
  يوئيل
1 
  :قولُ الرب الذي صار إلَى يوئيلَ بِن فثوئيل1َ

  غزو اجلراد
2يوخها الشعوا هذا أيِامس،  

  !وأصغوا يا مجيع سكّاِن األرِض 

اِمكُمثَ هذا يف أيدهل ح،  

  أو يف أياِم آبائكُم؟ 
 3نيِهمب نوكُموب ،عنه نيكُمأخِبروا ب،  

 ا آخورد منوهوبر .  
4افحِص أكلها الزفضلَةُ القَم،  

  ،وفَضلَةُ الزحاِف أكلها الغوغاُء 

اروغاِء أكلها الطَّيوفَضلَةُ الغ.  

  ،ِاصحوا أيها السكارى5

  وابكوا وولِولوا 

  يامجيع شاِريب اخلمِر  

  علَى العصِري

 عن أفواِهكُم انقَطَع هألن.  

  لَى أرضيإذ قد صِعدت ع6

  ،أُمةٌ قَويةٌ بال عدٍد 

  ،أسنانها أسنانُ األسِد

  .وهلا أضراس اللَّبوِة 

  .جعلَت كرميت خِربةً وتينيت متهشمة7ً

  قد قَشرا وطَرحتها 

  .فابيضت قُضبانها  

  نوحي يا أرضي كعروٍس مؤتِزرٍة مبسٍح 8
  .هاِمن أجِل بعِل ِصبا 

9كيبةُ والسقِدمِت التانقَطَع  

  .ِّعن بيِت الرب 



  الرب امدِت الكهنةُ خناح.  

10ِت األرضاحلَقلُ، ناح تِلف  

 القمح قد تِلف هألن،  

  يتلَ الزذَب ،اِملسطار فج.  

  خِجلَ الفَالَّحونَ، ولولَ الكَرامونَ 11
  ،الشعِريعلَى اِحلنطَِة وعلَى  

  .ألنه قد تِلف حصيد احلَقِل  

12لَتةُ ذَبينوالت ،تِبسةُ ياجلَفن.  

  ،الرمانةُ والنخلَةُ والتفّاحةُ 

تِبسكُلُّ أشجاِر احلَقِل ي.  

  .إنه قد يِبسِت البهجةُ ِمن بين البشِر 

  دعوة للتوبة
  .الكهنةُتنطَّقوا ونوحوا أيها 13

  .ولِولوا يا خدام املَذبِح 

  ،ادخلوا بيتوا باملُسوِح يا خدام إلَهي

 يِت إلَِهكُمعن ب عنقد امت هألن  

  كيبةُ والسقِدمالت.  

  .نادوا باعِتكاٍف. قَدسوا صوما14

 يوخعوا الشامج،  

  مجيع سكّاِن األرِض  

  كُمإلَى بيِت الرب إِهل

 خوا إلَى الربواصر.  

  !آِه علَى اليوِم15

 قريب الرب ألنَّ يوم.  

  يأيت كخراٍب ِمن القاِدِر

  .علَى كُلِّ شيٍء 

  أما انقَطَع الطَّعام تجاه عيوِننا؟16

  الفَرح واِلابِتهاج عن بيِت إلَِهنا؟  
  .عفَّنِت احلُبوب حتت مدِرها17



  . األهراُءخلَِت 

  اَدمِت املَخاِزنُ

 القمح ِبسقد ي هألن.  

18هائمالب تئن كم!  

