
 

عوبديا
 

در ی  بسيار جزئ  عوبديا اطالعات،  آنء  نويسندهء  درباره.  است  عهد عتيق  آتاب  عوبديا آوچكترين آتاب
 .  است دست
 . بوجود آمدند  برادر يعقوب، از عيسو  قوم  اين.گويد ی م  سخن  ادوم  از قوم  آتاب اين ء آيه  ک و ي بيست

  بودهی  درگير  بيشتر اوقات  ادوم  و قوم  اسرائيل  قوم  بين.  قرار داشت مردهی  دريا  آنها در جنوب سرزمين
 .ستندج یمی ها يار یاز فلسطينی  گاه، اسرائيل ی با بن ها در جنگ ی ادوم. است
ها در صدد  ساير قوم  ک زيرا آنها با آم،ها را خدا نابود خواهد آرد ی ادوم گويد آه ی عوبديا م آتاب
تواند  ینمی  آار رسد و او چنين ی آنها نم  خدا به آنند دست ی م ها گمان ی اما ادوم.اند  خدا برآمده قومی نابود
 خود ء و آشيانهی  آسمانها برو  اوج  به  عقاب اگر همچون «: ت اس  چنين  ادوم  قوم  خداوند به  پاسخ. دهد انجام
   تمام آند آه یها گوشزد م ی ادوم عوبديا به» . آورم ی م  زمين  تو را از آنجا به، ی برپا دار  ستارگان را بين
 . خواهد راند  حكومت خداوند بر آنی  و روز، دارد  خداوند تعلق دنيا به

   ادوم مجازات
 عوبديا  بهی  را در رؤياي  ادوم  سرزمينء  آينده،خداوند
 . داد نشان

   پيام با اينی  قاصد  آه  خداوند خبر رسيده از جانب
   شويد تا به آماده «:  است  شده ها فرستاده نزد قوم
 ».  برويم  ادوم جنگ

ها   ملت  تو را در ميان، ادومی ا «:فرمايد یخداوند م2
 . سازم ی م ار و ضعيفخو

 خود   هستی به های بلند ساآن  بر صخره از اينكه«3
 در   دستش  آه آيست«:  گويی بالی و با غرور می می
اگر 4!   نزن خود را گول» ! برسد  من  بلنديها به اين

 خود ء  آسمانها بروی و آشيانه  اوج  به  عقاب همچون
   زمين آنجا به، تو را از   برپا داری  ستارگان را بين
 . آورم می

  آردند به ی م  تو را غارت  آمده اگر دزدها شبانگاه«5
 چيز را   زيرا همه،بود یتو بهتر می  برا مراتب

آمدند  ی تو م  سراغ  به  يا اگر انگورچينان!بردند ینم
 !گذاشتند یمی چند باقی ا  انگور خوشه  از چيدن پس

   تو به  ثروت متمای  بيفت  دشمن  چنگ بهی وقتی ول6
نخواهد ی تو باقی برای  و چيز يغما خواهد رفت

 .ماند
   به شوند و دست ی تو م  دشمن پيمانانت  هم تمام«7

 .رانند ی م  بيرون  تو را از سرزمينت،  داده  هم دست

گذارند و تو  ی م  دام  برايت،  مورد اعتمادت دوستان
 ».شدی  نخواه  آگاه از آن

   روز در سراسر ادوم در آن «:دفرماي یخداوند م8
   زيرا من!نخواهد ماندی  دانا باق شخص  کيی حت
.  سازم ی پر م  را از حماقت ادوم *  دانايانء همه

   شده  و درمانده  هراسان،  تيمان  سربازان دليرترين9
 .آنندی  از آشتار جلوگير نخواهند توانست

 
   ادوم  مجازات دليل

 آردی رسوا   برادر خود اسرائيل  به  ظلمی آه بسبب«10
  زيرا اسرائيل11 خواهی شد؛   آن  ريشه و برای هميشه

  وقتی آه.   آردی  ترک  سختی و احتياجش  هنگام را به
  آردند و بر اورشليم  می  او را غارت ، ثروت مهاجمان
نمودند، تو   می  خود تقسيم  را ميان ، آن  انداخته قرعه

 او بكنی و مانند   آمكی به تی هيچ، نخواس آنار ايستاده
 .  نمودی  عمل يكی از دشمنانش

 او  آهی  وقت. یآرد ی آار را م  اين بايست یتو نم«12
  بايست یبردند تو نم ی م بيگانهی  سرزمينها را به

 در روز . یآرد یو او را تماشا می نشست یم
 در  آهی و زمانی آرد یمی  شاد بايست ی نم مصيبتش

                                                 
, اليفاز تيمانی. ادوم به داشتن حکيمان و دانايان معروف بود   *

 .4نگاه کنيد به ايوب . داناترين دوست ايوب نيز از ادوم بود
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  آهی روز13.  یخنديد ی او م  به بايست ی نمبودی سخت
 تو نيز ، بود  و بال شده  مصيبت  گرفتار اين اسرائيل

بر سر 14.  ی آرد  غارتش، و رفتهی رساندی  او بد به
آردند  یمی  سع را آهی و آسانی چهار راهها ايستاد

 ، ی و پريشان  وحشت  زمان  در آن. یفرار آنند آشت
   دشمن  تحويل،  را دستگير نموده  اسرائيل بازماندگان

 . یداد
  
 ها  قوم مجازات

   خواهم ها انتقام  قوم ، خداوند بزودی از تمام من«15
 رفتار   با اسرائيل ، همانطور آه ای ادوم. آشيد
هر .  رفتار خواهد شد  همانگونه ، با تو نيز به آردی
  آوهبر باالی 16.  خواهد آمد  آردی بر سر خودت چه

های ديگر  ، قوم  را نوشيدی  مكافاتم ، جام  من مقدس
 ، آنها خواهند نوشيد و آری.  را خواهند نوشيد نيز آن
 و اثری از آنها باقی نخواهد   خواهند رفت از بين
 .ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسرائيلی پيروز
   و محل  پناهگاه،  در اورشليم  من  مقدس آوهی ول«17

   خود را دوباره  سرزمين  اسرائيل.د شد خواه نجات
 را خواهد   ادوم، و مانند آتش18  خواهد نمود تصرف

» .نخواهد ماندی باقی  آس  از ادوم آهی سوزاند بطور
 .فرمايد ی را خداوند م اين

   را اشغال  ادوم  يهودا، آوهستان اهالی جنوب19
های يهودا، دشتهای  خواهند آرد و اهالی جلگه

 و   افرايم  مراتع ، دوباره  نموده  را تصرف فلسطين
،   بنيامينء  خواهند آورد و قبيله  چنگ  را به سامره

 اسرائيلی  تبعيدشدگان20.  جلعاد را خواهد گرفت
،   در شمال  را تا صرفه ، فينيقيه  نموده مراجعت
 آسيای   به  از اورشليم  خواهند آرد و آنانی آه اشغال

،   خود بازگشته  وطن  بودند، به ته رف  اسارت صغير به
  فاتحان21.   يهودا را خواهند گرفت شهرهای جنوب

 خواهند آرد و   حكومت  ادوم  بر سرزمين اورشليم
 ! خواهد بود  ايشان خداوند، پادشاه

 


