمةٌ دفْعةً واِحدةً؟ لَِكن الْقُدس لَما بدَأتْ آالمها، ولَدتْ َأوالدها

ُل لَحظَةَ الِْوالدِة تَْأِتي، فَهْل َأمنَع ِإتْمامها؟ وَأنَا الَِّذي ُأساِعد اُألم علَى الِْوالدِة فَهْل ُأغِْلقُ َأنَا الَِّذي َأجع: "يقُوُل اُهللا٩
كقُوُل ِإلَه؟ يِحمالر".  

ِلكَي ١١. معها يا جِميع من تَنُوحون علَيهاافْرحوا ِجدا . افْرحوا مع الْقُدِس وابتَِهجوا ِبها يا كُلَّ من تُِحبونَها١٠
َأبعثُ ِإلَيها : "َألن اَهللا قَاَل١٢. تَرضعوا ِمن تَعِزياِت ثَدِيها حتَّى تَشْبعوا، وِلكَي تَشْربوا ِمن وفْرِة جالِلها وتَنْعموا

يِم كَسةَ اُألموثَرٍر، وا كَنَهالمفٍِّقستَدلَى . ٍل مع لِّلُـهتُدا وِنهِفي ِحض ِملُهتَحا وِطفْلَه ِضعتُر كَُأم اِملُكُمُأعو
فْرح فَِعنْدما تَرون هذَا ت١٤َ. وكَما تُعزي اُألم ِطفْلَها، َأنَا نَفِْسي ُأعزيكُم، نَعم، ُأعزيكُم ِفي الْقُدِس١٣. ركْبتَيها

  ."وتُصِبح قُوةُ اِهللا معروفَةً ِعنْد عِبيِدِه، ويصب غَضبه علَى َأعداِئِه. قُلُوبكُم، وتَزدِهرون كَالْعشِْب
َألن اَهللا يعاِقب الْبشَر ١٦. يْأِتي اُهللا ِفي نَاٍر ومركَباتُه كَزوبعٍة، ِليسكُب غَضبه ِبسخٍَط وتَوِبيخَه ِبلَِهيِب نَاٍر١٥

قْتُُل كَِثيِرينيِف ويالسوا ِإلَى ١٧. ِبالنَّاِر وبذْهِلي ،مهَأنْفُس ونرطَهيو ونسكَري الَِّذين ِصيرم وه الكالْه كُونيو
. هذَا كَالم اِهللا. لُون لَحم الِْخنِْزيِر والنَّجاساِت اُألخْرى كَالِْفْئراِنحداِئِق اَألصنَاِم، تَاِبِعين واِحدا ِفي الْوسِط، ويْأكُ

١٨مهَأفْكَارو مالَهماِرفٌ َأعالِلي. َأنَا عج نوريو ْأتُوناٍن، فَيكُلِّ ِلس ِمن وبالشُّع عمَأجآِتي وس ُل ١٩. ِلذَِلكعَأجو
فَُأرِسُل بعض النَّاِجين ِمنْهم ِإلَى اُألمِم، ِإلَى َأهِل تَرِشيشَ وِليبيا وِليديا الَِّذين يرمون السهام ِبمهارٍة، . بينَهم آيةً

.  فَيعِلنُون جالِلي بين اُألمِم.وِإلَى تُوباَل والْيونَان والسواِحِل والْجزِر الَِّتي لَم تَسمع عنِّي ولَم تُشَاِهد جالِلي
فَيْأتُون ِبكُلِّ ِإخْوِتكُم ِمن كُلِّ اُألمِم ِإلَى الْقُدِس، جبِلي الْمقَدِس، كَتَقِْدمٍة ِهللا علَى خَيٍل، وِفي مركَباٍت وعرباٍت، ٢٠



وَأخْتَار َأيضا ٢١. نُو اسراِئيَل قُربانًا ِفي ِإنَاٍء طَاِهٍر ِإلَى بيِت اِهللاكَما يحِضر ب. يقُوُل اُهللا. وعلَى ِبغَاٍل وِجماٍل
ينالِويا واربكُونُوا َأحِلي ما ِمنْهضعقُوُل اُهللا. بي.  

ها تَدوم َأماِمي، كَذَِلك يدوم نَسلُكُم كَما َأن السماء الْجِديدةَ واَألرض الْجِديدةَ الَِّتي َأصنَع: "هذَا كَالم اِهللا٢٢
كُمماساِمي٢٣. ووا َأمدجسشَِر ِليْأِتي كُلُّ الْبٍت، يبٍت ِإلَى سبس ِمنٍر، وْأِس شَهٍر ِإلَى رْأِس شَهر ِمنقُوُل اُهللا. وي .

ويشْمِئز . مردوا علَي، َألن دودهم ال يموتُ ونَارهم ال تَنْطَِفُئويخْرجون ويشَاِهدون جثَثَ النَّاِس الَِّذين ت٢٤َ
  ."ِمنْهم كُلُّ النَّاِس

  


