ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻧﺒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ادوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ

۱

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
ﻣﮔﻮﺋ» :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 ﻣﮔﺬارد ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﺗﺮا ﺑﻠ ﻏﺎرت
و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ۶ .ای اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ،وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم
ﺛﺮوﺗﺖ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۷ .ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮا از
ﮐﺸﻮرت ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺻﻠ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤ ِﺗﺮا ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ دام ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﻬﻤﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد او؟««
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ادوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻤﺎم
اﺷﺨﺎص داﻧﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻤﺎﻧﺶ را از

ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۹ .ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎع ﺗﯿﻤﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﺑﺎزان ادوم ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ.

دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎزات ادوم
۱۰ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺑﺮادراﻧﺖ ،ﯾﻌﻨ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺮدی ﺑﺎ
رﺳﻮاﺋ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮی۱۱ .در 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
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدی۱۲ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﻮش ﺷﻮی ،در روز
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻨ و در ﻫﻨﺎم ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺑﺨﻨﺪی۱۳ .ﺗﻮ 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 ﻧﻦ۱۴ .ﺑﺮ 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 ﻣﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ را داده ای واﭘﺲ ﻣﮔﯿﺮی۱۶ .ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس از ﺟﺎم ﺗﻠ 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۸ .ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ،ادوم را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و اﺛﺮی از ﻗﻮم
ادوم ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ۱۹ .ﻣﺮدم از ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ،ادوم را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻫﺎﻟ ﺟﻠﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﻣﺮه
را و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ۲۰ .ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن از
ﺷﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ 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
ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۱ .ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ
»ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم« داوری ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
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