
دیای نبکتاب عوب

مقدمه

کتاب عوبدیا کوچترین کتاب عهد عتیق است. در مورد عوبدیا، نویسندۀ این کتاب،

معلومات جزئ در دست است. اما این کتاب احتماال در ۵۸۶ ق.م. نوشته شده است.

کتاب عوبدیا که شامل ۲۱ آیه است در مورد مردم ادوم سخن م گوید. ادوم همسایۀ

جنوب شرق و دشمن دیرینۀ یهودا بود. مردم ادوم نه تنها بخاطر سقوط اورشلیم

شادمان کردند، بله دست به چور و چپاول زده به کم مهاجمین شتافتند.

کتاب عوبدیا م گوید چونه ادوم ها به کم اقوام دیر تصمیم به نابودی قوم خدا

گرفته اند، خدا آنها را نابود خواهند کرد. اما ادوم ها گمان م کنند که دست خداوند به

آنها نم رسد. پاس خداوند به آنها این است: «اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند

سازی و آشیانۀ خود را در میان ستارگان بذاری، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد.»

(آیت چهارم)

عوبدیا به ادوم ها گوشزد م کند که تمام دنیا به خدا تعلق دارد و روزی خداوند بر آن

حومت خواهد کرد.

فهرست مندرجات:
مجازات ادوم: ۱ ‐ ۱۴

روز داوری خداوند: ۱۵ ‐ ۲۱
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خداوند ادوم را مجازات م کند

۱خداوند متعال سرنوشت آیندۀ ادوم را در رؤیائ به عوبدیا نشان داد.

از جانب خداوند قاصدی با این پیام پیش اقوام جهان فرستاده شده است: «برای جن

با ادوم آماده شوید!» ۲خداوند به ادوم م فرماید: «من ترا در بین ملل دنیا خوار و

ضعیف م سازم. ۳تبر و غرورت ترا گمراه کرده است. تو چون بر صخره های بلند

ساکن هست و جایت بر فراز کوه ها است، بخود م بال و با غرور م گوئ: «کیست که

بتواند دست دراز کند و مرا پائین آورد؟» ۴اگر مانند عقاب در اوج آسمان پرواز کن و

آشیانه ات را در بین ستارگان بسازی، من ترا فرود م آورم.

۵اگر دزدی در شب بخانه ای وارد شود، فقط چیزی را م برد که به آن ضرورت دارد، و

اگر انور چین برای چیدن انور بیاید، مقداری از انور را بجا م گذارد، اما دشمنان

تو ترا بل غارت و نابود م کنند. ۶ای اوالدۀ عیسو، وقت دشمنان بیایند، تمام ثروتت

برند. ۷متحدینت به تو خیانت کردند و ترا از کشورت بیرون راندند. کسان را به یغما م

که با تو در صل بودند بر تو غلبه یافتند و دوستان که نمِ ترا خوردند برایت دام

گستردند و م گویند: «کجاست آنهمه عقل و خرد او؟»»

۸خداوند م فرماید: «در آن روز ادوم را مجازات م کنم. تمام اشخاص دانا را از

سرزمینش نابود م سازم و همه حیمانش را از بین م برم. ۹جنجویان شجاع تیمان

هراسان م شوند و تمام سربازان ادوم بقتل م رسند.

دلیل مجازات ادوم

۱۰بخاطر ظلم که در حق برادرانت، یعن اوالدۀ یعقوب کردی با رسوائ و برای همیشه

نابود م شوی. ۱۱در آن روزی که دشمنان به دروازه های شان داخل شدند و بیانان

مال دارائ اورشلیم را بین خود تقسیم کردند و با خود بردند، تو به یسو ایستادی و
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تماشا کردی. ۱۲تو نباید از بدبخت برادرانت خوش شوی، در روز مصیبت قوم یهودا

خوشحال کن و در هنام غم و اندوه به آن ها بخندی. ۱۳تو در روز سخت قوم برگزیدۀ

من با غرور به دروازه های شهر داخل نشو، در روز مصیبت آن ها ثروت شان را غارت

منما و از غم آن ها خوش نن. ۱۴بر سر چهار راه ایستاده نشو، تا آنهائ را که

م خواهند فرار کنند گرفتار کن و در آن روز مصیبت آن ها را به دست دشمنان تسلیم

نن.

مجازات قومها

۱۵زیرا روز خداوند برای تمام اقوام نزدی است. طبق عمل و کردارت با تو رفتار

گیری. ۱۶قوم برگزیدۀ من بر کوه مقدس از جام تل کنم. آنچه را داده ای واپس م م

مجازات نوشیدند، اما به کام اقوام دیر تلختر از آن ریخته م شود. آن ها آن را

م نوشند و از بین م روند.

پیروزی اسرائیل

۱۷اما قوم اسرائیل بر کوه مقدس من، در صهیون، پناه م برند و آن سرزمین را که میراث

اجداد شان است تصاحب م کنند. ۱۸خاندان یعقوب و یوسف مانند آتش، ادوم را

م سوزاند و اثری از قوم ادوم باق نم ماند. این را من، خداوند م گویم. ۱۹مردم از

سمت جنوب یهودا، ادوم را تصرف م کنند. اهال جله های غرب، فلسطین را اشغال

م نمایند، قوم اسرائیل سرزمین افرایم و سامره را و قبیلۀ بنیامین جِلعاد را به دست

م آورند. ۲۰تبعیدشدگان از شمال اسرائیل بر م گردند و فینیقیه را تا زَرِفت در قسمت

شمال، متصرف م شوند. تبعیدشدگان اورشلیم که در ساردِس صغیر بسر م برند، به

وطن خود مراجعت کرده شهرهای جنوب را اشغال م کنند. ۲۱پیروزمندان به کوه صهیون

برآمده، بر کوه عیسو «سرزمین ادوم» داوری م کنند و پادشاه از آن خداوند است.»
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