  هامت قُطعانُ البقَِر 

  .ألنْ ليس هلا مرعى

  .حتى قُطعانُ الغنِم تفنى 

19خأصر بيار إلَيك،  

  ألنَّ نارا قد أكلَت مراعي البريِة،  
  يعوهليبا أحرق مج

  .أشجاِر احلَقِل 

20إلَيك حراِء تنظُرالص هائمى بحت،  

 فَّتداِولَ املياِه قد جألنَّ ج،  

  .والنار أكلَت مراعي البريِة  

  جيش من اجلراد
2 
  .ِاضِربوا بالبوِق يف ِصهيون1َ

  !صوتوا يف جبِل قُدسي 

  ليرتِعد مجيع سكّاِن األرِض

  :نَّ يوم الرب قاِدم، ألنه قريبأل 

  ،يوم ظَالٍم وقَتاٍم، يوم غَيٍم وضباٍب2

  .ِمثلَ الفَجِر ممتدا علَى اِجلباِل 

وقَوي كثري عبش  

  ،مل يكُن نظريه منذُ األزِل 

 هعدا بوال يكونُ أيض  
  .إلَى ِسين دوٍر فدوٍر 

  .خلفَه هليب يحِرققُدامه نار تأكُلُ، و3

  األرض قُدامه كجنِة عدٍن 

ِربخ قَفر لفَهوخ،  



  .وال تكونُ ِمنه نجاةٌ 

4هنظَرنظَِر اخلَيِل مكم،  

  .وِمثلَ األفراِس يركُضونَ 

  كصريِف املَركَباِت 5
  .علَى رؤوِس اِجلباِل يِثبونَ 

  .كزفِري هليِب ناٍر تأكُلُ قَشا

  .كقَوٍم أقوياَء مصطَفِّني للِقتاِل 

  .ِمنه ترتِعد الشعوِب6

  .كُلُّ الوجوِه جتمع حمرةً 

  .يجرونَ كأبطاٍل7

  ،يصعدونَ السور كِرجاِل احلَرِب 

  ويمشونَ كُلُّ واِحٍد يف طريِقِه، 
 ملهبرونَ سيغوال ي.  

  .وال يزاِحم بعضهم بعضا8

 مشونَ كُلُّ واِحٍد يف سبيِلِهي،  

  وبني األسِلحِة يقَعونَ

  .وال ينكَِسرونَ 

  .يتراكَضونَ يف املدينِة9

  .يجرونَ علَى السوِر 

  .يصعدونَ إلَى البيوِت

 ى كاللِّصالكو لونَ ِمندخي .  
  .قُدامه ترتِعد األرض وترجف السماُء10

  روالقَم ظِلماِنالشمسي،  

  .والنجوم حتجز لَمعانها  

  .والرب يعطي صوته أمام جيِشِه11

  .إنَّ عسكَره كثري ِجدا 

الرب ألنَّ يوم ،قَوِلِه قَوي فإنَّ صاِنع  

  عظيم ومخوف ِجدا، فمن يطيقُه؟ 

  مزقوا قلوبكم



12"ولكن اآلنَ، يقولُ الرب،  

  ،لَي بكُلِّ قُلوبكُمارِجعوا إ 

  .وبالصوِم والبكاِء والنوِح  

13كُمال ثياب كُمقوا قُلوبزوم".  

 إلَِهكُم وارِجعوا إلَى الرب  

  ألنه رؤوف رحيم، بطيُء الغضِب 
 رعلَى الش مندأفَِة ويالر وكثري.  

14مندوي رِجعي لَّهلَع،  

  ،اَءه بركَةَفيبقي ور 

  إلَِهكُم ا للربٍة وسكيبتقِدم.  

  .ِاضِربوا بالبوِق يف ِصهيون15َ

  .نادوا باعِتكاٍف. قَدسوا صوما 

16عبعوا الشةَ. ِامجسوا اجلَماعقَد .  
 يوخدوا الشاحش.  

عوا األطفالَ وراِضعي الثُّديامج.  

