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1 ٧:١ ا يَّ زَكَر

ا َّ ي ِ زَكَر َاُب كِت

ُجوع ُّ الر إلَى ُ َشعْبَه يَْدعُو ُ اللّٰه
ٌ رَِسالَة أتَْت فَارَِس، *مَلِِك يُوَس، دَاْر ِلحُْكمِ ِ ِيَة ان َّ الث ِ نَة الّسَ مَِن امِِن َّ الث ْهرِ َّ الش فِي ١ الرَِّسالَةُ:١ تَقُوُل . بِيِّ َّ الن و عِّدُ بِْن ا َّ بَرَِخي بِْن ا َّ ي ِ زَكَر إلَى ِ اللّٰه مَِن
ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو «هَذَا لَهُْم: تَقُوَل أْن عَلَيَْك وَلِذَا ٣ آبَائِكُْم. عَلَى ا ِجّدً ُ اللّٰه غَِضَب ٢

القَدِيرُ.› ُ اللّٰه يَقُوُل إلَيكُْم، فَأرِجَع القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل ، إلَيَّ ‹ارِجعُوا القَدِيرُ:
عَْن ارِجعُوا ُ القَدِير ُ اللّٰه ‹يَقُوُل قَدِيمًا: ُ الأنْبِيَاء لَهُمُ قَاَل الَّذِيَن كَآبَائِكُمُ تَكُونُوا «لَا ٤

ُ اللّٰه يَقُوُل «، إلَيَّ يُْصغُوا وَلَْم يَْستَمِعُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ يرَةِ.› الشِّرِّ وَأعْمَالـِكُمُ ِ يرَة الشِّرِّ مُمَارََساتِكُمُ
.

أمَْرُت َّتِي ال وَفَرَائِضْي كَلَاِمي ٦ الأبَدِ؟ إلَى ُ الأنْبِيَاء َيحيَا وَهَْل الآنَ؟ ُ آبَاؤكُم «أيَْن ٥
‹لَقَْد وَقَالُوا: إلِيَّ رَِجعُوا هُْم لـَِكنَّ آبَاءَكُْم؟ وََصلَْت قَْد تَكُْن ألَْم بِإعلَانِهَا، َ الأنْبِيَاء اِمي خُّدَ

َا.›» وَُسلُوكِن أعْمَالِنَا عَلَى فَعَاقَبَنَا كَلَامِهِ، ِبحَسَِب ِنَا ب ُ القَدِير ُ اللّٰه َصنََع

بَعة الأْر ُيوُل الخ
ِ نَة الّسَ فِي – ُشبَاَط شَْهرِ أْي – َ عَشَر َادِي الح ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ ابِِع َّ الر اليَوِْم فِي ٧
َلِي: ي َكمَا بِيِّ َّ الن و عِّدُ بِْن ا َّ بَرَِخي بِْن ا َّ ي ِ زَكَر إلَى ِ اللّٰه مَِن ٌ رَِسالَة أتَْت يُوَس، دَاْر حُْكمِ مِْن ِ ِيَة ان َّ الث

.٧ العَدَد فِي كذلك الميلَاد. قَبَْل ٥٢٠ َسنَة نحو يُوسأْي دَاْر ِلحُكم ِيَة ان َّ الث نَة الّسَ ١:١*
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الوَادِي. فِي الآِس َشجَرِ وََسَط يَقُِف وَ أحمَرَ، فَرًَسا يَرَْكُب فَارًِسا يِل َّ الل رُؤى فِي رَأيُْت ٨
هَؤلَاءِ «مَْن فَقُلُْت: ٩ وَأبَيَْض. َ وَأشقَر َ أحمَر أفرَاٍس: ِ ثَلَاثَة عَلَى فُرَْساٍن َ ثَلَاثَة ُ خَلْفَه وَرَأيُْت

َسيِّدِي؟» يَا
هَؤلَاءِ.» مَْن يَك «َسُأرِ مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ َ لِي فَقَاَل

فِي ِل َجوُّ َّ لِلت ُ اللّٰه أرَسلَهُمُ الَّذِيَن هُمُ «هَؤُلَاءِ الآِس: َشجَرِ بَيْنَ الوَاقُِف قَاَل ِحينَئِذٍ ١٠
الأْرِض.»

الأْرُض وَإذَا الأْرِض، فِي ُل َّ نَتَجَو َّا «كُن الآِس: وََسَط الوَاقِِف ِ اللّٰه ِمَلَاِك ل هُْم قَالُوا َّ ثُم ١١
وََسلَاٍم.» هُدُوءٍ فِي َتحيَا هَا ُّ كُل

يَهُوذَا وَمُدُنَ القُْدِس َ مَدِينَة تَرَْحمُ لَا مَتَى إلَى القَدِيرُ، ُ الإلَه هَا «أّيُ : ِ اللّٰه مَلَاكُ فَقَاَل ١٢
الأِخيرَةَ؟» ً َسنَة بْعِينَ الّسَ َ ة مُّدَ عَلَْيهَا غَِضبَْت َّتِي ال

َّ ثُم ١٤ يًا. ِّ وَمُعَز َطيِّبًا كَلَامًا ُ لَه وَقَاَل مَعِي، مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكَ ُ اللّٰه مَ َّ فَكَل ١٣
َلِي: ي مَا ُأعْلَِن أْن مَعِي مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ مِنِّي َطلََب

القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا
*َكثِيرًا. وَصِْهيَوْنَ القُْدِس ِ مَدِينَة عَلَى «غِْرُت

ةِ. َّ المُطمَئِن ِ المُْستَرِيحَة الُأمَِم عَلَى ا ِجّدً غَِضبُْت ١٥
َشعْبِي، عَلَى قَلِيلًا غَِضبُْت

«. أَشّدَ َشعْبِي َ مُعَانَاة َجعَلُوا هُْم وَلـَِكنَّ
: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا لِذَلَِك، ١٦
ْحمَةِ. َّ بِالر القُْدِس إلَى «رَِجعُْت

فِيهَا،» بَيْتِي ُ ِنَاء ب َسيُعَادُ
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل

يُشَار وَقَْد القُْدِس. عليه تقع الَّذِي الجبل من الشرقي بِيّ َنُو الج الجُزْء صِْهيَوْن ١:١٤*
الهيكل. إلَى أْو اللّٰهِ، َشعْب إلَى أْو القُْدِس إلَى بصِْهيَوْن
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القُْدِس ِ مَدِينَة عَلَى البِنَاءِ َخيُط «َسيُمَّدُ
أْسوَارِهَا.» لِتَحْدِيدِ

أيًْضا: المَلَاكُ وَقَاَل ١٧
القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو «هَذَا
ِيَةً، ثَان بِالخـَيْرِ مُدُنِي ‹َستَفِيُض

جَدِيدٍ، مِْن صِْهيَوْنَ ُ اللّٰه وََسيُعَزِّي
ةَ.›» َاّصَ الخ ُ مَدِينَتَه القُْدِس َ مَدِينَة َسيَْدعُو ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ

بَعَة الأْر اعُ َّ ن وَالّصُ ُ بَعَة الأْر القُرُونُ
«مَا مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي لِلمَلَاِك فَقُلُْت ١٩ قُرُوٍن. َ بَعَة أْر وَرَأيُْت عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١٨

القُرُونُ؟» ِ هَذِه
وَالقُْدَس.» ِيَل وَإسْرَائ يَهُوذَا تَْت َّ َشت َّتِي ال القُرُونُ ِهيَ ِ «هَذِه لِي: فَقَاَل

اعُ؟» َّ ن الّصُ هَؤُلَاءِ ِ لِأجْلِه أتَى الَّذِي العَمَُل «مَا فَقُلُْت: ٢١ اٍع. َّ ُصن َ بَعَة أْر ُ اللّٰه أرَانِي َّ ثُم ٢٠
يَرْفََع أْن مِْنهُْم أحَدٌ َن َمَّكَ يَت لَا كَي يَهُوذَا تَْت َّ َشت َّتِي ال الُأمَمُ ِهيَ «القُرُونُ لِيَ: فَقَاَل
أْرِض عَلَى ذَاتَهَا رَفَعَْت َّتِي ال الُأمَِم قُرُونَ يَْطرُدُوا وَ لِيُرْعِبُوا اعُ َّ ن الّصُ هَؤُلَاءِ أتَى وَقَْد رَأَسهُ.

َشعْبَهَا.» تُشَتَِّت لـِكَي ِيَل إسْرَائ

القُْدس ِ مَدِينَة قِيَاُس
أيَْن «إلَى فَسألْتُهُ: ٢ قِيَاٍس. َخيَط يَحْمُِل رَجُلًا فَرَأيُْت وَنَظَرُْت عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١ ذَاهٌِب؟»٢ أنَْت

ُطولُهَا.» وَكَْم عَْرضُهَا كَْم لِأعرَِف القُْدِس، َ مَدِينَة لِأقِيَس ذَاهٌِب «أنَا لِي: فَقَاَل
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المَلَاكُ فَقَاَل ٤ لِلِقَائِهِ. ُ آخَر مَلَاكٌ وَخَرََج مَعِي، مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ مضَى َّ ثُم ٣
: اّبِ الّشَ لِهَذَا وَقُْل «ارُكْض انِي: َّ لِلث ُل الأّوَ
أْسوَاٍر بِلَا لـَِكْن القُْدِس ُ مَدِينَة ‹َستُْسكَُن

َكثِيرَةٌ.› وََحيَوَانَاٌت ُأنَاٌس فِيهَا َسيَكُونُ ُ ه َّ لِأن
: ُ اللّٰه يَقُوُل ٥

َحوْلَهَا، نَاٍر مِْن ُسورًا أنَا ‹وََسأُكونُ
وََسطِهَا.›» فِي َمجدًا وََسأُكونُ

لِشَعْبِه ِ اللّٰه ُ دَعوَة
: ُ اللّٰه يَقُوُل ٦

الّشِمَاِل. أْرِض مِْن ُبُوا اهر «أسْرِعُوا!
جَاهٍ،» اّتِ كُّلِ فِي كَالرِّيحِ كُْم ُّ ت َّ َشت لِأنِّي

