
  عوبديا
  نبوءة عن أدوم

  :رؤيا عوبديا1

 عن أدوم الرب ديهكذا قالَ الس:  

ِل الربِقب ا ِمنربِمسعنا خ  

 :وأُرِسلَ رسولٌ بني اُألمِم 

  ."قوموا، ولنقُم علَيها للحرِب"  

  .إني قد جعلتك صغريا بني اُألمِم"2

  . أنت محتقَر ِجدا 
3تكعدقد خ قَلِبك ركَب  

  ،أيها الساِكن يف محاِجئ الصخِر 

  :ِرفعةَ مقعِدِه، القائلُ يف قَلِبِه

  من يحِدرين إلَى األرِض؟ 

  ،إنْ كُنت ترتِفع كالنسِر4

  ،وإنْ كانَ عشك موضوعا بني النجوِم 

  يقولُ الرب ،كأُحِدر هناك فِمن.   
  .إنْ أتاك ساِرقونَ أو لُصوص ليٍل5

 ِلكته كيف!  

  أفَال يسِرقونَ حاجتهم؟  

  إنْ أتاك قاِطفونَ

  أفَال يبقونَ خصاصةً؟ 

  كيف فُتش عيسو6

  وفُِحصت مخاِبئُه؟ 

7عاِهديكخِم كُلُّ مإلَى الت كدطَر.  

 ساِلموكم علَيك وغَلَب كعدخ .  
ككًا حتترعوا شوض بِزكأهلُ خ.  

  .ال فهم فيِه 

  ،أال أُبيد يف ذلك اليوِم8

 أدوم احلُكَماَء ِمن ،يقولُ الرب،  



  والفَهم ِمن جبِل عيسو؟  

  ،فيرتاع أبطالُك يا تيمان9ُ

  لكَي ينقَِرض كُلُّ واِحٍد 

 .عيسو بالقَتِل ِمن جبِل  

  ،ظُلِمك ألخيك يعقوبِمن أجِل "10

  .يغشاك اِخلزي وتنقَِرض إلَى األبِد 

11قاِبلهم وقَفت يوم  

 هتقُدر ِت األعاِجمسب يوم، 

 هباُء أبوابرلَِت الغخود،  

 ليمشةً علَى أوروألقَوا قُرع،  

  ما كواِحٍد ِمنهأيض أنت كُنت .  
   يوِم أخيكويِجب أنْ ال تنظُر إلَى12

  ،يوم مصيبِتِه 

الِكِهمه هوذا يومين يبب توال تشم،  

  ،وال تفغر فمك يوم الضيِق 

13ِتِهمليب عيب يومش لَ بابوال تدخ،  

وال تِقف علَى املَفرِق لتقطَع 14 وال تنظُر أنت أيضا إلَى مصيبِتِه يوم بليِتِه، وال متُد يدا إلَى قُدرِتِه يوم بليِتِه، 
عملُك يرتد . كما فعلت يفعلُ بك. فإنه قريب يوم الرب علَى كُلِّ اُألمِم15. منفَِلتيِه، وال تسلِّم بقاياه يوم الضيِق

ِم16. علَى رأِسكاُألم مجيع بشرِل قُدسي، يبعلَى ج مِربتكما ش هألن مهعونَ ويكونونَ كأنجربونَ ويشرا، يدائم 
  .مل يكونوا

17"مواريثَهم يعقوب يتِرثُ با، ويسقَدجاةٌ، ويكونُ مونَ فتكونُ علَيِه نلُ ِصهيبا ج18. وأم يعقوب يتويكونُ ب
ويأكُلون مهشِعلونا، فيعيسو قَش يتا، وبهليب فيوس يتا، وبنارتكَلَّم يِت عيسو، ألنَّ الربب وال يكونُ باٍق ِمن مه ."

19 نيامنيِرثُ بِة، وياِمرالس وِبالد أفراِيم ِرثونَ بالدوي ،نيهِل الِفِلسطينيلَ عيسو، وأهلُ السبِرثُ أهلُ اجلَنوب جوي
ِرثونَ الذ20. ِجلعادين إسرائيلَ يب هذا اجلَيِش ِمن يبرفَةَوسإلَى ص نيالكَنعاني م ِمنه يف . ين الذين ليمشأور يبوس

  .ويصعد مخلِّصونَ علَى جبِل ِصهيونَ ليدينوا جبلَ عيسو، ويكونُ املُلك للرب21. صفاِرد يِرثونَ مدنَ اجلَنوب


