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١ومَأد نع لَى اِإللَهوالْم ا لَههري َأظْها الَّتيدوبا عْؤير يه هذوٌل . هسر بِه اءلَى، جوالْم نْدع نا مرنَا خَبعمس
قَلْبك ٣. سَأجعلُك يا َأدوم صغيرا بين اُألممِ، وحقيرا جِدا٢. قُوموا نَهجم علَى َأدوم ونُحارِبها: بين اُألممِ يقُوُل

من يقْدر : "َأنْتَ رفَعتَ كُرسيك ِإلَى فَوقُ وقُلْتَ في قَلْبِك. تَكَبر وَأصابك الْغُرور، يا من تُقيم في كُهوف الصخْرِ
. ولَكن حتَّى لَو طرتَ عاِليا كَالنَّسرِ، ولَو بنَيتَ عشَّك بين النُّجومِ، فَمن هنَاك ُأهبِطُك٤" اَألرضِ؟َأن ينْزِلَني ِإلَى 
اك الَّذين يقْطفُون لَو َأتَاك لُصوص َأو سارِقُون في اللَّيِل، َأال يسرِقُون فَقَطْ ما يكْفيهِم؟ ولَو َأت٥َ. هذَا كَالم اِهللا

لُّ بِكحيي سابِ الَّذا ِللْخَري نلَكا؟ وقَايالْب ضعب كُونتْرَأال ي ،نَب٦! الْعهاِئنكُلَّ خَز ودالْع صفْحي ،ومَأد لَبسي .
٧ونَكعخْدي كابحَأص ،كِإلَى آخَرِ بِالد ،ونَكدطْري لَفَاُؤكا، حفَخ وا لَكعضو زِكخُب نم ْأكُلُوني ينالَّذ ،ونَكبغْليو 

فَيرتَعب ٩. في ذَِلك الْيومِ ُأبِيد الْحكَماء من َأدوم، والْفُهماء من جِباِله: ويقُوُل اُهللا٨! وَأنْتَ ال تَفْهم ما يجرِي
ينَةَ تدا مي طَالُكقَتْلَىَأب وتُونمي وماِل َأدي جِبف ينكُلُّ الَّذو ،انيم.  

١٠دِإلَى اَألب كلتَهُل، والْخَج غَطِّيكي ِلذَِلك ،قُوبعي تَ َأخَاك١١. َأنْتَ ظَلَم اءبا َأخَذَ الْغُرلَم جقَفْتَ تَتَفَرَأنْتَ و
بانخََل اَألجا دلَمو ،هسِكُنُوزلَى الْقُدةً ععا قُرَألْقَوو هابوَأب  .منْهم داحْل كُنْتَ كَوال ١٢. ب اجِبِ َأنالْو نم كَانو

 ،هِميقمِ ضوي يف هِملَيع كحال تَضو ،هِمالكه مووذَا يهي ينتَ بِبال تَشْمو ،هكَارِثَت موي َأخَاك رتَقخَُل ١٣تَحال تَدو
 ،تهيبصم موي تَهوثَر بال تَنْهو ،هتيبصم موي هلَى كَارِثَتا عضَأنْتَ َأي هرتَقال تَحو ،هِمتيبصم موبِي يشَع ابب

  .م اَألحياء منْهم ِللعدو في يومِ ضيقهِموال تقفَ عنْد مفْتَرق الطُّرق ِلتَقْتَُل الْهارِبِين من بينهِم، وتُسل١٤ِّ
فَكَما شَرِبتُم ١٦. عملُك يرجِع علَى رْأسك. كَما فَعلْتَ بِاآلخَرِين، يفْعُل بِك. يوم ربنَا قَرِيب علَى كُلِّ اُألمم١٥ِ

َأي سِ، َأنْتُمقَدي الْملبلَى جبِي عشَع تَّى تَخْتَفُونح ونبتَشْر لَكُمومِ حكُلُّ اُألمْل وب وما َأدي قَابالْع ونبا تَشْرض
  !وكََأنُّكُم لَم تَكُونُوا

كُون بيتُ يعقُوب نَارا، وي١٨. ويملك بيتُ يعقُوب نَصيبهم. َأما الْقُدس فَتَنْجو من الْعقَابِ وتَكُون مكَانًا مقَدسا١٧
َأهُل ١٩. وبيتُ يوسفَ لَهِيبا، وبيتُ َأدوم قَشا، فَيشْعلُونَهم ويْأكُلُونَهم، وال يبقَى منْهم َأحد، َألن اَهللا حكَم بِهذَا

كُونلمِل يهُل السَأهو ،وماَل َأدجِب كُونلمالنَّقَبِ يةرامالس بِالدو مايَأفْر بِالدو ينيطسلالْف ضَأر  . ينمبِنْي كلميو
ادجِلْع ضَأر.  

٢٠فَنْدرتَّى ِإلَى الصح انكَنْع ضَأر كُونلماِئيَل، يري ِإسنب نى مرةُ اَألساعمجو .ف ينسِ الَّذالْقُد نى مراَألسي و
  .ويكُون الْملْك ِهللا. ويْأتي الْمنْتَصرون من جبِل تصيون ِليحكُموا جبَل َأدوم٢١. صفَارِد يملكُون مدن النَّقَبِ

  