. ُ اللّٰه يَقُوُل
بَابَِل، فِي اِكنينَ الّسَ صِْهيَوْنَ أهََل «يَا ٧

مِْنهَا!» ُبُوا اهر
القَدِيرُ، ُ اللّٰه أكرَمَنِي ٨

عَنْكُْم: وَقَاَل نَهَبَتْكُْم َّتِي ال الُأمَِم إلَى أْرَسلَنِي َّ ثُم
عَيْنِي!» يُؤذِي يُؤذِيَكُْم «مَْن

الُأمَِم، تِلَْك ِضّدَ يَدَّيَ «َسأرفَُع وَقَاَل: ٩
َسيَْسلِبُونَهُْم.» عَبِيدَهُْم إّنَ ى َّ َحت

أْرَسلَنِي. َ القَدِير َ اللّٰه أّنَ َستَعْرِفُونَ ِحينَئِذٍ
: ُ اللّٰه يَقُوُل ١٠

صِْهيَوْنُ، ُ الِابْنَة تُهَا َّ أي وَاحتَفِلِي مِي َّ «تَرَن
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فِيِك، لِأْسكَُن َسآتِي لِأنِّي
الوَقِْت. ذَلَِك فِي ِ للّٰه ٌ َكثِيرَة ُأمَمٌ َستَنْضَّمُ ١١

لِي، َشعْبًا فَسَيَِصيرُونَ
صِْهيَوْنُ.» يَا وَْسطِِك فِي َسأسكُُن وَأنَا

إلَيِك. أْرَسلَنِي َ القَدِير َ اللّٰه أّنَ َستَعْرِفِينَ ِحينَئِذٍ
يَهُوذَا ُ اللّٰه ِخذُ َّ َسيت ١٢

َسةِ، المُقَّدَ الأْرِض فِي ُ لَه مِلْكًا
ِيَةً، ثَان القُْدَس ُ وََسيَختَار
لَهُ. ًسا مُقَّدَ مَكَانًا لِتَكُونَ

، ِ اللّٰه ِ َحضْرَة فِي البَشَرِ كُّلَ يَا اْصمُتُوا ١٣
ِس. المُقَّدَ ُ َاه ُسكن مَكَاِن مِْن يَْنهَُض َ هُو فَهَا

الـَكهَنَة رَئِيُس
المُشتَكِي وَكَانَ . ِ اللّٰه مَلَاِك أمَامَ وَاقِفًا ِ الـكَهَنَة رَئِيَس يَشُوعَ المَلَاكُ أرَانِي َّ ثُم ١ ٣ُ اللّٰه َ «لِيَنْتَهِرْك يطَاِن: لِلّشَ ِ اللّٰه مَلَاكُ وَقَاَل ٢ عَلَيْهِ. َ لِيَْشتَكِي يَشُوعَ يَمِينِ عَْن يَقُِف
َخشٍَب ِ كقِطعَة هَذَا يَْشوعُ ألَيَْس القُْدَس. ُ مَدينَتَه اْختَارَ الَّذِي ُ اللّٰه َ لِيَنْتَهِرْك َشيطَانُ. يَا

ارِ؟» َّ الن مَِن انتُِشلِْت
أمَامَهُ: لِلوَاقِفِينَ المَلَاكُ فَقَاَل ٤ قَذِرَةً. ِيَابًا ث يَرْتَدِي َ وَهُو المَلَاِك أمَامَ وَاقِفًا يَشُوعُ كَانَ ٣
تََك، َّ َخطِي عَنَْك أزَلُْت قَْد إنِّي «هَا لِيَشُوعَ: المَلَاكُ وَقَاَل القَذِرَةَ.» ُ ِيَابَه ث ُ عَنْه «اخلَعُوا

ةً.» َّ ِي َكهَنُوت ِيَابًا ث وََسُألبِسَُك
ُ وَألبَسُوه رَأِسهِ، عَلَى ً َطاهِرَة ً ِعمَامَة فَوََضعُوا رَأِسهِ.» عَلَى ً َطاهِرَة ً ِعمَامَة ُ «ألبِسُوه قَاَل: َّ ثُم ٥

هُنَاكَ. يَقُِف كَانَ ِ اللّٰه مَلَاكُ بَيْنَمَا جَدِيدَةً، ِيَابًا ث
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فَقَاَل: لِيَشُوعَ، ِ اللّٰه مَلَاكُ شَهِدَ َّ ثُم ٦
القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٧
وََصايَاَي، وَأَطعَْت تَبِعتَنِي «إْن

هَيْكَلي، عَلَى َستُشْرُِف ََّك فَإن
َساحَاتِي. عَْن مَسؤُولًا وَتَكُونُ

هُنَا. الوَاقِفِينَ ِ المَلَائِكَة هَؤُلَاءِ وََسَط الوُقُوِف َحّقَ وََسُأْعطِيَك
الـكَهَنَةِ، رَئِيَس يَا يَشُوعُ، يَا اسمَْع ٨

أمَاِمي، َالِسُونَ الج وَشُرَكَاؤُكَ أنَْت
َسيَحْدُُث مَا لِإظهَارِ رُمُوزٌ َّكُْم لِأن

‹الغُْصِن.› ِبخَادِِمي َسآتِي ِحينَ
يَشُوعَ. أمَامَ ُ وََضعْتُه الَّذِي ُ يم الـكَر ُ َجَر الح َ هُو فَهَا ٩

* َجوَانَِب، ُ َسبْعَة َجَرِ الح وَلِهَذَا
نَْقشًا، ِ عَلَيْه وََسأنقُُش

وَاِحدٍ.» يَوٍْم فِي الأْرِض تِلَْك شَرَّ يُل َسُأزِ إنِّي يُقُوُل
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل

القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل ١٠
الوَقِْت، ذَلَِك «فِي

ُ َصاِحبَه مِنْكُْم وَاِحدٍ كُّلُ َسيَْدعُو
العِنَِب، دَوَالِي َتحَْت لِيَجْلَِس

التِّينِ.» أْشجَارِ وََتحَْت

عيون.» «سبع حرفيًا: جوَانب سبعة ٣:٩*



١٣:٤ ا يَّ زَكَر 7 ١:٤ ا يَّ زَكَر

يْتُون َّ الز وَشجَرتَا ُ المَنَارَة
«مَاذَا لِي: وَقَاَل ٢ النَاِئمُ. يُوقَُظ َكمَا وَأيقَظَنِي، مَعِي مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ وَعَادَ ١ تَرَى؟»٤
سُرٍُج. ُ َسبْعَة ِ وَلِلمَنَارَة فَوْقَهَا. ً إنَاء وَأرَى هَِب. الذَّ مَِن ً مَْسبُوكَة ً مَنَارَة «أرَى فَقُلُْت:
زَيْتُوٍن، َشجَرَتَي وَرأيُت ٣ المَنَارَةِ. أعْلَى فِي َّتِي ال رُِج ُّ الس مَِن سِرَاٍج كُّلِ مِْن ُأنبُوٌب وََيخْرُُج
مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي لِلمَلَاِك فَقُلُْت ٤ يَسَارِهِ. عَْن ً وَوَاِحدَة الإنَاءِ، يَمِينِ عَْن ً وَاِحدَة

هَذِهِ؟› مَا َسيِّدُ، ‹يَا
هَذِهِ؟› مَا تَعْرُِف ‹ألَا مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ «فَأجَاَب ٥

َسيِّدِي.› يَا ‹لَا «فَقُلُْت:
بِرُوِحي، بَْل بِالقُْدرَةِ، وَلَا ةِ َّ بِالقُو لَا ابَِل: َّ ُب زَر إلَى ِ اللّٰه ُ رَِسالَة ِهيَ ِ ‹هَذِه المَلَاكُ: «فَقَاَل ٦
ُ َجَر الح َسيُخرَُج سَهلًا. ُ َستَِصير ابَِل َّ ُب زَر أمَامَ العَظِيمُ؟ َبَُل الج هَا أّيُ أنَْت مَا ٧ القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل

مَرحَى!›» مَرحَى! الهُتَاِف: َصوِْت عَلَى الهَيْكَِل فِي الأعْلَى
ُ وَيَدَاه الهَيْكَِل، هَذَا أَساَس وََضعَتَا ابَِل َّ ُب زَر «يَدَا ٩ : ِ اللّٰه مَِن َ الرَِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت َّ ثُم ٨
أحَدٌ يَْستَهينَ لَْن ١٠ إلَيكُْم. أْرَسلَنِي َ القَدِير َ اللّٰه أّنَ َستَعْرُِف هَذَا َيحْدُُث وَِحينَ َستُكمِلَانِهِ.
ِ هَذِه ا أمَّ ابَِل. َّ ُب زَر يَدِ *فِي القِيَاِس َخيَط يَرَْونَ إْذ َمِيُع الج َسيَْفرَُح بَْل غِيرَةِ، الّصَ بِالبِدَايَاِت

الأْرِض.» كُّلِ فِي َتجُوُل َّتِي ال ِ اللّٰه عُيُونُ فَهَِي بْعَةُ، الّسَ رُُج ُّ الس
وَمَا ١٢ يَسَارِهَا؟ وَعَْن ِ المَنَارَة يَمِينِ عَْن تَاِن َّ الل يْتُوِن َّ الز َشجَرَتَا «وَمَا المَلَاكَ: َسألُْت َّ ثُم ١١

هَِب؟» الذَّ أنَابِيِب ِخلَاِل مِْن زَيْتًا يَْقطُرَاِن ذَاِن َّ الل يْتُوِن َّ الز غُصنَا
هَذِهِ؟» مَا تَعْرُِف «ألَا لِي: فَقَاَل ١٣

َسيِّدِي.» يَا «لَا فَقُلُْت:

تم. قَْد البنَاء أن عَلَى تدل َّتِي ال الأدَاة القيَاس خيط ٤:١٠*



٨:٥ ا يَّ زَكَر 8 ١٤:٤ ا يَّ زَكَر

الأْرِض رَّبِ أمَامَ *الوَاقِفَاِن المَْمسُوحَاِن جُلَاِن َّ الر هُمَا الغُْصنَاِن «هَذَاِن فَقَاَل: ١٤
كُلِّهَا.»