  ِهليخرِج العريس ِمن ِمخدِع 
  .والعروس ِمن حجلَِتها  

17الرب امدبِك الكهنةُ خلي  

  ،بني الرواِق واملَذبِح 

  ،اشِفق يارب علَى شعِبك:"ويقولوا

  وال تسلِّم مرياثَك للعاِر  
  .حتى جتعلهم اُألمم مثَالً  

  :ملاذا يقولونَ بني الشعوب

  ."أين إلَههم؟ 

  ستجابة الربا
  فيغار الرب ألرِضِه18

  .ويِرق لشعِبِه 

 :ويجيب الرب ويقولُ لشعِبِه19

  هأنذا مرِسلٌ لكُم قمحا وِمسطارا" 



  وزيتا لتشبعوا ِمنها،   
  وال أجعلُكُم أيضا

  .عارا بني اُألمِم 

20عنكُم همايلُّ أُبِعدوالش،  

  .ٍض ناِشفٍَة ومقِفرٍةوأطرده إلَى أر 

  رقيإلَى البحِر الش هتمقَدم،  

ريبإلَى البحِر الغ هوساقَت،  

  ،همهَتز وتطلُع ،هـنــتن دصعفي  
  ."ألنه قد تصلَّف يف عمِلِه  

21ها األرضتحي. ال ختايف أيِهجي وافرابت  

 لهمع ظِّمعي ألنَّ الرب.  

  ،ال ختايف يا بهائم الصحراِء22

 تِة تنبيرالب راعيفإنَّ م،  

  ،ألنَّ األشجار حتِملُ ثَمرها

  .تعطياِن قوتهما التينةُ والكَرمةُ 

  ويا بين ِصهيونَ، ابتِهجوا23

 إلَِهكُم حوا بالربوافر،  

  ،لَى حقِِّهألنه يعطيكُم املَطَر املُبكِّر ع

  ويِرتلُ علَيكُم مطَرا مبكِّرا ومتأخرا 

  ،يف أوِل الوقِت  

24ِحنطَةً، وتفيض ياِدرمألَُ البفت  

  . حياض املَعاِصِر مخرا وزيتا 
25"ننيلكُم عن الس ضووأُع  

 اليت أكلها اجلَراد،  

صوالقَم اروغاُء والطَّيالغ،  

  .العظيم الذي أرسلته علَيكُمجيشي  

  فتأكُلونَ أكالً وتشبعون26َ

 إلَِهكُم الرب حونَ اسمبسوت  

  ،الذي صنع معكُم عجبا



  .وال يخزى شعيب إلَى األبِد 

  ،وتعلَمونَ أني أنا يف وسِط إسرائيل27َ

  .وأني أنا الرب إلَهكُم وليس غَريي 

  خزعيب إلَى األبِدوال يى ش. 

  يوم الرب
28"ذلك عدويكونُ ب  

  ،أني أسكُب روحي علَى كُلِّ بشٍر 

 ،كُمناتوب نوكُمأُ ببنتفي  
  ،ويحلَم شيوخكُم أحالما 

  .ويرى شبابكُم رؤى  

  وعلَى العبيِد أيضا وعلَى اإلماِء29

  ،أسكُب روحي يف ِتلك األياِم 

  ،وأُعطي عجائب يف السماِء واألرِض30

  .دما ونارا وأعِمدةَ دخاٍن 

  ،تتحولُ الشمس إلَى ظُلمٍة31

 رجيَء والقَمٍم قَبلَ أنْ يإلَى د  

  املَخوف العظيم الرب يوم.  

  ويكونُ أنَّ كُل32َّ

  .من يدعو باسِم الرب ينجو 

   ويف أورشليمألنه يف جبِل ِصهيونَ

 جاةٌ، كما قالَ الربتكونُ ن.  

  الرب دعوهي نم الباقني نيوب.  

  دينونة األمم
3 
  ألنه هوذا يف ِتلك األياِم "1

  ويف ذلك الوقِت، عندما 

 ليمشهوذا وأوري سيب دأر،  

  أمجع كُلَّ اُألمِم2

  ،طَوأُنزلُهم إلَى وادي يهوشافا 



هناك مهوأُحاِكم  

  علَى شعيب ومرياثي إسرائيلَ 

مدوهدب الذين  

  ،أرضي بني اُألمِم وقَسموا 

  ،وألقَوا قُرعةً علَى شعيب3

  ،وأعطَوا الصيب بزانيٍة 

  .وباعوا الِبنت خبمٍر ليشربوا  

  وماذا أنتن يل يا صور وصيدونُ"4

  ِفِلسطني؟ومجيع دائرِة  

  ،هل تكاِفئونين عن العمِل  

  أم هل تصنعونَ يب شيئًا؟

  لكُممع دِل أرجا بالعسريع  
  علَى رؤوِسكُم.  

