ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﺎب 1
ﺧﺪاوﻧﺪ اَدوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ
1اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﻮت ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ درﺑﺎرۀ اَدوم:
»ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻗﺎﺻﺪى ﻧﺰد ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
‘آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺎ اَدوم ﺑﺮوﯾﻢ!’«
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ اَدوم ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺑﯿﻦ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﺳﺎزم.
3ﺗﺒﺮ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘ
و ﻣﺴﻨﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺑﺎﻟ و ﻣﮔﻮﯾ:
‘ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ دراز ﮐﻨﺪ
و ﻣﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد؟’
4اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨ
و آﺷﯿﺎﻧﻪات را در ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺴﺎزى،
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮود ﻣآورم.
»5اﮔﺮ دزدى در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاى وارد ﺷﻮد،
ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰى را ﻣﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد،
اﮔﺮ اﻧﻮرﭼﯿﻦ ﺑﺮاى ﭼﯿﺪن اﻧﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﻣﻘﺪارى از اﻧﻮر را ﺑﺠﺎ ﻣﮔﺬارد،
اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺑﻠّ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ.
6اى ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﯿﺴﻮ ،وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﺑﺮﻧﺪ.
7ﻣﺘّﺤﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺗﻮ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺻﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
و دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮ را ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ دام ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
‘ﮐﺠﺎﺳﺖ آنﻫﻤﻪ ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش او؟’«
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز اَدوم را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.
ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص داﻧﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﺳﺎزم
و ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻤﺎﻧﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮم.

9ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎع ﺗﯿﻤﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزان اَدوم ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻣﺠﺎزات اَدوم
»10ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺑﺮادراﻧﺖ،
ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺮدى
ﺑﺎ رﺳﻮاﯾ ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﺷﻮى.
11روزى ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ،دروازهﻫﺎى آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﻣﺎل و داراﯾ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﻪای اﯾﺴﺘﺎدى و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدى.
12ﺗﻮ ﻧﻤﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﺷﺪى،
ﻧﻤﺑﺎﯾﺴﺖ در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺎدی ﻣﮐﺮدى
و در ﻫﻨﺎم ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺧﻨﺪﯾﺪى.
13ﺗﻮ ﻧﻤﺑﺎﯾﺴﺖ در روز ﺳﺨﺘ ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺷﺪى
و در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺛﺮوﺗﺸﺎن را ﺗﺎراج ﻣﮐﺮدى
و از ﻏﻢ آﻧﻬﺎ ﺷﺎد ﻣﺷﺪى.
14ﺗﻮ ﻧﻤﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راﻫﻬﺎ ﻣاﯾﺴﺘﺎدى
ﺗﺎ آﻧﻬﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮی.
ﻧﻤﺑﺎﯾﺴﺖ در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﺮدى.
ﻣﺠﺎزات ﻗﻮﻣﻬﺎ
»15ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودى ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.
اى اَدوم ،ﻃﺒﻖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ.
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮدهاى ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
16ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﺎم ﺗﻠﺦ ﻣﺠﺎزات را
ﺑﺮ روى ﮐﻮه ﻣﻘﺪّس ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻗﻮام دﯾﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ،
ﺣﺘّ ﺗﻠﺨﺘﺮ از آن را؛
آﻧﻬﺎ ،آن را ﻣﻧﻮﺷﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣروﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوزى اﺳﺮاﺋﯿﻞ
»17اﻣﺎ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﻋﺪّهاى ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ

و آﻧﺠﺎ ﻣﺎن ﻣﻘﺪّس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺎﻟ آن زﻣﯿﻨ
ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
18ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ
و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻧﺴﻞ ﻋﯿﺴﻮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
»19ﻣﺮدم از ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ،اَدوم را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻫﺎﻟ دﺷﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﻣﺮه را
و ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺟﻠﻌﺎد را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
20ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧﺪ
و ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ را ﺗﺎ ﺻﺮﻓﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﮐﻪ در آﺳﯿﺎى ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
21ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ اَدوم ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

