سفر عوبديا
1رؤي ا عوب ديا :هك ذا ق ال \لس يد \ل رب ع ن أدوم
)سمعنا خبرا من قبل \ل رب وأرس ل رس ول +بي ن \لم م:
»قوموا ولنقم عليها للحرب«(»2 :إني قد جعلت ك ص غيرا
بين \لمم .أنت محتقر +جدEا3 .تكبر قلب ك ق د خ دعك أيه ا
\لساكن في محاجئ \لص خر رفع ة مقع ده \لق ائل ف ي
قلبه :من يحدرني إلى \لرض؟« 4إن كنت ترتفع ك /لنسر
وإن كان عشك موضوعا بين \لنجوم فمن هن اك أح درك
يقول \ل رب5 .إن أت اك س ارقون أو لص وص لي ل .aكي ف
هلك ت .أفل يس رقون ح اجتهم؟ إن أت اك ق اطفون أفل
يبقون خصاصةe؟ 6كيف فت ش عيس و وفحص ت مخ ابئه؟
7طردك إلى \لتخم كل معاه ديك .خ دعك وغل ب علي ك
مسالموك .أهل خبزك وضعوا شركا تحت ك .ل فه م في ه.
8أل أبيد في ذلك \ليوم يقول \لرب \لحكم اء م ن أدوم و
و \لفه م م ن جب ل عيس و؟ 9فيرت اع أبطال ك ي ا تيم ان
لينقرض كل واحد aمن جبل عيس و ب /لقت ل10 .م ن أج ل
ظلمك لخيك يعقوب يغشاك \لخزي وتنقرض إلى \لب د.
11يوم وقفت مقابله يوم س بت \لع اجم ق درته ودخل ت

\لغرباء أبوابه وألقوا قرعة eعلى أورشليم كنت أن ت أيض ا
كواحد aمنهم12 .ويج ب أن ل تنظ ر إل ى ي وم أخي ك ي وم
مصيبته ول تشمت ببني يهوذا يوم هلكهم ول تفغر فم ك
يوم \لضيق 13ول تدخل باب شعبي يوم بليتهم ول تنظ ر
أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته ول تمد يدا إلى قدرته يوم
بليته 14ول تقف على \لمف رق لتقط ع منفلتي ه ول تس لم
بقاياه يوم \لض يق15 .ف إنه قري ب +ي وم \ل رب عل ى ك ل
\لمم .كما فعل ت يفع ل ب ك .عمل ك يرت د عل ى رأس ك.
16لنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جمي ع \لم م
دائم ا يش ربون ويجرع ون ويكون ون ك أنهم ل م يكون وا.
17وأما جبل صهيون فتك ون علي ه نج اة +ويك ون مقدس ا
ويرث بيت يعقوب مواريثهم18 .ويكون بي ت يعق وب ن ارا
وبيت يوسف لهيبا وبيت عيسو قشEا فيشعلونهم وي أكلونهم
ول يكون باق aمن بيت عيس و لن \ل رب تكل م19 .وي رث
أه ل \لجن وب جب ل عيس و وأه ل \لس هل \لفلس طينيين
ويرثون بلد أفرايم وبلد \لسامرة وي رث بني امين جلع اد.
20وسبي هذا \لجيش من بني إسرائيل يرثون \لذين هم
من \لكنعانيين إلى ص رفة .وس بي أورش ليم \ل ذين ف ي
صفارد يرثون مدن \لجن وب21 .ويص عد مخلص ون عل ى
جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون \لملك للرب.