ائِرة الّطَ َخطُوَطة الم
«مَاذَا المَلَاكُ: َ لِي فَقَاَل ٢ تَطِيرُ. َاٍب كِت َ َمخطُوَطة فَرَأيُْت ِيَةً، ثَان عَينَيَّ وَرَفَعُْت ١ تَرَى؟»٥
ُ عَشْرَة وَعَْرضُهَا ذِرَاعًا، عِشْرُونَ ُطولُهَا الهَوَاءِ، فِي ُ تَطير َاٍب كِت َ َمخطُوَطة «أرَى فَقُلُْت:

أْذرٍُع.»
ِضّدَ ٌ لَعنَة َخطُوَطةِ! الم ِ هَذِه عَلَى ٌ بَة مَْكتُو الأْرِض كُّلِ ِضّدَ ُ المُعلَنَة ُ عنَة َّ «الل لِيَ: فَقَاَل ٣
يَقُوُل وَ ٤ انِي. َّ الث وَْجهِهَا عَلَى كَذِبًا بِاْسمِي َالِفينَ الح وَِضّدَ ُل، الأّوَ وَْجهُهَا عَلَى ُصوِص ُّ الل
َسيَْسكُُن كَذِبًا. بِاْسمِي َالِِف وَالح اللِّّصِ بَيَْت لِيَْدخَُل العِقَاَب هَذَا ‹أرَسلُْت القَدِيرُ: ُ اللّٰه

وَِحجَارَتِهِ.›» ِ ِبخَشَبِه تَْدمِيرًا، ُ وَيُدَمِّرُه ِ بَيْتِه فِي العِقَاُب

وَالمَرْأة ُ لَّة الّسَ
الآتِي هَذَا مَا ْ وَانْظُر عَيْنَيَْك «ارفَْع لِيَ: وَقَاَل مَعِي مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكُ خَرََج َّ ثُم ٥

َنحوَنَا.»
هُوَ؟» «مَا فَقُلُْت: ٦

كُلِّهَا.» الأْرِض ذَنُوِب لِكَيِل ُ ه َّ إن لِلكَيِل. ٌ إنَاء «هَذَا فَقَاَل:
وََسِط فِي ً جَالِسَة اْمرأةً فَرأيُت َصاِص، َّ الر مَِن المَْصنُوعُ ُ المُْستَدِير الإنَاءِ ُ غِطَاء رُفَِع َّ ثُم ٧

َ غِطَاء وَوََضَع الإنَاءِ، دَاِخِل إلَى ً ِيَة ثَان دَفَعَهَا َّ ثُم «. رَّ َّ الش ِتَاُج ن «هَذَا المَلَاكُ: وَقَاَل ٨ الإنَاءِ!
الإنَاءِ. ِ فَتْحَة عَلَى َصاِص َّ الر

الزّيت.» «ابنَا حرفيًا المَْمسُوحَان َّجُلَان الر ٤:١٤*



٨:٦ ا يَّ زَكَر 9 ٩:٥ ا يَّ زَكَر

ٍ مَفرُودَة لَقلٍَق ِ كَأجنِحَة ٌ أجنِحَة لَهُمَا مُقبِلَتَيْنِ اْمرَأتَيْنِ وَرَأيُْت الأعْلَى إلَى نَظَرُْت َّ ثُم ٩
أيَْن «إلَى مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي لِلمَلَاِك فَقُلُْت ١٠ الهَوَاءِ. فِي َ الإنَاء فَرَفَعَتَا يَرَاِن. لِلّطَ

الإنَاءَ؟» المَرأتَاِن تَْأخُذُ
البَيُْت يُْصبُِح *وَِحينَ ِشنعَارَ. أْرِض فِي لِلإنَاءِ بَيٍْت لِبِنَاءِ ذَاهِبَتَاِن هُمَا «إّنَ لِي: فَقَاَل ١١

قَاعِدَتِهِ.» عَلَى ُ الإنَاء َسيُوَضُع جَاهِزًا،

بَع الأْر َاُت المَركِب
َجبَلَينِ بَيْنِ مِْن ٌ خَارِجَة َاٍت مَرْكَب بَُع أْر هُنَاكَ وَإذَا فَنَظَرُْت، ً ِيَة ثَان عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١ ٦َ المَرَْكبَة ُّ َتجُر ُ َسوْدَاء وَُخيُوٌل الُأولَى، َ المَرَْكبَة ُّ َتجُر ُ حَمرَاء ُخيُوٌل كَانَْت ٢ ينِ. َّ ُنحَاِسي
فَسَألُْت ٤ ابِعَةَ. َّ الر َ المَرَْكبَة ُّ َتجُر ٌ طَة َّ مُرَق وَُخيُوٌل الِثَةَ، َّ الث َ المَرَْكبَة ُّ َتجُر ُ بَيَْضاء وَُخيُوٌل ٣ ِيَةَ، ان َّ الث

َسيِّدِي؟» يَا ِ هَذِه «مَا مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كَانَ الَّذِي المَلَاكَ
كُلِّهَا. الأْرِض رَّبِ ِ َحضْرَة مَِن ُ ِيَة الآت بَُع †الأْر مَاءِ الّسَ يَاُح رِ ِ «هَذِه المَلَاكُ: فَأجَاَب ٥
ُ طَة َّ المُرَق ُيُوُل وَالخ الغَرِْب، إلَى ُ البَيَْضاء ُيُوُل وَالخ الّشِمَاِل، إلَى ٌ خَارِجَة ُ وْدَاء الّسَ ُيُوُل الخ ٦

َنُوِب.» الج إلَى
لِي َّ َتجَو «اذهَبِي! اللّٰهُ: فَقَاَل الأْرِض. كُّلِ فِي ِل َجوُّ َّ وَالت هَاِب لِلذَّ ُيُوُل الخ ِ هَذِه فَخَرََجْت ٧

الأْرِض. فِي لَْت َّ فَتََجو الأْرِض!» فِي
أْت هَّدَ قَْد الّشِمَاِل. أْرِض إلَى ُ اهِبَة الذَّ ُيُوُل الخ «هَا لِي: وَقَاَل ُ اللّٰه دَعَانِي ِحينَئِذٍ ٨

رُوِحي.» غََضَب

بَابل. ومدينة بَابل برج من كُّلٌ فيهَا بُني َّتِي ال السهلية المنطقة شنعَار أْرض ٥:١١*
مَاءِ.» الّسَ «أروَاُح أْو مَاء الّسَ يَاُح رِ ٦:٥†



١:٧ ا يَّ زَكَر 10 ٩:٦ ا يَّ زَكَر

يَشُوع ُ ٺَتْوِيج
بِْي، الّسَ فِي كَانُوا الَّذِيَن مَِن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ «خُذِ ١٠ : ِ اللّٰه مَِن َ الرَِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت َّ ثُم ٩
ا َّ يُوِشي بَيَْت اليَوِْم ذَلَِك فِي وَادخُْل بَابَِل، مِْن أتَوْا الَّذِيَن وَيَدَْعيَا ا َّ ِي ب وَُطو حَلْدَاَي مِْن
يَهُوَصادَاَق بِْن يَشُوعَ رَأِس عَلَى تََضعُهَا تِيجَانًا وَاصنَْع هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ خُذِ ١١ َصفَنْيَا. بِْن

القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ُ لَه وَقُْل ١٢ الـَكهَنَةِ. رَئِيِس
الغُْصُن، ُ اْسمُه الَّذِي جُِل َّ الر إلَى ْ ‹انْظُر

َ هُو َحيُْث وََسيَنْبُُت
. ِ اللّٰه هَيْكََل وَيَبْنِي

. ِ اللّٰه هَيْكََل َسيَبْنِي الَّذِي َ هُو هَذَا ١٣
مًا، َّ مُكَر َسيَكُونُ

وََيحْكُمُ. عَْرِشهِ عَلَى وََسيَجْلُِس
كَاهٌِن. عَْرِشهِ جَانِِب إلَى وََسيَقُِف

َسلَاٍم.› فِي مَعًا فَيَعْمَلَاِن
َصفَنْيَا.» بِْن ا َّ يُوِشي وَ وَيَدَْعيَا َلْدَاَي ِلح ِ اللّٰه هَيْكَِل فِي تَذْكَارًا اُج َّ الت «َسيُْحفَُظ ١٤

ِحينَئِذٍ . ِ اللّٰه هَيْكَِل ِنَاءِ ب فِي وَيُسَاعِدُونَ بَعِيدَةٍ أمَاِكَن فِي يَْسكُنُونَ الَّذِيَن َسيَْأتِي ١٥
بِاجتِهَادٍ. إلَهِكُْم* َ كَلِمَة ُ أَطعْتُم إْن هَذَا َسيَحْدُُث إلَيكُْم. أْرَسلَنِي َ القَدِير َ اللّٰه أّنَ َستَعْرِفُونَ

حمَة َّ وَالر الإحسَانُ
ْهرِ َّ الش مَِن ابِِع َّ الر اليَوِْم فِي فَارَِس، *مَلِِك يُوَس دَار حُْكمِ مِْن ِ ابِعَة َّ الر ِ نَة الّسَ فِي ١ ٧. ِ اللّٰه َ كَلِمَة ا َّ ي ِ زَكَر ى َلَّقَ ت ِكسلُو، شَْهرِ – اِسِع َّ الت

الميلَاد. قَبَْل ٥١٨ َ َنحْو أْي يُوس دَار لحُْكم ابعَة َّ الر نَة الّسَ ٧:١*



١٢:٧ ا يَّ زَكَر 11 ٢:٧ ا يَّ زَكَر

َ اللّٰه لِيَْسألُوا وَرِجَالَهِمَا مَلَِك رََجمَ وَإلَى َ شَرَاصَر إلَى ً رَِسالَة يَل إ بَيِْت ُ مَدِينَة أرَسلَْت ٢
نَنُوَح أْن ينبَغِي «هَْل وَلِلأنْبِيَاءِ: القَدِيرِ ِ اللّٰه بَيِْت فِي ِ لِلـَكهَنَة وَقَالُوا ٣ مَا. مَسألَةٍ بِشَأِن

