Profeten O badja.
straffdom iifver Edom.

Zions illessirmska

framtid.

syn. Såsäger Hcrreu, HerO badjas
ren, om E dom: En tidning hafva
vi hört ifrån Herren, och ett budskap
är utsändt ibland hednafolken: Upp,
låtom oss stå upp emot honom till
strid!
Jer. 49' 7· Am. I: u.
2. Si, jag skall göra dig ringa ibland
folken. Mycket föraktad skall du blifva.
3· Ditt hjärtas högmod har betlragit dig. Där du bor i bergsklyftor,
i din höga bostad, sägande i ditt
hjärta: H vem skall störta mig till
jorden?
]er. 49: t6.
4· Om du än byggde högt såsom
örnen, och om du ibland stjärnor
satte ditt näste, skall jag nedstörta
dig därifrån, säger Herren.
J er. 49' I6. sr: 53· Am. g: 2.
5· När tjufvar komma öfver dig,
eller röfvare om natten, huru varder
du icke plundrad? Skola de ej stjäla
till dess de hafva fått nog? När skördemfinnen komma öfver dig, skola de
ickP. 1ämna blott en efterskörd kvar?
J er. 49: 9•
6. Huru varder icke Esau genomletad, hans gömda skatter uppsökta!
7· Till gränsen följa dig alla dina
bundsförvanter; de, med hvilka du
hafver fred, bedraga dig och blifva
dig öfvermäktige; de, som äta ditt
bröd, utlägga försåt i din väg. Något
förstånd finnes icke i honom.
8. Har jag icke på den dagen, säger
Herren, gjort slut på alla visa i Edom
och på allt förstånd på Esaus berg?
9· Och dina hjältar, Teman, stå modlöse, så att hvar man blifver utrotad
ifrån Esaus berg och dräpt.
10. För våldet emot Jakob, din broder, skall blygsel betäcka dig och du
varda utrotad till evig tid.
1 Mos. 27: 41.

Hes. 25: 12.

35: S·

På den dag då du stod gent
emot honom, på den dag då främlingar bortförde hans gods och utländingar gingo in igenom hans port
och kastade lott öfver Jerusalem var
ock du såsom en af dem. Joel 3 : 3 .
I I.

12. Men se icke din lust på din
broders dag, hans olyckas dag, och
gläd dig icke åt Judas barn på deras
undergångs dag och uppspärra icke
din mun på nödens dag! 1\lik. 4 : u.
I 3· Gå icke in igenom mitt folks
port på dess ofärds dag och se icke
på hans olycka på hans ofärds dag
och lägg icke hand på hans gods på
hans ofärds dag.
r 4· Och stå icke vid skiljevägeu för
att utrota hans flyktingar och utlämna icke hans uudkouma på nödens dag!
15. Ty Herrens dag är nära Öf\'er
alla hednafolk. Såsom du har gjort,
så skall ock göras dig; ditt dåd skall
vända tillbaka på ditt hufvud.

Hes. 35: 15.

Ju• l 3: 4·

Luk. 6: 38.

16. Ty likasom I haf"en druckit på
min helgedoms berg, så skola alla
hednafolk dricka beständigt, dricka
och sluka och blifva såsom hade de
aldrig varit.
Jer. •s: '5· 49' 12.
17. Men på Zions berg skola finnas
de som hafva blifvit räddade, och det
skall vara en helgedom, och Jakobs
hus skall taga sina besittningar i besittning.
r8. Och Jakobs hus skall varda en
eld, och J osefs hus en låga, och Esaus
hus skall varda till strå, och de skola
antända dem och förtära dem, och
ingen skall blifva öfrig af Esaus hns;
ty Herren har talat.
19. Och sydlandet skall besitta Esaus
berg, och låglandet Felisteerna, och
de skola besitta Efraims mark och
Samarias mark, och Benjamin skall
besitta Gilead;
20. och de landsflyktige af den skaran af Israels barn, som äro Kananeer,
ända upp till Zarpat, och de landsflyktige ifrån Jerusalem, som äro i Sefarad, skola besitta sydlandets städer.
21. Och räddare skola stiga upp på
Zions berg till att döma Esaus berg,
och riket skall höra Herren till.
Mik. 4: 7·

Luk. "33, p, 78.

