ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻧﺒﯽ
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رؤﯾﺎی ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ادوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮی

ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
2ﻫﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار ﻫﺴﺘﯽ3 .ای ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه
ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد،
ﺗﮑﺒﺮ دﻟﺖ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ4 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزی و
آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﮕﺬاری ،ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد5 .اﮔﺮ دزدان ﯾﺎ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺐ ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ) ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻼک ﺷﺪی(؟ آﯾﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و اﮔﺮ
اﻧﮕﻮرﭼﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ 6ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺷﺪه و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ 7ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺻﻠﺢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎن ﺗﻮ داﻣﯽ زﯾﺮ ﺗﻮ
ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ .در اﯾﺸﺎن ﻓﻄﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ در آن روز ﺣﮑﯿﻤﺎن ادوم را و ﻓﻄﺎﻧﺖ را از ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ؟ 9و ﺟﺒﺎران ﺗﻮ ای ﺗﯿﻤﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد.
10ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮادرت ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
11در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدی ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن اﻣﻮال او را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ دروازهﻫﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدی.
12ﺑﺮ روز ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ و ﺑﺮ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در روز ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ و
در روز ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻻف ﻣﺰن13 .و ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﻦ در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﺑﺪی اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﮕﺮ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن دراز
ﻣﮑﻦ14 .و ﺑﺮ ﺳﺮ دو راه ﻣﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮارﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزی و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را در روز
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ﺗﻨﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻤﺎ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ16 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و ﭼﻨﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
17اﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد18 .و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب آﺗﺶ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻘﯿﺘﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ19 .و اﻫﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ را و اﻫﻞ ﻫﺎﻣﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺻﺤﺮای اﻓﺮاﯾﻢ و ﺻﺤﺮای ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻌﺎد را )ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(20 .و اﺳﯿـﺮان اﯾﻦ ﻟﺸﮑـﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﻣﻠﮏ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﺳﯿﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد21 .و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻠﮑﻮت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
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