َكثِيرَةً؟» َسنَوَاٍت عَمِلْنَا َكمَا ِ نَة الّسَ مَِن َامِِس الخ ْهرِ َّ الش ِخلَاَل وَنَُصومَ
‹ِحينَ وَلِلـَكهَنَةِ: الأْرِض لِشَعِْب «قُْل ٥ القَدِيرِ: ِ اللّٰه مَِن َ الرَِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت ِحينَئِذٍ ٤
تَُصومُونَ ْ ُكنْتُم فَهَْل َسنَةً، بْعِينَ الّسَ ِ هَذِه َطوَاَل ابِِع الّسَ ْهرِ َّ وَالش َامِِس الخ ْهرِ َّ الش فِي ْ وَُنحتُم ْ ُصمْتُم
لِأجِْل َبُونَ وَتَشْر تَْأكُلُونَ ْ أفَلَْستُم َبُونَ، تَشْر وَِحينَ تَْأكُلُونَ وَِحينَ ٦ وَبِإخلَاٍص؟ ا َحّقً لِي
ِحينَ ابِقِينَ، الّسَ الأنْبِيَاءِ ِخلَاِل مِْن ُ اللّٰه ُ أعلَنَه الَّذِي الكَلَاِم ذَاَت هَذَا ألَيَْس ٧ أنْفُِسكُْم؟
ُ وَالأغوَار قَِب َّ الن ُ مِنطَقَة كَانَْت وَِحينَ َحوْلَهَا، َّتِي ال المُدُْن مََع ً وَآمِنَة ً مَأهُولَة القُْدُس كَانَِت

اِن؟›» ّكَ بِالّسُ ً مَأهُولَة ةِ َّ ِي ب الغَر
: ِ اللّٰه مَِن َ الرَِّسالَة ِ هَذِه ا َّ ي ِ زَكَر ى َلَّقَ وَت ٨

القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو «هَذَا ٩
المَظلُومِينَ، ‹أنِصفُوا

بَعٍْض. َ َنحْو بَعُْضكُْم ً وَرَأفَة لُطفًا أظهِرُوا
اليَتَامَى وَلَا الأرَامَِل تَْظلِمُوا لَا ١٠

الفُقَرَاءَ. وَلَا َ َبَاء الغُر وَلَا
بِكُْم قُلُو فِي رِّ َّ لِلش ُتخَّطِطُوا وَلَا

أِخيهِ.›» عَلَى وَاِحدٍ كُّلُ
يَْستَمِعُوا، أْن رَفَُضوا هُْم لـَِكنَّ ١١

وَعِصيَاٍن، دٍ ُّ َمَر بِت لِي ُظهُورَهُْم أدَارُوا بَْل
الِاْستِمَاِع. عَْن آذَانَهُْم وا وََسّدُ

َ علِيم َّ وَالت َ يعَة رِ َّ الش يَْسمَعُوا لَا كَي بَهُْم قُلُو وْا قَّسَ ١٢
َسابِقِينَ، أنْبِيَاءٍ ِخلَاِل مِْن ُ القَدِير ُ اللّٰه ُ أرَسلَه الَّذِي

َشدِيدًا. غََضبًا ُ القَدِير ُ اللّٰه فَغَِضَب



٦:٨ ا يَّ زَكَر 12 ١٣:٧ ا يَّ زَكَر

القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل لِذَلَِك ١٣
دَعَوْتُهُْم، ِحينَ إلَيَّ يَْستَمِعُوا لَْم هُْم أّنَ «َكمَا

ُأصغِيَ. لَْن يَْدعُونَنِي ِحينَ كَذَلَِك
عَلَْيهِْم وََسأنفُُخ ١٤

يَعْرِفُونَهَا. يَكُونُوا لَْم َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ فِي وَُأَشتِّتُهُْم
بَعْدَهُْم ً ِبَة خَر الأْرُض َصارَِت
يَْذهَُب. أْو يَْأتِي أحَدٌ يَعُْد لَْم

خَرَاٍب.» إلَى َ َمِيلَة الج الأْرَض ِ هَذِه لُوا َّ َحو

القُْدس ِ ِمَدِينَة ل ِ بِالبركَة ِ اللّٰه وَعدُ
ٌ غَيْرَة «لَدَّيَ القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٢ القَدِيرِ: ِ اللّٰه مَِن ُ الرَِّسالَة ِ هَذِه أتَْت ١ وََسأْسكُُن٨ صِْهيَوْنَ إلَى «عُْدُت : ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٣ صِْهيَوْنَ.» عَلَى ٌ عَظِيمَة
القَدِيرِ ِ اللّٰه َجبَُل وََسيُْدعَى الأمِينَةَ،› َ ‹المَدِينَة القُْدِس ُ مَدِينَة َستُْدعَى القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي

َس.›» المُقَّدَ َبََل ‹الج
َساحَاِت فِي ُلُوِس الج إلَى اُت َّ وَالمُِسن ونَ ُّ المُِسن «َسيَعُودُ القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٤
َساحَاُت ُ َستَمْتَلِئ ٥ َشيُخوَختِهِ. فِي عَلَْيهَا ُ يَتَكِئ عًَصا مِْنهُْم وَاِحدٍ كُّلِ مََع َسيَكُونُ القُْدِس.
القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٦ هُنَاكَ.» َّاعِبِينَ الل اِحِكينَ الّضَ وَالبنَاِت بِالأْولَادِ ِ المَدِينَة
لَيَْس ُ ه َّ لـَِكن اِم، َّ الأي ِ هَذِه فِي عِْب الّشَ هَذَا *مِْن اِجينَ َّ الن أعْيُنِ فِي مُْستَِحيلًا هَذَا يَبْدُو «قَْد

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل ؟» عَينَيَّ فِي مُْستَِحيلًا

دَمَار. مِْن بيهوذَا حّلَ ا َّ مِم َنجَوْا الَّذِيَن اليهود اجين َّ الن ٨:٦*
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ةِ. َّ ِي ب الغَر وَالبِلَادِ ةِ َّ رقِي َّ الش البِلَادِ مَِن َشعْبِي «َسُأخَلُِّص القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٧
ارَّ َّ الب إلَهَهُمُ َسأُكونُ وَأنَا َشعْبِي، َسيَكُونُونَ القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي وا ُّ لِيَْستَقِر َسُأحضِرُهُْم ٨

الأمِينَ.»
الأنْبِيَاءِ. أفوَاهِ مِْن الكَلَامَ هَذَا ْ سَمِعْتُم مَْن يَا عُوا! «تَشَّجَ القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٩
وَقَبَْل ١٠ الهَيْكَِل. لِبِنَاءِ تَمْهِيدًا ِ اللّٰه بَيِْت أَساِس وَْضِع َ يَوْم مُوا َّ تَكَل الَّذِيَن ُ الأنْبِيَاء هُمُ هَؤُلَاءِ
وَاِحدٍ َحيَوَاٍن لِاْستِئْجَارِ أْو وَاِحدٍ، عَامٍِل ِ ُأجرَة لِدَفِْع مَاٌل هُنَاكَ يَكُْن لَْم اِم، َّ الأي تِلَْك
الآخَرِ. ِضّدَ وَاِحدٍ كُّلَ أثَرُْت لِأنِّي ِجيرَانِهِ، مَِن أمَاٍن فِي مُسَافِرٍ أّيُ يَكُْن لَْم لِلعَمَِل.
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل َسابِقًا،» عَمِلُْت َكمَا عِْب الّشَ هَذَا مِْن بَقَِي مَْن ُأعَامُِل لَا الآنَ لـَِكنِّي ١١
وََستُعطِي تَهَا، َّ غَل الأْرُض وََستُعطِي ثَمَرَهَا، ُ الـكَرمَة َستُعْطِي َسيَنَْجُح. ُ يَزْرَعُونَه مَا «كُّلُ ١٢
بَنِي وَيَا يَهُوذَا بَنِي يَا ْ ُكنْتُم ١٣ البَرَكَاِت. ِ هَذِه عِْب الّشَ َ ة َّ بَقِي سُأْعطِي وَأنَا مَطَرَهَا. ُ مَاء الّسَ
ْد وَلْتَتَشَّدَ َتخَافُوا! لَا لِلبَرَكَةِ. مِثَالًا وََستَِصيرُونَ َسُأنقِذُكُْم، نِي َّ لـَِكن عْنَةِ، َّ لِل مِثَالًا ِيَل إسْرَائ

أيَادِيكُْم!»
أغَضبَنِي ِحينَ عَلَيْكُْم، يِق الّضِ َلِْب ِلج ْطُت َخّطَ «َكمَا القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو فَهَذَا ١٤
ِ الخـَيْر لِعَمَِل اِم َّ الأي ِ هَذِه فِي ْطُت َخّطَ هَكَذَا ١٥ أتَرَاَجْع، وَلَْم القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل آبَاؤُكُْم،
ْدِق بِالّصِ ِ الآخَر مََع مِنْكُْم كُّلٌ لِيَتَعَامَْل لـَِكْن ١٦ َتخَافُوا! لَا يَهُوذَا. وَبَنِي القُْدِس ِ ِمَدِينَة ل
أحَدُكُْم ُيخَّطِْط لَا ١٧ لَاِم. الّسَ إلَى ِ الهَادِفَة الحَّقِ، عَلَى ةِ َّ المَبنِي بِالأحْكَاِم وَبِالإنَْصاِف،

