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ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻧﺒﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺰﺋﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻ در  ۵٨۶ق.م.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ٢١آﯾﻪ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ادوم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ادوم ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و دﺷﻤﻦ دﯾﺮﯾﻨﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد .ﻣﺮدم ادوم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻮر و ﭼﭙﺎول زده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ادوﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ادوﻣﯽﻫﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
»ا ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزی و آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺑﮕﺬاری ،ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد) «.آﯾﺖ ﭼﻬﺎرم(
ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﻪ ادوﻣﯽﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارد و روزی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻣﺠﺎزات ادوم١۴ - ١ :
روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ٢١ - ١۵ :
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ﺧﺪاوﻧﺪ ادوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

١

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪۀ ادوم را در رؤﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﻧﺸﺎن داد.
.
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺻﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ادوم آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ!« ٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ادوم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺗﺮا در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ دﻧﯿﺎ ﺧﻮار و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺳﺎزم٣ .ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮورت ﺗﺮا ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮهﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ دراز ﮐﻨﺪ و
ﻣﺮا ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد؟« ۴ا ﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب در اوج آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﯽ و آﺷﯿﺎﻧﻪات را در
ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺴﺎزی ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺮود ﻣﯽآورم.
۵ا ﮔﺮ دزدی در ﺷﺐ ﺑﺨﺎﻧﻪای وارد ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺿﺮورت دارد ،و ا ﮔﺮ اﻧﮕﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺪاری از اﻧﮕﻮر
را ﺑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﺗﺮا ﺑﮑﻠﯽ ﻏﺎرت و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۶ .ای اوﻻدۀ
ﻋﯿﺴﻮ ،وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﺖ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ٧ .ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮا از ﮐﺸﻮرت ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺻﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﮏِ ﺗﺮا ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ دام ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﻬﻤﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد او؟««
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ادوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص
داﻧﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزم و ﻫﻤﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم٩ .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
ﺷﺠﺎع ﺗﯿﻤﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان ادوم ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎزات ادوم
١٠ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺑﺮادراﻧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺮدی ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﯽ و
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮی١١ .در آن روزی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺷﺎن
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺎل داراﺋﯽ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﻮ اﯾﺴﺘﺎدی و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدی١٢ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮادراﻧﺖ
ﺧﻮش ﺷﻮی ،در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﻨﺪی١٣ .ﺗﻮ در روز ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﻪ دروازهﻫﺎی
ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮ ،در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ آنﻫﺎ ﺛﺮوت ﺷﺎن را ﻏﺎرت ﻣﻨﻤﺎ و از ﻏﻢ آنﻫﺎ
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ﺧﻮﺷﯽ ﻧﮑﻦ١۴ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺸﻮ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮار
ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ و در آن روز ﻣﺼﯿﺒﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻦ.
ﻣﺠﺎزات ﻗﻮﻣﻬﺎ
١۵زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻞ و ﮐﺮدارت ﺑﺎ
ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ را دادهای واﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮی١۶ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس از ﺟﺎم ﺗﻠﺦ ﻣﺠﺎزات ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺨﺘﺮ از آن رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوزی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٧اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ،در ﺻﻬﯿﻮن ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث اﺟﺪاد ﺷﺎن اﺳﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٨ .ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ،ادوم را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و اﺛﺮی از ﻗﻮم ادوم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ١٩ .ﻣﺮدم از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ،ادوم را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﻣﺮه را و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ٢٠ .ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن

از ﺷﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ را ﺗﺎ زَرِﻓﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ،ﻣﺘﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎردِس ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢١ .ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم« داوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ«.
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