  ،ألنكُم أخذتم ِفضيت وذَهيب5

  وأدخلتم نفائسي اجلَيدةَ 

  ياِكِلكُمإلَى ه.  

6ليمشين أورهوذا وبين يب موبعت  

 نيين الياوانيلب  

  خوِمِهمعن ت مبِعدوهت لكَي.  

  هأنذا أُِضهم ِمن املَوِضِع 7
  ،الذي بعتموهم إليِه 

  علَى رؤوِسكُم لكُممع دوأر.  

  وأبيع بنيكُم وبناِتكُم بيِد بين يهوذا8

  ،ليبيعوهم للسبائيني، ُألمٍة بعيدٍة 

  قد تكلَّم ألنَّ الرب".  

  .نادوا ذا بني اُألمِم9

  .األبطالَ أِضوا. قَدسوا حربا 

دصعوي مقَدتلي  

  .كُلُّ ِرجاِل احلَرِب 



  ،ِاطبعوا ِسكّاِتكُم سيوفًا10

  .ومناِجلكُم ِرماحا 

  عيفقُِل الضطَلٌ أنا: "ليب!"  

  يع اُألمِمأسِرعوا وهلُموا يامج11

  .ِمن كُلِّ ناحيٍة واجتِمعوا 

  أبطالك بأنِزلْ يار إلَى هناك .  
12"ماُألم دوتصع ضتنه  

  ،إلَى وادي يهوشافاطَ 

ُألحاِكم أجِلس ي هناكألن  

  .مجيع اُألمِم ِمن كُلِّ ناحيٍة 

13جضقد ن لَ ألنَّ احلَصيدأرِسلوا اِملنج.  

 وا دوسواهلُم  

  .ألنه قد امتألِت اِملعصرةُ

 كثري مهرألنَّ ش ِت احلياضفاض ."  
  ،جماهري جماهري يف وادي القَضاِء14

 قريب الرب ألنَّ يوم  

  .يف وادي القَضاِء  

  ،الشمس والقَمر يظلُماِن15

  .والنجوم حتجز لَمعانها 

  ،يونَ يزِجمروالرب ِمن ِصه16

 هعطي صوتي ليمشأور وِمن،  

السماُء واألرض ففترج .  
  ،ولكن الرب ملجأٌ لشعِبِه 

  .وِحصن لبين إسرائيلَ  

17"كُمإلَه ي أنا الربفتعِرفونَ أن،  

  .ساِكنا يف ِصهيونَ جبِل قُدسي 

  وتكونُ أورشليم مقَدسةً

 جتازوال يعديف ما ب فيها األعاِجم . 

  بركات لشعب اهللا



  ويكونُ يف ذلك اليوِم "18
  ،أنَّ اِجلبالَ تقطُر عصريا 

  ،والتاللَ تفيض لَبنا  

  ،ومجيع ينابيِع يهوذا تفيض ماًء

 جخري يِت الربب وِمن  

  .ينبوع ويسقي وادي السنِط  

  ،ِمصر تصري خرابا19

  ،وأدوم تصري قَفرا خِربا 

  ِمن أجِل ظُلِمِهم لبين يهوذا 
 ريئًا يف أرِضِهما بمسفَكوا د الذين.  

  ،ولكن يهوذا تسكَن إلَى األبِد20

  .وأورشليم إلَى دوٍر فدوٍر 

21ئهرالذي مل أُب مهمد ئروأُب،  

 ."والرب يسكُن يف ِصهيونَ 