. ُ اللّٰه يَقُوُل هُ،» َّ كُل هَذَا ُ أكرَه فَأنَا الكَاذِبَةَ. الأقسَامَ وا ُّ ُتحِب وَلَا أِخيهِ، لِضَرَرِ
ْهرِ َّ الش ِصيَاِم امُ َّ «أي القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ١٩ القَدِيرِ: ِ اللّٰه مَِن َ ة َّ بُو ُّ الن ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت ١٨
اِسِع، َّ الت ْهرِ َّ الش ِصيَاِم امُ َّ وَأي ابِِع، الّسَ ْهرِ َّ الش ِصيَاِم امُ َّ وَأي َامِس، الخ ْهرِ َّ الش ِصيَاِم امُ َّ وَأي ابِِع، َّ الر
لَامَ.» وَالّسَ الحَّقَ وا ُّ فَأِحب يَهُوذَا. لِبَنِي ً َسعِيدَة وَأعيَادًا وَالِاْحتِفَاِل لِلفَرَِح أوقَاتًا ُ *َستَِصير

دمَار فيهَا يتذكّر عْب الّشَ كَانَ أوقَاٌت ِ هَذِه اسع َّ الت … الرَابع الشهر صيَام أيَام ٨:١٩*
-٤١:١ إرِْميَا َاب وكت ٢٥:١-٢٥، اني َّ الث الملوك َاب كت ْ انْظُر وَالهيكل. القُْدِس ُ مَدِينَة

٥٢:١-١٢. ١٧،
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القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٢٠
ُشعُوٌب َستَْأتِي المُْستَْقبَِل «فِي

القُْدِس. إلَى َكثِيرَةٍ مُدٍُن انُ وَُسّكَ
يَقُولُونَ: وَ ُأْخرَى ٍ مَدِينَة إلَى ٍ مَدِينَة انُ ُسّكَ َسيَْذهَُب ٢١

، ِ اللّٰه إلَى لِنَُصلِّي ‹لِنَْذهَْب
القَدِيرَ.› َ اللّٰه وَلْنَعْبُدِ

لِلآخَرِ: وَاِحدٍ كُّلُ يَقُوُل وَ
َسأْذهَُب.›» ‹أنَا

َ وَلِتَُصلِّي القُْدِس ِ مَدِينَة فِي َ القَدِير َ اللّٰه لِتَعْبُدَ ٌ عَظِيمَة وَُأمَمٌ ٌ َكثِيرَة ُشعُوٌب فَسَتَْأتِي ٢٢
مُونَ َّ يَتَكَل َ بَاء غُرَ ُ عَشْرَة اِم َّ الأي تِلَْك فِي «سيُمِسُك القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٢٣ . ِ اللّٰه إلَى
َ اللّٰه أّنَ سَمِعْنَا نَا َّ لِأن مَعَكُْم نَْذهَُب ‹دَعُونَا يَقُولُونَ: وَ يَهُودِّيٍ رَجٍُل ِثَوِْب ب ٍ ُمخْتَلِفَة بِلُغَاٍت

مَعَكُْم.›»

الُأخرَى الُأمَِم ُ دَينُونَة
ُ يَْفعَلُه مَا يَرَى َ اللّٰه لِأّنَ – دِمَْشَق وَِضّدَ حَْدرَاَخ، أْرِض ِضّدَ ِ اللّٰه وَحيُ هَذَا ١ مِْنهَا،٩ ِ يبَة القَرِ َ حَمَاة وَِضّدَ ٢* ِيَل. إسْرَائ قَبَائِِل جَمِيَع يَرَى َكمَا دِمَْشَق، فِي اُس َّ الن

حَُكمَاءٌ. المَدِينَتَيْنِ هَاتَيْنِ أهَْل أّنَ مََع وََصيدُونَ، ُصوٍر وَِضّدَ
قَلعَةً. لِنَْفسَهَا ُصورٌ بَنَْت ٣
رَاِب، ُّ كَالت َ ة الفِّضَ مَِت َكوَّ
وَارِِع. الّشَ َكطِينِ هََب وَالذَّ

أْملَاِكهَا، مِْن ّبُ َّ الر َسيَُجرِّدُهَا ٤

يّة. العِبْر اللغةِ فِي المقطع هَذَا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُنَاكَ ٩:١*
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البَِحرِ، َشاطِِئ عَلَى َّتِي ال قِلَاعَهَا وََسيُهَاِجمُ
ارِ. َّ بِالن ُصورٌ وََستُؤْكَُل

وََتخَاُف. لُِصوٍر َيحْدُُث هَذَا كُّلَ أْشقَلُونُ َستَرَى ٥
َشدِيدٍ. بِألٍَم ى َّ وَٺَتَلَو ُ ة غَّزَ ُ وََستَرَاه

خَاَب. قَْد رَجَاءَهَا لِأّنَ عِْقرُونُ مُ َّ وََستَتَأل
بَعْدُ، فِيمَا َ ة غَّزَ فِي مُلُوكٌ هُنَاكَ يَكُونَ لَْن

أْشقَلُونَ. فِي َساِكٌن يَبْقَى وَلَْن
وَُأُصولَهُْم! آبَاءَهُْم أْشدُودَ انُ ُسّكَ يَعْرَِف «لَْن ٦

الفِلِْسطِيِّينَ. مَِن َ الفَْخر وََسأنزِعُ
حُومَ الّلُ أفوَاهِهِمُ مِْن َسأْسحَُب ٧

بِدَمِهَا، يَأكُلُونَهَا َّتِي ال
أْسنَانِهِْم. بَيْنِ مِْن الأْوثَاِن َطعَاِم بَقَايَا وََسأنزِعُ

لِإلهِنَا. ُس َّ َسيُكَر مِْنهُْم، ى يَتَبَّقَ مَْن وَكُّلُ
يَهُوذَا، ِ عَشَائِر كَإحْدَى َسيَِصيرُونَ

كَاليَبُوِسيِّينَ. عِْقرُونُ ُ وََستَِصير
َارٍِس َكح بَيْتِي ِبجَانِِب ُ َسُأَخيِّم ٨
يَْذهَُب. أْو يَْأتِي مَْن كُّلِ ِضّدَ

َشعْبِي، عَلَى يَْأتِي المَُضايُِق يَعُودَ لَْن
«. بِعَينَيَّ ِضيقَهُْم رَأيُْت لِأنِّي

المُْستَْقبَلِي َلُِك الم
* صِْهيَوْنُ. ُ يزَة العَزِ تُهَا َّ أي افرَِحي ٩

صِْهيَوْن.» ُ «الِابْنَة ا ًّ حَْرفي صِْهيَوْن ُ يزَة العَز ٩:٩*
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يزَةُ. العَزِ القُْدُس تُهَا َّ أي ابْتَهِِجي
إلَيِك، آٍت مَلِكَِك إّنَ هَا

وَمُنتَصِرٌ. ٌ بَارّ ُ ه َّ إن
ِحمَاٍر، عَلَى ًا وَرَاكِب مُتَوَاِضعًا يَْأتِي

لِلعَمَِل. ْت ُأعِّدَ ةٍ َّ دَاب ابِن َصغِيرٍ ِحمَاٍر
أفْرَاِيمَ، مِْن َاِت المَرْكَب يُل َسُأزِ ١٠

القُْدِس. ِ مَدِينَة مِْن ُيُوَل وَالخ
الأسلِحَةُ، َستَْختَفِي

لِلُأمَِم. لَامَ الّسَ َلُِك الم وََسيُعلُِن
البَْحرِ، إلَى البَْحرِ مَِن َسيَحْكُمُ

الأْرِض. أقَاصِي إلَى الفُرَاِت نَهْرِ وَمِْن

لِشَعْبِه ِ اللّٰه خَلَاُص
القُْدِس، َ مَدِينَة يَا أنِْت ا وَأمَّ ١١

ِم. بِالدَّ َمختُومٌ مَعَِك فَعَْهدِي
مِنِْك. ُسجِنُوا الَّذِيَن َاّفِ الج البِئْرِ مَِن َسُأطلُِق لِذَلَِك

ِحْصنِكُْم، إلَى عُودُوا ١٢
يَرُْجونَهُ. أمٌر الآنَ لَدَيهِمُ الَّذِيَن ُ الّسَجنَاء هَا أّيُ
إلَيِك. َسأعُودُ ِيَةِ: ان َّ الث ةِ َّ لِلمَر ُأعلُِن أيًْضا َ اليَوْم

كَالقَوِْس، يَهُوذَا َسأُشّدُ فَأنَا ١٣
سَْهمَهُ. َ أفْرَاِيم وََسأْجعَُل

صِْهيَوْنُ، يَا
ِيِّېنَ، اليُونَان ِضّدَ أبْنَاءَِك سُأْنهُِض
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اٍر. َّ َجب ُمحَارٍِب َكسَيِف وََسأستَخْدِمُِك
فَوْقَهُْم، ُ اللّٰه َسيُرَى ١٤
كَالبَرِق. ُ سَهمُه وََسيَلْمَُع

بِالبُوِق، َسيَنْفُُخ ُ الإلَه ّبُ َّ الر
ةِ. َّ ملِي َّ الر َنُوِب الج عَوَاِصِف فِي مُ وََسيَتَقَّدَ

عَْنهُْم، ُ القَدِير ُ اللّٰه َسيُدَافُِع ١٥
بِالمَقَالِيِع. أعْدَاءَهُْم وَُيخِضعُونَ َسيَْأكُلُونَ،

َمْرِ، كَالخ مَ الدَّ َبُونَ َسيَشْر
َككُوٍب، وََسيَمْتَلِئُونَ

ةِ. َّ َاف الح إلَى مُمتَلٍِئ كَمَْذَبحٍ
الوَقِْت. ذَلَِك فِي إلَهُهُْم* َسيُنَّجِيهِْم ١٦

كَالغَنَِم، ُ َشعْبُه َسيَكُونُ
أْرِضهِ فِي َسيَلْمَعُونَ هُْم لِأّنَ

تَاٍج. عَلَى ِ ِيمَة الـكَر ِ كَالحِجَارَة
وَجَمِيلًا. ًا َصاِلح َسيكُونُ شَيءٍ كُّلُ ١٧

وَالفَتَيَاِت. الفِتيَانَ بِيذُ َّ وَالن القَْمُح وََسيُنَمِّي

اللّٰه وُعُودُ
ِيِع. ب َّ الر َ مَطَر ِ اللّٰه مَِن اْطلُبُوا ١ وَالأمطَارِ.١٠ البَرِْق َصانُِع َ هُو ُ اللّٰه

