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اسـت ،   یهوه «  »عبادت کنـنده   یا 
اطالعات  چندانی  در دست  نیست .

مخاطبین:
ادومـی ها،  یهودیـان  در یهـودا،  و 

قوم  خدا در همه  جا
تاریخنگارش:

در  یربعـام   سلطنت   طی   احتمـااًل 
یهودا،  853 تا 841 ق .م .

زمینهتاریخی:
به   همیـشه   ادوم   تاریخـی ،   نظر  از 
پیش   می رسانده اند.  آزار  یهودیان  
شود،   نوشته   کتاب   این   آنکه   از 
آنها در حمالتی  که  به  یهودا شده  
بود شرکت  کرده  بودند. با تاریخی  
که  در مورد نگارش  کتاب  در باال 
این   از نظر زمانی   داده  شده  است ،  
پیشگویی  بعد از تجزیه  اسرائیل  به  
قبل   و  و جنوبی   شمالی   حکومت  
از فتح  یهودا به دست  نبوکدنصر در 
سال  586 ق .م . صورت  گرفته  است .

آیهکلیدی:
»مـن  خداونـد به زودی  از تمــام  
قوم ها انتقــام  خواهم  کشـید. ای  
ادوم ،  همانطور که  با اسرائیل  رفتار 
کردی ،  با تو نیز به  همانطور رفتار 
خواهد شد. هر چه  کردی  بر سر 

خودت  خواهد آمد« )1: 15(.
شخصیتهایمهم:

ادومی ها

ناگهان   مادر،   بطن   در  نمو  و  رشد  ماهها  از  پس   نوزاد 
به   دوستان   و  خویشاوندان   می گشاید.  جهان  به  چشم 
به  مادر و  نگاه  می کنند و شباهت   او  صورت  کوچک  
پدرش  را در او می بینند و می گویند:  »چشمهایش  درست  
فرزندی   که   شادند  مادر  و  پدر  است «...  مادرش   شبیه  
معجزه وار به  دنیا آمده  و عضو جدید خانواده  شده  است . 
آنها همچون  والدینی  مهربان  از او مراقبت  خواهند کرد،  
خواهند  هدایتش   گماشت ،   خواهند  همت   او  تربیت   به  
کرد،  و به  او انضباط  خواهند آموخت . این  وظیفه ای است  که  ایشان  با شادی  انجام  

خواهند داد.
خدا نیز صاحب  فرزندانی  است ،  یعنی  آنان  که  ایشان  را بر گزیده  تا از آن  او باشند. خدا 
حتی  ملتی  را بر گزید تا از آن  او باشند؛ این  ملت ،  قوم  اسرائیل  بود. چنین  مقرر بود که  
قوم  اسرائیل ،  مملکت  الهی  و ملت  الهی  و پسران  و دختران  خدا باشند. در طول  قرن ها،  
خدا آنها را تأدیب  و مجازات  کرد،  با این حال،  همیشه  نسبت  به  ایشان  مهربان  و رحیم  

بود. خدا،  پدر ابدی ،  از فرزندانش  محافظت  و مراقبت  به عمل  آورد.
عوبدیا که  کوتاهترین  کتاب  عهدعتیق  است ،  نمونه  شگفت انگیزی  است  از واکنش  
که   بود  کوهستانی   سرزمینی   ادوم   برساند.  آزار  فرزندانش   به   که   هر کسی   به   خدا 
که   تماشایی   شهری   می شد،   »پترا«  شهر  و  مرده   دریای   شرقی   جنوب   منطقه   شامل  
چند دهه  قبل  توسط  باستان شناسان  کشف  گردید. ادومی ها که  از نسل  عیسو بودند 
ایشان   می آمدند.  به شمار  اسرائیل   بنی   عموزاده های     ،)45 :27  -  19 :25 )پیدایش  
بودند که  کاشانه شان  در  مانند پدرشان  عیسو،  جنگجویانی  خشن ،  بی رحم ،  و مغرور 
کوهستانهای  ظاهرًا نفوذناپذیر قرار داشت . ایشان  بیش  از هر ملت  دیگری  می بایست  
به  کمک  برادراِن شمالی  خود بشتابند. اما به جای  این  کار،  آنها از مشکالت  اسرائیل  شاد 
می شدند،  فراری ها را می گرفتند و به  دشمن  تحویل  می دادند،  و حتی  نواحی  روستایی  

