
عوبدیا ۱۳ i عوبدیا ۱

نبی عوبدیای کتاب
عوبدیا. یای رو ۱

۳ ای خوارهستی. بسیار تو و گردانیدم امت ها راکوچکترین تو من هان ۲

خود دل در و می باشد بلند تو مسکن و هستی ساکن صخره شکافهای در که
داده فریب تورا دلت، تکبر بیاورد، فرود زمین به مرا که کیست می گویی
و سازی بلند عقاب مثل را خویشتن اگرچه می گوید: خداوند ۴ است.
آورد. فرودخواهم آنجا از را تو من بگذاری ستارگان میان در خودرا آشیانه
شدی هلاک ونه )چ آیند، تو نزد شب کنندگان غارت یا دزدان اگر ۵
بعضی آیا توآیند نزد انگورچینان اگر و کنند؟ نمی غارت بقدرکفایت آیا (؟
چیزهای و شده تفتیش چگونه عیسو چیزهای ۶ گذارند؟ نمی را خوشه ها
تو بودند همعهد تو با که آنانی همه ۷ است؟ گردیده تفحص چگونه او مخفی
آمدند غالب برتو داده، فریب را تو تو، اندیشان صلح و بسرحدفرستادند را

نیست. فطانتی ایشان در توگستردند. زیر دامی تو نان خورندگان و
کوه از را فطانت و را ادوم حکیمان روز آن در آیا می گوید: خداوند ۸

تا خواهندشد هراسان تیمان تو ای جباران و ۹ گردانید؟ نخواهم نابود عیسو
شود. منقطع قتل به عیسو کوه از کس هر

خواهد را تو خجالت نمودی، یعقوب برادرت بر که ظلمی به سبب ۱۰

شد. خواهی منقطع ابد به تا و پوشانید
اموال غریبان که هنگامی بودی، ایستاده وی مقابل به که روزی در ۱۱

قرعه براورشلیم و شدند داخل هایش دروازه به وبیگانگان نمودند غارت را او
مصیبتش هنگام خود برادر روز بر ۱۲ آنهابودی. از یکی مثل نیز تو انداختند،
تنگی روز در و منما شادی ایشان هلاکت روز در یهودا بنی بر و مکن نگاه
داخل ایشان بلای روز در من قوم های دروازه به و ۱۳ مزن. لاف ایشان
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اموال بر را خود دست و منگر ایشان بلای روز در ایشان بدی بر نیز تو و مشو
یان تافرار مایست راه دو سر بر و ۱۴ مکن. دراز ایشان بلای روز در ایشان
منما. تسلیم تنگی روز در را ایشان ماندگان باقی و سازی منقطع را ایشان
نمودی عمل چنانکه و است نزدیک امت ها جمیع بر روزخداوند که زیرا ۱۵
برگشت. خواهد سرت بر اعمالت و خواهدشد کرده عمل تو به همچنان
خواهند امت ها جمیع همچنان نوشیدید، من مقدس کوه بر زیراچنانکه ۱۶

نبوده اند. یا گو که شد خواهند چنان و خواهندبلعید آشامیده، و نوشید
خاندان و شد خواهد ومقدس بود خواهد نجات صهیون کوه بر اما ۱۷

آتش یعقوب خاندان و ۱۸ خواهند آورد. تصرف به خودرا میراث یعقوب
میان در و بود خواهند عوبدیا کاه عیسو خاندان و شعله یوسف خاندان بقیتیو عیسو خاندان برای و سوزانید خواهد را ایشان شده، مشتعل ایشان
را عیسو کوه جنوب واهل ۱۹ است. نموده تکلم خداوند زیرا ماند نخواهد
وصحرای افرایم صحرای و خواهند آورد تصرف به را فلسطینیان هامون اهل و
شد.( خواهد )متصرف را جلعاد وبنیامین خواهند آورد تصرف به را سامره
تصرف به صرفه راتا کنعانیان ملـک بنی اسرائیل لشکر این اسیران و ��

به را جنوب شهرهای هستند صفارد در که اورشلیم اسیران و خواهند آورد
کوه بر برآمده، صهیون کوه به دهندگان نجات و ۲۱ خواهند آورد. تصرف

خواهدشد. خداوند آن از ملـکوت و کرد خواهند داوری عیسو
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