البَشَرِ. َمحَاِصيِل لِإنَضاِج يَْستَخْدِمُهَا ُ ه َّ إن
ا، َحّقً ُ ٺَتَّكلَم لَا ُ خَْرَساء الأْوثَانَ لِأّنَ ٢
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كَاذِبَةً، رُؤًى عُونَ يَّدَ افِينَ َّ وَالعَر
أحْلَامَهُْم يُؤلِّفُونَ َالِمِينَ وَالح
بَاطِلَةً. مَشُورَاٍت يُقَّدِمُونَ وَ

لَهَا. رَاِعيَ لَا َكغَنٍَم َشعْبِي َضّلَ لِذَلَِك
عَاةِ، ُّ الر عَلَى غََضبِي اشتَعََل «قَدِ : ُ اللّٰه يَقُوُل ٣

القَادَةَ.» وََسُأعَاقُِب
يَهُوذَا. بِبَنِي ُّ يَهْتَم َ القَدِير َ اللّٰه لِأّنَ
ةِ. َّ البَهِي الحَرِْب َكفَرَِس ُ لَه وَهُْم

ِ يَة اوِ َّ الز ُ َحجَر َسيَْأتِي َمِنهُْم ف ٤
ُنُودِ. الج وَكُّلُ الحَرِْب وَقَوُْس ِ َيْمَة الخ ُ وَوَتَد

بِينَ ُمحَارِ جَمِيعًا َسيَكُونُونَ ٥
الحَرِْب. زَمَِن فِي وَارِِع الّشَ َكطِينِ العَدُّوَ يَدُوُسونَ

مَعَهُْم، َ اللّٰه لِأّنَ بُونَ َسيُحَارِ
َيِل. الخ رَاِكبِي ُّونَ وََسيُذِل

يَهُوذَا، بَنِي َسُأقَوِّي ٦
يُوُسَف، َشعَْب وََسُأنقِذُ

بِهِْم. ُّ وَأهتَم عَلَْيهِْم ُأشفُِق نِي َّ لِأن وََسُأعِيدُهُْم
، قَّطُ أرفُضْهُْم لَْم أنِّي لَوْ َكمَا َسُأعَامِلُهُْم

إلَهُهُْم*. أنَا نِي َّ لِأن
لِصُرَاِخهِْم. وََسأستَِجيُب

بِينَ، ُحَارِ كَالم َ أفْرَاِيم َشعُْب َسيَكُونُ ٧
َمْرِ. الخ مَِن ُ يَْسكَر كَمَْن ِ عَادَة بِالّسَ وََسيَنْتَشُونَ

وََيحْتَفِلُونَ، حَدََث مَا أْولَادُهُْم َسيَرَى
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لَهُْم. ُ اللّٰه ُ عَمِلَه بِمَا َكثِيرًا وََسيَْفرَُحونَ
فَدَيتُهُْم، لِأنِّي مَعًا لِيَْجتَمِعُوا «َسأدعُوهُْم ٨
قَبُْل. مِْن كَانُوا َكمَا يَن َكثِيرِ وََسيَِصيرُونَ

عُوِب، الّشُ وََسَط هُْم تُّ َّ َشت قَْد ٩
البَعِيدَةِ. الأمَاِكِن فِي ى َّ َحت رُونَنِي َّ َسيَتَذَك هُْم لـَِكنَّ

يَعُودُونَ. وَ أْولَادَهُْم ُّونَ َب َسيُر
مِصْرٍ. أْرِض مِْن َسُأعِيدُهُْم ١٠

ورَ. أّشُ مِْن وََسأجمَعُهُْم
وَلُبْنَانَ، ِجلْعَادَ أْرِض إلَى َسُأحضِرُهُْم

سٌَع. َّ مُت يَبْقَى لَا ى َّ َحت
قَبُْل، مِْن فَعَلُْت َكمَا البَْحرِ أْموَاَج َسأضرُِب ١١

يِق. الّضِ َ َبحر عُْب الّشَ ُ وََسيجتَاز
النِّيِل. نَهْرِ ُ مِيَاه َسُأَجّفُِف
ورَ، أّشُ َ يَاء ِكبْرِ ُ َسأكسِر

مِصْرٍ. عََصا وَأنزِعُ
، ِ بِاللّٰه يهِْم ِّ َسُأقَو ١٢
بِاْسمِهِ،» وََسيَِسيرُونَ

. ُ اللّٰه يَقُوُل

الُأخرَى الُأمَِم عِقَاُب
الأْرزِ. أْشجَارَ ُ ار َّ الن تَْأكَُل كَي لُبنَانُ يَا أبوَابََك افتَْح ١ َسقََط،١١ الأْرزَ لِأّنَ رْوِ، َّ الس َ َشجَر يَا ُنحْ ٢
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ُبَْت. خَر َ العَظِيمَة الأْشجَارَ لِأّنَ
بَاَشانَ، وِط ُّ بَل َ أْشجَار يَا نُوِحي
َسقَطَْت. َ الـَكثِيفَة َ الغَابَة لِأّنَ
عَاةِ، ُّ الر نُواِح َصوِْت اسمَعُوا ٣

خَرَُب. قَْد َمجْدَهُْم لِأّنَ
الُأُسودِ، َ زَمجَرَة اسمَعُوا

ُبَْت. خَر قَْد الُأْردُّنِ نَهْرِ َ غَابَة لِأّنَ
يَْذَبحُونَهُْم يَْشتَرُونَهُْم الَّذِيَن ٥ . ْبحِ لِلذَّ المُعَيَّنَ القَطِيَع «اْرعَ إلَهِي*: ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٤
وَرُعَاتُهُْم مُبَارَكًا› ُ اللّٰه لِيَكُِن لِذَا، ا! ًّ غَنِي ‹صِرُْت يَقُولُونَ: يَبِيعُونَهُْم وَالَّذِيَن يُعَاقَبُونَ. وَلَا
. ُ اللّٰه يَقُوُل يَهُوذَا،» َساِكنِي أرَحمُ أعُودَ لَْن لِذَلَِك ٦ َنحوَهُْم. ٍ َشفَقَة ةِ َّ بِأي يَْشعُرُونَ لَا
أحَدًا ُأنقِذَ وَلَْن الأْرَض بُونَ ِّ َسيَُخر ـِكِهِ. وَمَل ِ جَارِه ُسلْطَاِن َتحَْت مِْنهُْم وَاِحدٍ كُّلَ «َسأَضُع

وَُسلْطَانِهِْم.» يَدِهِْم مِْن
دَعَوُْت َيِن. عََصو لِنَْفسِي أخَْذُت َّ ثُم . ْبحِ الذَّ بِقَْصدِ َّى َب يُر الَّذِي َ الغَنَم رَعَيُت وَلِذَا ٧
مِْن َّْصُت َتخَل ٨ َيِن. بِالعََصو َ الغَنَم وَرَعَيُت «وِحْدَةً،» الُأخرَى وَدَعَوُْت «نِعْمَةً،» إحدَاهُمَا
«لَْن ُلُْت: وَق ٩ أبغَُضونِي. أيًْضا وَهُْم عَلَْيهِْم، َصبْرِي فَرَغَ إْذ وَاِحدٍ، شَْهرٍ فِي رُعَاةٍ ِ ثَلَاثَة
بَعٍْض.» لَحْمَ بَعْضُهُْم البَاقُونَ وَلْيَْأكُِل الهَالُِك، وَلْيَهْلِِك ُحتَضِرُ، الم فَلْيَمُِت ِيَةً. ثَان أرعَاكُْم
مََع ُ عَمِلْتُه الَّذِي عَْهدِي ُ أكسِر أنِّي َ لُِأْظهِر وََكسَرْتُهَا «نِعْمَةً» َ اة المُسَمَّ عََصاَي وَأخَْذُت ١٠
أّنَ يُرَاقِبُونَنِي كَانُوا الَّذِيَن الغَنَِم ُ ار َّ ُتج وَعَرََف الوَقِْت. ذَلَِك فِي َ فَانكَسَر ١١ عُوِب. الّشُ كُّلِ

. ِ اللّٰه مَِن ً ة َّ نُبُو كَانَْت ِ هَذِه
َيحْسُِن لَْم إْن لـَِكْن ُأجرَتِي. لِي فَادفَعُوا عُيُونِكُْم فِي الأْمرُ َحسَُن «إْن لَهُْم: ُلُْت وَق ١٢
لِي. كَأجرٍ ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقَالًا ثَلَاثِينَ إلَيَّ فَدَفَعُوا لِي.» تَْدفَعُوا فَلَا عُيُونِكُْم فِي الأْمرُ
بِه! كَافَُأونِي *الَّذِي َ العَظِيم المَبلََغ ذَلَِك الهَيْكَِل ِ ِينَة خَز فِي ُألقَي أْن ُ اللّٰه َ لِي وَقَاَل ١٣

التّهكم. بِذلَِك وقُِصدَ افِه!» َّ الت «المَبلَغ أْي العَظِيم المَبلَغ ١١:١٣*
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عََصاَي قَطَعُْت َّ ثُم ١٤ . ِ اللّٰه بَيِْت فِي ِ ينَة الخَزِ إلَى ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقَالًا لَاثِينَ َّ الث فَألقَيُت
ِيَل. وَإسْرَائ يَهُوذَا بَيْنَ ةِ َّ الُأُخو َ عَلَاقَة مُبطِلًا «وِحدَةً» َ اة المُسَمَّ َ ِيَة ان َّ الث

لِأنِّي ١٦ أْحمََق، رَاٍع ِسوَى يَْستَخْدِمُهَا لَا رَاٍع أدَوَاِت ً ِيَة ثَان «خُْذ لِي: ُ اللّٰه وَقَاَل ١٥
ُ يَُضمِّد لَا ِضيِع. َّ الر عَِن يَْبحَُث وَلَا ائِهِ، َّ الت بِالخَرُوِف ُّ يَهْتَم لَا رَاعِيًا الأْرِض فِي َسُأعَيِّنُ
ِسوَى يُبقِي فَلَا مِينَةِ، الّسَ الخِرَاِف لَحْمَ يَْأكُُل عِيفَةَ. الّضَ الخِرَاَف يَْسنِدُ وَلَا الجَرِيحَ،