اسرائیل  را غارت  می کردند.
عوبدیا پیغام  خدا را به  ادوم  اعالم  می کند. آنان  به خاطر بی اعتنایی  به  خدا و تمرد از 
او،  به خاطر غرور و بزدلی شان ،  و خیانت  به  برادران  خود در یهودا،  محکوم  شناخته  
شدند؛ از این رو، خدا فرمود که  ایشان  نابود خواهند شد. کتاب  با این  اعالم  شروع  
می شود که  مصیبت  ادوم  نزدیک  است  )1: 1-9(. با وجود صخره ها و کوههای  به ظاهر 
تسخیرناپذیرشان ،  ایشان  قادر نخواهند بود از مجازات  خدا بگریزند. سپس  عوبدیا دالیل  
نابودی  آنها را ارائه  می دهد )1: 10-14(:  گستاخی  آشکار آنها در مقابل  خدا و آزار 
رساندن  به  فرزندان  او. این  پیشگویی  موجز با توضیحی  از روز خداوند به  پایان  می رسد،  
روزی  که  همه  کسانی  که  به  قوم  خدا آزار و صدمه  رسانده اند،  مجازات  خواهند شد 

.)21-15 :1(
امروز،  قوم  مقدس  خدا کلیسای  او است ،  یعنی  همه  کسانی  که  برای  نجات  خود به  
مسیح  اعتماد کرده اند و زندگی  خود را به  او سپرده اند. این  مردان  و زنان  فرزندان  خدا و 
برگزیدگان  او هستند. وقتی  کتاب  عوبدیا را می خوانید،  توجه  کنید که  فرزند خدا بودن  



مکانهایمهم:
ادوم ،  اورشلیم 
جنبهخاص:

شعری   زبان   از  عوبدیا  کتاب  
پرشوری  استفاده  می کند و به شکل  
و  هالکت   وصف   در  مرثیه ای  

نابودی  نوشته  شده  است .

و قرار داشتن  زیر محبت  و حفاظت  او چه  معنایی  می دهد. ببینید پدر آسمانی  به  همه  
کسانی  که  دوستداران  او را مورد آزار قرار می دهند،  چه  واکنشی  نشان  می دهد.

تقسیمبندیکلی:

1ـنابودیادوم)1:16-1(
2ـاحیایاسرائیل)1:21-17(

کتاب  عوبدیا پایان  خصومت  بین  ادوم  و اسرائیل  را نشان  می دهد. ادوم  
به  موقعیت  جغرافیایی  خود که  در ارتفاعات  بود فخر می فروخت ،  اما 
خدا او را به  زیر آورد. کسانی  که  امروز در اوج  قدرت  هستند،  چه  
یک  ملت  باشند،  چه  یک  مؤسسه ،  چه  یک  کلیسا،  چه  یک  خانواده ،  
به خاطر  ادوم   که   همان طور  باشند.  مطمئن   به  خود  حد  از  بیش   نباید 
غرورش  نابود شد،  هر کسی  نیز  که  در برابر خدا سرکشی  کند،  نابود 

خواهد شد.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

عوبدیا پیشگویی  کرد که  خدا ادوم  را مجازات  عدالت 
و نابود خواهد کرد،  زیرا به  بابل  برای  تجاوز به  
یهودا یاری  رساند. در روزی  که  خدا به  حساب  
ستمهایی  که  به  قومش  شده  رسیدگی  می کند،  
سرزمین  ادوم  به خاطر خیانت  مردمش  به  یهودا 

داده  خواهد شد.

صدمه   قومش   به   که   را  کسـانی   همه   خـدا 
خواهد  مجازات   شدیدًا  و  داوری   می رسانند 
کرد. ما می توانیم  به  پیروزی  نهایی  خدا مطمئن  
باشیم . او قهرمان  ما است  و ما می توانیم  به  او 
اعتماد کنیم  که  عدالت  واقعی  را برقرار خواهد 

ساخت .

ظاهـرًا غرور و  محـکم   قلعه   به خــاطر  ادومــی ها 
خـود  به  و  بودنــد  مغـرور  تسخیرناپذیرشــان  
اطمینان داشتند. اما خدا ایشان  را خوار ساخت  و 

از صفحه  روزگار محو کرد.

همه  کسانی  که  از خدا سرپیچی  می کنند،  مانند 
ادوم  با هالکت  و نابودی  خود روبرو خواهند 
شد. هر قومی  که  به  قدرت ،  ثروت ،  فن آوری ،  
یا حکمت  خود بیش  از خدا اتکا داشته  باشد،  به  
زیر کشیده  خواهد شد. همه  آنان  که  مغرورند،  
روزی  که  ببینند هیچ  کس  از عدالت  خدا معاف  

نیست ،  حیرت زده  خواهند شد.



