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   صفحات فقط٢ من أصل٢صفحة رقم  

  سفر عوبـيديا
  

  المقّدمة
نسل (هذا النبـي من موقف أدوم يتشكى . يحتوي هذا الكتاب الصغير آالم نبـي ال نعرف عنه شيئًا إال اسمه

  )عيسو 
  )نسل يعقوب، أخي عيسو ( تجاه شعب اسرائيل 

فاألدومّيون اّلذين أقاموا جنوبـي شرقي البحر الميت أظهروا عداء دائمًا .  ، يوم سقطت مملكة يهوذا وأورشليم
ستضعف، فشارآوا في فما ساعدوهم، بل أفادوا من وضعهم الم. لجيرانهم بني اسرائيل وباألخص وقت نكبتهم

  . سلب أورشليم وضموا بعض أراضي يهوذا إلى أرضهم
.  فأعلن لشعب أدوم أنه سيدمَّر هو أيضًا٨٧٥دّون عوبديا آتابه بعد سقوط أورشليم على يد البابليـين سنة 

 عوبديا إلى وهكذا يحمل. ستكون الكلمة األخيرة هللا اّلذي سيدين جميع الشعوب، واّلذي سيعفو في النهاية عن شعبه
  . شعبه آلمة العزاء واألمل

  
  

  ١الفصل 
  عقاب أدوم

،  هكذا قاَل السَّيُِّد الّربُّ في شأِن أدوَم. ُرؤيا ُعوَبْديا١
َسِمْعناُه َسماعًا ِمَن الّربِّ ِعنَدما أرسَل رسوًال إلى 

  . »قوموا ولَننَهْض على أدوَم للقتاِل«: اُألَمِم ُينادي
.  صغيرًا في اُألَمِم وحقيرًا جدًّا سأجعُلَك يا أدوُم٢
أساَء إليَك تَجبُُّر قلِبَك أيُّها السَّاِآُن في ُشقوِق ٣

: الصَّخِر، الجاعُل األعالي َموِطنًا َله، القائُل في قلِبِه
فلو َحلَّقَت آالنَّسِر ٤َمْن ُينِزُلني إلى األرِض؟ 

ْلُتَك ِمْن ُهناَك، يقوُل وجَعلَت ُعشََّك َبيَن الكواآِب ألنَز
  .  الّربُّ
لو جاَء اللُّصوُص أِو النَّاهبوَن ليًال أَما َقنعوا بما ٥

ولو جاَء القاطفوَن َيجمعوَن .  طاَب لُهم؟ أجْل َسُتَدمَُّر
  لكنَّ أعداَءُآم يا َبني عيسو٦الِعنَب أَما ترآوا بقايا؟ 

فاُؤُآم جميعًا ُحَل٧. َيسلبونُكم وَينبشوَن آنوَزُآُم الدَّفينَة
ُيسيئوَن إليُكم ويطردوَنُكم إلى ما وراء ُتخوِم 

أرِضُكم، واّلذيَن ساَلموُآم َيقضوَن عَليُكم، واّلذيَن 
: أآلوا ِمْن ُخبِزُآم ُيعاملوَنُكم بالباِطِل ِخفيًة قائليَن

ففي ذلَك اليوِم، يوَم عاَقْبُتُكم، ٨. أولئَك ال فهَم فيِهم
 الحكمَة والَفْهَم مْن أرِض أدوَم، أَما أبْدُت أنا الّربُّ
نَقَرَض بالقتِل آلُّ  وُهناَك أَما ا٩ِمْن جَبِل عيسو؟ 

  ؟ َرجٍل فيُكم؟ وسَقَطت جباِبَرُتُكم يا أهَل تيماَن
 َبيِت  ِمْن أجِل َجوِرُآم يا بني عيسو على إخوِتُكم١٠

.   سَيغمُرآُم الُبؤُس وتنقرضوَن إلى األبِد َيعقوَب
نبًا يوَم َسبـى األجانُب َجيَشُهم ودخَل وقفُتم جا١١

قترعوا على ُأوُرشليَم، بل آنُتم  الُغَرباُء أبواَبُهم وا
آاَن عَليُكم َأْن ال تنظروا بُمباهاٍة ١٢. آواحٍد ِمنُهم

إلى إخوِتُكم في يوِم بليَّتِهم، أو تشَمتوا بَبني َيهوذا في 
. يِقِهميوِم إبادِتِهم، أو ُتقهِقهوا عَليِهم في يوِم ض

وآاَن عَليُكم أن ال َتدخلوا باَب مدينِة شعبـي في ١٣
يوِم نكَبِتِهم، وأن ال تنظروا برًضى إلى ُمصيـبِتِهم 

في يوِم نكَبِتِهم، وأْن ال َتمدُّوا أيدَيُكم إلى ثروِتِهم في 
وأن ال تقفوا على الَمفرِق لتقطعوا ١٤يوِم نكَبِتِهم، 

 وأن ال ُتسلِّموا الشَّارديَن .الطَّريَق على النَّاجيَن ِمنُهم
  . ِمنُهم للعدوِّ في يوِم الضِّيِق

  يوم الرب
يوُم الّربِّ قريـٌب على جميِع اُألَمِم، فكما فَعْلُتم يا ١٥

. أهَل أدوَم يفَعُل ِبُكم ويعوُد َشرُّ عمِلُكم على رُؤوِسُكم
،  ي الُمقدَِّسوآما تشتَّتُّم يا َبني ِإسرائيَل َعْن جَبل١٦

فكذِلَك تـَتَشتَُّت جميُع اُألَمِم َحوَلُكم، يَتَشتَّتوَن وُيغَلبوَن 
  .  ويكونوَن آأنَُّهم ما آانوا

  عودة بني إسرائيل
وفي جَبِل ِصهيوَن تكوُن النَّجاُة، وهَو يكوُن ١٧

 . أرَض ميراِثِهم ُمقدَّسًا، وَيِرُث َبيُت َيعقوَب
 لهيـَب ناٍر،   وَبيُت يوُسَف ويكوُن َبيُت َيعقوَب١٨

 قشًّا فيلتهبوَن وتأآُلُهُم النَّاُر وال يـبقى  وَبيُت عيسو
وَيِرُث أهُل الجنوِب ١٩. ِمنُهم شريٌد، ألنَّ الّربَّ تكلََّم

جَبَل عيسو وأهُل السَّهِل أرَض الفِلسطيِّيَن، ويِرُث 
رَض السَّامرِة، وَيِرُث َبيُت ِإسرائيَل أرَض أفرايَم وأ

ويِرُث العائدوَن ِمَن السَّْبـي ٢٠.  َبيُت بنياميَن َجلعاَد
،  ِمْن َبني ِإسرائيَل ما للَكنعانيِّيَن إلى َصْرفَة
 يِرثوَن  والمسبـيُّوَن ِمْن ُأوُرشليَم اّلذيَن في َصفاِرَد

وَيصَعدوَن على جَبِل ِصهيوَن ٢١. ُمُدَن الجنوِب
. وا جَبَل عيسو ويكوُن الُمْلُك ِللّربُِّمنتصريَن ليدين
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