َحوَافِرِهَا.»
القَطِيَع! ُ يَتْرُك الَّذِي الأْحمَُق رَاِعيَّ يَا ١٧

ُمْنَى! الي ُ وَعَينَه ُ ذِرَاعَه َسيٌف لِيَضْرِْب
تَمَامًا، الأيمَُن ُ ذِرَاعُه لِيَْذبُْل

تَمَامًا! ُمْنَى الي ُ عَينُه وَلْتَعْمَ

الُأخرَى الُأمَِم بِشَأِن رُؤَى
َس وَأّسَ مَاوَاِت الّسَ َصنََع الَّذِي ُ اللّٰه يَقُوُل ِيَل. إسْرَائ بِشَأِن ِ اللّٰه مَِن وَحيٌ ١ دَاِخلِهِ:١٢ فِي الإنْسَاِن رُوَح وََجبََل الأْرَض
هَا ُّ كُل يَهُوذَا ُ َستُحَاصَر بِهِ. ُ ُجَاوِرَة الم عُوُب الّشُ ُ ح تَتَرَّنَ كَأٍس إلَى القُْدَس َسُأَحوُِّل إنِّي «هَا ٢
لِكُّلِ ٍ ثَقِيلَة ٍ َصخْرَة إلَى القُْدِس َ مَدِينَة َسُأَحوُِّل الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٣ القُْدِس. ُ ُتحَاصَر ِحينَ
الأْرِض ُأمَمُ كُّلُ وََستَْجتَمُِع ا. ِجّدً ْونَ َسيَتَأذَّ حَمْلَهَا َسيُحَاوِلُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ عُوِب. الّشُ

هَا.» ِضّدَ
وََسُأَسبُِّب ِحَصاٍن، كُّلِ عَلَى الِاْضطِرَاَب َسأجْلُِب الوَقِْت، ذَلَِك «فِي : ُ اللّٰه يَقُوُل ٤
وََسيَقُوُل ٥ عُوِب. الّشُ َ أْحِصنة َسأعمِي لـَِكنِّي يَهُوذَا، بَنِي عُيُونَ َسأفْتَُح فَارٍِس. لِكُّلِ ُنُونَ الج
القَدِيرِ.› إلَهِهِمُ* بِسَبَِب ُ يَاء أقوِ القُْدِس ِ مَدِينَة انُ ‹ُسّكَ أنْفُسِهِْم: فِي يَهُوذَا فِي ونَ ُّ َلِّي َح الم ُ القَادَة
وَكَمِْشعٍَل الخَشَِب، مَِن ٍ َكوْمَة وََسَط كَمَوقِدٍ يَهُوذَا َ قَادَة َسأْجعَُل الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٦
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وَالّشِمَاِل. َنُوِب الج فِي َحوْلَهُْم، ِ اِكنَة الّسَ عُوِب الّشُ كُّلَ َسيَْأكُلُونَ القَْمٍح. مَِن ٍ حُْزمَة فِي
فِيهَا.» كَِن الّسَ إلَى القُْدِس انُ ُسّكَ وََسيَعُودُ

القُْدِس ِ مَدِينَة انَ وَُسّكَ َ دَاوُد ِ عَائِلَة َمجْدُ يدَ يَز ا َّ لِئَل البِدَايَةِ، فِي يَهُوذَا ِخيَامَ ُ اللّٰه َسيُنقِذُ ٧
كَانَ فَمَْن القُْدِس. اِن لِسُّكَ تُرًْسا ُ اللّٰه َسيَكُونُ الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٨ يَهُوذَا. ِ قَبِيلَة َمجْدِ عَْن
ِ اللّٰه كَمَلَاِك كَاللّٰهِ، ُ َستَِصير َ دَاوُد ُ وَعَائِلَة كَدَاوُدَ. ا يًّ قَوِ ُ َسيَِصير الوَقِْت ذَلَِك فِي َضعِيفًا

أمَامَهُْم.
القُْدِس. ِ مَدِينَة ِضّدَ ِ ِيَة الآت الُأمَِم كُّلِ تَْدمِيرِ علَى َسأعمَُل الوَقِْت، ذَلَِك «فِي اللّٰهُ: يَقُوُل ٩
اُس َّ الن ُ وََسيَنْظُر وَرَْحمَةٍ. إْحسَاٍن رُوَح القُْدِس ِ مَدِينَة اِن وَُسّكَ َ دَاوُد ِ عَائِلَة عَلَى َسأسكُُب ١٠
وَِحيدٍ، ابٍْن مَوِْت عَلَى يَنُوُحونَ هُْم أّنَ لَوْ َكمَا ِ عَلَيْه وََسيَنُوُحونَ َطعَنُوهُ، الَّذِي ذَاكَ إلَى

البِكرَ. ابنَهُمُ فَقَدُوا كَمَْن ةً مُّرَ أروَاُحهُْم وََستَكُونُ
حَدََث الَّذِي واِح ُّ كَالن عَظِيمًا، القُْدِس ِ مَدِينَة نُواُح َسيَكُونُ الوَقِْت، ذَلَِك «فِي ١١
ِ عَائِلَة رِجَاُل وَحدَهَا: عَائِلَةٍ كُّلُ يَهُوذَا أْرُض َستَنُوُح ١٢ و. َمجِّدُ وَادِي *فِي ونَ رَمُّ لِهَدَْد
وَحدَهُْم، َسيَنُوَحونَ نَاثَانَ ِ عَائِلَة رِجَاُل . وَحدَهُّنَ وَنِسَاؤُهُْم وَحدَهُْم، َسيَنُوَحونَ َ دَاوُد
ِ عَائِلَة وَرِجَاُل ، وَحدَهُّنَ وَنِسَاؤُهُْم وَحدَهُْم، لَاوِي ِ عَائِلَة رِجَاُل ١٣ . وَحدَهُّنَ وَنِسَاؤُهُْم
الرِّجَاُل َسيَنُوُح البَاقِيَةِ، العَائِلَاِت كُّلِ فِي وَكَذَلَِك ١٤ . وَحدَهُّنَ وَنِسَاؤُهُْم وَحدَهُْم، ِشمْعَى

«. وَحدَهُّنَ وَنِسَاؤُهُْم وَحْدَهُْم،

القُْدِس، ِ مَدِينَة اِن وَلِسُّكَ َ دَاوُد ِ لِعَائِلَة نَبٌْع َسيَنْفَتُِح الوَقِْت، ذَلَِك فِي لـَِكْن ١ جَاَسةِ.١٣ َّ وَالن ةِ َّ الخَطِي مَِن طهِيرِ َّ لِلت نَبٌْع

سوريَا. فِي الخصِب إلهِ اسْمُ ربّمَا رمون هدد ١٢:١١*
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الـكَذَبَة الأنْبِيَاءِ ُ بَادَة إ
ُ يَعُود فَلَا الأْرِض، ِ هَذِه مِْن الأْوثَاِن َ ذِكْر َسأقطَُع الوَقِْت، ذَلَِك «فِي القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل ٢
َُّف وَق َّ الت أحَدٌ رَفََض وَإْن ٣ ِجسَةَ. َّ الن وَرُوَحهُمُ َ الـكَذَبَة َ الأنْبِيَاء ُ وََسأْطرُد يَذْكُرُهُْم. أحَدٌ
ََّك لِأن تَعِيَش، أْن يَنْبَغِي ‹لَا َسيَقُولَاِن: ُ وَلَدَاه ذَيِْن َّ الل ُ ه وَُأمَّ ُ أبَاه فَإّنَ بِالـكَذِِب، ؤِ ُّ نَب َّ الت عَِن
فِي ٤ ُأ. َّ يَتَنَب ِحينَ ُ وَلَدَاه ذَاِن َّ الل ُ ه وَُأمُّ ُ أبُوه ُ َسيَْطعَنُه ُأ، َّ يَتَنَب فَحـِينَ فَكَذَبَْت.› ِ اللّٰه بِاسِْم تَنَبأَت
يَا. رُْؤ فِي ُ رَآه مَا اِس َّ لِلن يَقُوَل أْن مِْن الأنْبِيَاءِ مَِن وَاِحدٍ كُّلُ َسيَْخجَُل الوَقِْت، ذَلَِك
وَاِحدٍ كُّلُ وََسيَقُوُل ٥ اِس. َّ الن ِلخِدَاِع عْرِ الّشَ مَِن ً مَْصنُوعَة نَبِّيٍ ِيَاَب ث يَرْتَدُونَ يَعُودُوا وَلَْن
وَإْن ٦ ِصغَرِي.› مُنْذُ أْرٍض َصاِحِب لَدَى عَمِلُْت لِأنِّي مَُزارِعٌ. أنَا ا، ًّ نَبِي ‹لَْسُت مِْنهُْم:
بَيِْت فِي ‹جُرِْحُت فَسَيَقُوُل: يَدَيَْك؟› عَلَى الجُرُوِح ِ بِهَذِه ُأِصبَْت ‹َكيَْف لَهُ: أحَدُهُْم قَاَل

لِي.›» أصدِقَاءٍ

اِعي َّ الر ضَرُْب
الَّذِي فِيَق َّ وَالر نْتُهُ، َّ عَي الَّذِي الرَاِعيَ وَاضرِِب َسيُف يَا «ارتَفِْع القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل ٧
الأْرِض كُّلِ وَفِي ٨ ِصغَارِي. مََع َسأتَعَامَُل وَأنَا الخِرَاُف. ُت َّ فَتَتَشَت اعيَ َّ الر اضْرِِب اختَرْتُهُ.
لُِث ُّ بِالث وََسآتِي ٩ ُلٍُث. ث ِسوَى فِيهَا يَبْقَى وَلَْن َسيَمُوتُونَ، ، ُ اللّٰه يَقُوُل البَشَرِ، ُلُثَا ث َسيُبَادُ
َسيَْدعُونَنِي هَُب. الذَّ ُمتََحُن ي َكمَا وََسأمتَِحنُهُْم ةُ، الفِّضَ ُ ر تُطَهَّ َكمَا َسُأَطهِّرُهُْم ارِ. َّ الن إلَى البَاقِي