1ـنابودیادوم

خداوند، آیندة سرزمین  ادوم  را در رؤیایی به  عوبدیا نشان  داد. 1 
از جانب  خداوند خبر رسیده  كه  قاصدی با این  پیام  نزد قوم ها فرستاده  

شده  است : »آماده  شوید تا به  جنگ  ادوم  برویم .«
2خداوند می فرماید: »ای ادوم ، تو را در میان  ملت ها خوار و ضعیف  می سازم .

3»از اینكه  بر صخره های بلند ساكن  هستی به  خود می بالی و با غرور می گویی : 

»كیست  كه  دستش  در این  بلندیها به  من  برسد!« خود را گول  نزن ! 4اگر 
همچون  عقاب  به  اوج  آسمانها بروی و آشیانة خود را بین  ستارگان  برپا داری ، 

تو را از آنجا به  زمین  می آورم .
بهتر  برای تو  به  مراتب   5»اگر دزدها شبانگاه  آمده  تو را غارت  می كردند 

می بود، زیرا همه  چیز را نمی بردند! یا اگر انگورچینان  به  سراغ  تو می آمدند 
به  چنگ   وقتی  6ولی  می گذاشتند!  باقی  چند  انگور خوشه ای  چیدن   از  پس  
دشمن  بیفتی تمام  ثروت  تو به  یغما خواهد رفت  و چیزی برای تو باقی نخواهد 

ماند.
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باره  در  که   بود  یهودا  مردم   از  نبی   یک   عوبدیا  1:1  
مجازات  خدا بر قوم  ادوم  سخن  می گفت . محققین  عمومًا 
دو تاریخ  متفاوت  برای  زمان  این  پیشگویی  ارائه  می دهند:  
یربعام   آن ،   تا 841 ق .م . که  طی   سالهای  848  بین    )1(
پادشاِه یهودا بود و اورشلیم  مورد حمله  ائتالف  فلسطینی ها 
و عرب ها قرار داشت  )2تواریخ  21: 16ب ب (؛ یا )2( سال  
کردند  نابود  کاماًل  بابلی ها  را  اورشلیم   که   ق .م .   586
)2پادشاهان  25 ؛ 2تواریخ  36(. ادوم ،  هم  از سرنوشت  تلخ  
اسرائیل  شادی  کرد و هم  از سرنوشت  یهودا،  هرچند که  
ایشان  و یهودی ها از نسل  دو برادر بودند،  یعنی  عیسو و 
یعقوب  )پیدایش  25: 19-26(. اما اسرائیل  و ادوم  مانند دو 
برادری  که  همیشه  با هم  درگـیرند،  ندرتًا با هم  در صلح  
ادومی ها  مغرضانه   اعمال   و  به خاطر سنگدلی   بودند. خدا 
نسبت  به  قومش ،  اعالم  داشت  که  ایشان  را مجازات  خواهد 

نمود.
1:3  ادوم  همسایه  جنوبی  یهودا بود و مرز مشترک  با آن  
داشت . اما همسایه ها همیشه  با هم  دوست  نیستند،  و ادوم  
هیچ  عالقه ای  به  یهودا نداشت . در این  زمان ،  پایتخت  ادوم  
شهر پِتْـرا بود،  شهری  که  تسخیرناپذیر تلقی  می شد چون  
بود  به گونه ای   موقعیتش   بود و  بنا شده   در دل  صخره ها 
که  فقط  از طریق  شکاف  باریکی  از میان  صخره ها امکان  
ورود به  شهر وجود داشت . آنچه  که  ادوم  نقطه  قوت  خود 
تلقی  می کرد،  موجب  سقوط  او شد، یعنی  )1( امنیت  شهر 
)1: 3و4(:  خدا ایشان  را از بلندیها بر زمین  خواهد کوفت ؛ 

حقیر  را  آنها  خدا    :)4 :1( خود  خودکفایی   به   فخر   )2(
خواهد ساخت ؛ )3( ثروت  )1: 5و6(:  راهزنان  همه  چیز 
او را غارت  خواهند کردند؛ )4( هم پیمانان  )1: 7(:  خدا 
کاری  خواهد کرد که  آنها دشمن  ادوم  شوند؛ )5( دانایی  

)1: 8و9(:  خدا فکرشان  را مغشوش  خواهد ساخت .
1:3  ادومی ها احساس  امنیت  می کردند،  و از خودکفایی  
اما ایشان  خود را گول  می زدند زیرا  خود مغرور بودند. 
جدا از خدا هیچ  امنیت  پایداری  وجود ندارد. آیا امنیت  
شما به  اشیا وابسته  است  یا به  مردم ؟ از خود بپرسید این  
چیزها واقعًا چقدر باعث  احساس  امنیت  شما است . مال  
و اموال  و انسان ها در یک  لحظه  ممکن  است  محو شوند،  
اما خدا تغییر نمی کند. فقط  او می تواند امنیت  واقعی  ما را 