إلَهُنَا.›» َ هُو ُ اللّٰه › َسيَقُولُونَ: وَهُْم َشعْبِي،› هُْم ‹إّنَ َسأقُوُل: لَهُْم. فَأستَِجيَب

ينُونَة الدَّ ُ يَوْم
«َسأجمَُع ٢ عُيُونِكُْم. أمَامَ مِنْكُْم ُسلَِب مَا يُقتَسَمُ ِحينَ ِ اللّٰه ُ يَوْم َسيَْأتِي ١ المَدِينَةُ،١٤ َستُفتَُح عَلَْيهَا.» حَْرٍب لِإعلَاِن القُْدِس ِ مَدِينَة إلَى مَعًا الُأمَِم كُّلَ
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َ ة َّ بَقِي وَلـَِكّنَ بِْي، الّسَ إلَى ِ المَدِينَة نِْصُف َسيَْذهَُب َستُغتََصُب. ُ وَالنِّسَاء َستُسلَُب، وَالبُيُوُت
فِي حَارََب َكمَا الُأمَمَ تِلَْك وَُيحَارُِب ُ اللّٰه َسيَْخرُُج ِحينَئِذٍ ٣ المَدِينَةِ. مَِن تُؤْخَذَ لَْن عِْب الّشَ
مِْن رِق َّ الش إلَى يَقَُع الَّذِي يْتُوِن َّ الز َجبَِل عَلَى َسيَقُِف اليَوِْم، ذَلَِك فِي ٤ َسابِقَةٍ. مَعَارِكَ
وَادٍ وَينشُأ الغَرِْب، إلَى رِق َّ الش مَِن نِصفَينِ إلَى يْتُوِن َّ الز َجبَُل وََسيَنْشَّقُ القُْدِس. ِ مَدِينَة
مَِن ُبُونَ َستَهْر ٥ َنُوِب. الج إلَى ُ وَنِصفُه الّشِمَاِل، إلَى َبَِل الج نِصُف َسيَمِيُل النٍّصفَينِ. بَيْنَ
مَِن ْ َبْتُم هَر َكمَا ُبُونَ َستَهْر آَصَل. ِ مَنطِقَة إلَى الجِبَاِل وََسَط َسيَمْتَّدُ فَالوَادِي . ِ اللّٰه َجبَِل وَادِي
مَلَائَِكتِهِ. كُّلُ ُ وَمَعَه إلَهِي* َسيَْأتِي ِحينَئِذٍ، يَهُوذَا. مَلِِك ا َّ ي ِ عُّز حُْكمِ ِخلَاَل ةِ َّ الأْرِضي ةِ َّ الهِز

ُ يَعَلَم ُ وَحْدَه ُ اللّٰه – مُِضيئًا النّهَارُ وَيَبْقَى ٧ مَاءِ، الّسَ ُ أنوَار تَنْقَبُِض الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٦
المَسَاءِ. وَقِْت فِي ى َّ َحت ُ ور ُّ الن َسيَبْقَى بَْل وَلَيٌل، نَهَارٌ يَتَعَاقََب وَلَْن هَذَا! َسيَحْدُُث َكيَْف
البَْحرِ إلَى نِْصفُهَا َسيَْذهَُب القُْدِس. ِ مَدِينَة *مِْن ٌ ة َّ َحي مِيَاهٌ َستَْخرُُج الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٨

تَاءِ. الّشَ وَفِي يِف الّصَ فِي هَذَا ‡وََسيَحْدُُث ْبِيِّ الغَر البَْحرِ إلَى ُ الآخَر †وَالنِّْصُف ، رْقِيِّ َّ الش
َ الإلَه َ ¶هُو يهوه َسيَكُونُ الوَقِْت، ذَلَِك فِي الأْرِض. كُّلِ عَلَى مَلِكًا ُ اللّٰه وََسيَكُونُ ٩
الأْرِض كُّلُ بَةَ، عَرَ وَادِي كَأْرِض لِتُْصبَِح الأْرِض كُّلُ ُل وََستَتََحوَّ ١٠ المَعبُودَ. الوَِحيدَ
مِْن مَكَانِهَا فِي وََستَبْقَى القُْدِس ُ مَدِينَة َستَرْتَفُِع القُْدِس. ِ مَدِينَة َجنُوَب ونَ رِمُّ إلَى َجبََع مِْن
ِ مِعصَرَة إلَى َحنَنْئِيَل بُرِج وَمِْن يَةِ، اوِ َّ الز ِ ابَة َّ بَو أْي الُأولَى، ِ ابَة َّ البَو مَوْقِِع إلَى بَنْيَامِينَ ِ ابَة َّ بَو
بَْل بَعْدُ، فِيمَا عَلَْيهَا الخَرَاُب َ يَْأتِي وَلَْن القُْدِس، َ مَدِينَة اُس َّ الن َسيَْسكُُن ١١ ةِ. َّ َلـَِكي الم بِيذِ َّ الن

آمِنَةً. َستَكُونُ

ية.» جَار «ميَاه أْي حيّة ميَاه ١٤:٨*
المَيّت. البحر رْقِيّ َّ الش البَْحرِ ١٤:٨†

المتوّسط. الأبيض البحر ْبِيِّ الغَر البَْحرِ ١٤:٨‡
«الكَائن.» الاسْم لِهذَا مَعْنَى أقْرَب يهوه ١٤:٩¶
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َسيَْجعَُل القُْدَس: حَارَبَِت َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ عَلَى ُ اللّٰه َسيُوقِعُهَا َّتِي ال ُ بَة رْ الضَّ ِهيَ ِ هَذِه ١٢
ُن وََسيَتَعَّفَ يفِهِمَا، َتجْوِ فِي ُ عَينَاه َستَذُوُب قَدَمَيهِ. عَلَى وَاقٌِف َ وَهُو ُن يَتَعَّفَ العَدُوِّ َجسَدَ
مَعًا َسيَتََصارَعُونَ بَيْنَهُْم. عَظِيمًا يشًا تَْشوِ ُ اللّٰه َسيُسَبُِّب الوَقِْت، ذَلَِك فِي ١٣ َمِهِ. ف فِي ُ لِسَانُه
جَمِيِع ُ ثَرْوَة وََستُجمَُع القُْدِس. فِي يَهُوذَا بَنُو وََسيَحَارُِب ١٤ الآخَرِ. قَتَْل الوَاِحدُ وََسيُحَاوُِل
َستَْأتِي َّتِي ال ُ بَة رْ الضَّ َستَكُونُ وَهَكَذَا ١٥ وَالثِّيَاُب. ُ ة وَالفِّضَ هَُب الذَّ بِالقُْدِس، ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم

المُعَسكَرَاِت. تِلَْك فِي وَالحِمَارِ َمَِل وَالح وَالبَغِل الحَِصاِن عَلَى
كُّلَ فَسَيَْذهَبُونَ القُْدِس، ِ مَدِينَة عَلَى أتَْت َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ مِْن اِجينَ َّ الن جَمِيُع ا أمَّ ١٦
تَْذهَُب لَا َّتِي ال ُ وَالعَائِلَة ١٧ قَائِِف. الّسَ بِعِيدِ وَالِاْحتِفَاِل القَدِيرِ، ِ اللّٰه َلِِك، الم ِ لِعِبَادَة ٍ َسنَة
ُ عَشَائر تَْذهَْب لَْم وَإْن ١٨ مَطَرًا. تَنَاَل لَْن القَدِيرِ، ِ اللّٰه َلِِك، الم ِ لِعِبَادَة القُْدِس ِ مَدِينَة إلَى
َّتِي ال الُأمَمَ ُ اللّٰه بِهَا يُِصيُب َّتِي ال ُ بَة رْ الضَّ تِلَْك مِصْرٍ عَلَى فَسَتَأتِي القُْدِس، ِ مَدِينَة إلَى مِصْرٍ
تَْأتِي لَا َّتِي ال الُأمَِم وَكُّلِ مِصْرٍ عِقَاَب هَذَا َسيَكُونُ ١٩ قَائِِف. الّسَ بِعِيدِ لِلاْحتِفَاِل تَْأتِي لَا

قَائِِف. الّسَ بِعِيدِ لِلاْحتِفَاِل
ُ وََستُعتَبَر ُيُوِل. الخ أجرَاِس *عَلَى لِيهوه» ٌص «ُمخَّصَ الكَلِمَاُت َستُنقَُش الوَقِْت، ذَلَِك فِي ٢٠
عَلَى َسيُنقَُش ٢١ . المَْذَبحِ أمَامَ تُوَضُع َّتِي ال كَالأقدَاِح ً َسة مُقَّدَ ِ اللّٰه بَيِْت فِي َّتِي ال ُ القُدُور
يُقَّدِمُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ القَدِيرِ.» لِيهوه ٌص «ُمخَّصَ الكَلِمَاُت وَيَهُوذَا القُْدِس ِ مَدِينَة فِي قِْدٍر كُّلِ
يُرَى وَلَْن القُدُورِ. فِي يَْطبُُخونَهَا وَ َ بِيحَة الذَّ مِْنهُمُ وََسيَْأخُذُونَ الهَيْكَِل، إلَى َسيَْأتُونَ ً ذَبِيحَة

الوَقِْت. ذَلَِك فِي ِ القَدِير ِ اللّٰه بَيِْت †فِي ٌ تَاِجر

فِي المستخدمةِ الأدَوَاِت جَمِيِع عَلَى تُنقُش ُ العبَارة هذهِ كَانْت ليهوه مخّصص ١٤:٢٠*
العَدَد أيًْضا ْ (انْظُر اللّٰه. مَِن لهَا ُيحّدْد لَْم غرٍض لأّيِ استخدَامُهَا ُ ُيحظَر حيُث اللّٰهِ، بيِت

(٢١
«كنعَاني.» أْو تَاجر ١٤:٢١†
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