تأمین  کند.
1:4  ادومی ها به  شهر خود که  در دل  صخره ها بنا شده  
بود،  می بالیدند. امروز این  مکان  یکی  از شگفتی های  دنیای  
باستان  محسوب  می شود،  اما فقط  جذابیت  توریستی  دارد. 
کتاب مقدس  به  ما هشدار می دهد که  غروْر قطعی ترین  راه  
)امثال  16: 18(. درست  همان طور  است   به سوی  هالکت  
که  پترا و ادوم  سقوط  کردند،  اشخاص  مغرور نیز سقوط  
مغرور  شخص   به   نسبت   فروتن   شخص   کرد.  خواهند 
دید  فروتنی   زیرا  است ،   برخوردار  بیشتری   امنیت   از 

درست تری  از خود و از دنیا به  شخص  می دهد.
1:4-9  خدا از روی  انتقام جویی  این  مجازات های  سخت  
را علیه  ادوم  اعالم  نکرد،  بلکه  به منظور اجرای  عدالت . خدا 



از  به  دست  هم  داده ، تو را  7»تمام  هم پیمانانت  دشمن  تو می شوند و دست  

سرزمینت  بیرون  می رانند. دوستان  مورد اعتمادت ، برایت  دام  می گذارند و تو 
از آن  آگاه  نخواهی شد.«

8خداوند می فرماید: »در آن  روز در سراسر ادوم  حتی یک  شخص  دانا باقی 

نخواهد ماند! زیرا من  همة دانایان  ادوم  را از حماقت  پر می سازم . 9دلیرترین  
سربازان  تیمان ، هراسان  و درمانده  شده  نخواهند توانست  از كشتار جلوگیری 

كنند.
10»بسبب  ظلمی كه  به  برادر خود اسرائیل  كردی رسوا و برای همیشه  ریشه  
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از نظر اخالقی  کامل  و بی عیب  است  و خواهان  عدالت  و 
انصاف  کامل  می باشد. ادومی ها فقط  آنچه  را که سزاوارش  
بودند،  دریافت  می داشتند. از آنجا که  آنها مرتکب  قتل  
می شدند،  خود به  قتل  خواهند رسید؛ از آنجا که  دست  به  
غارت  می زدند،  خود مورد غارت  قرار خواهند گرفت ؛ از 
آنجا که  از دیگران  بهره کشی  می کردند،  دیگران  نیز از 
ایشان  بهره کشی  خواهند کرد. با این  فکر که  »هیچ  کس  
نخواهد فهمید« یا »کسی  مچ  مرا نخواهد گرفت ، « خود را 
به  گناه  کردن  متقاعد نکنید. خدا از همه  گناهان  ما آگاه  

است ،  و داوری  او عادالنه  خواهد بود.
1:8  ادوم  به  داشتِن مردان  دانا شهره  بود. اما بین  مردان  
دانا و دانایی  خدا تفاوتی  هست . ادومی ها شاید از نظر دنیا 
دانا بوده  باشند،  اما در واقعیت  احمق  بودند زیرا خدا را 

مورد بی اعتنایی  قرار می دادند و حتی  مسخره  می کردند.
1:9  الیفاز یکی  از سه  دوست  ایوب  )ایوب  2: 11(،  اهل  

پترا  شرق   کیلومتری  هشت   در  که   شهری   بود،   تیمان  
قرار داشت . نام  این  شهر را به خاطر نام  نوه  عیسو،  تیمان  

گذاشتند )پیدایش  36: 12-10(.
1:10و11  اسرائیلی ها از نسل  یعقوب  بودند و ادومی ها 
از نسل  برادرش  عیسو )پیدایش  25: 19-26(. مردم  ادوم  
نیاز کمک  نکردند و حتی   به هنگام   اسرائیل  و یهودا  به  
گذاشتند که  نابود شوند و هر چه  را که  باقی  مانده  بود 
به حساب  می آمد  ادوم  دشمن   این  رو،   از  بردند.  یغما  به  
کمک   خدا  قوم   به   که   هر  شود.  مجازات   می بایست   و 
نیاز،  کمک  خود  به  وقت   اگر  است .  نکند،  دشمن  خدا 
را از یک  نیازمند دریغ  بداریم ،  این  کار ما گناه  محسوب  
خواهد شد. گناه  فقط  کارهای  بدی  که  می کنیم  نیست ،  
بلکه  کارهای  نیکی  را نیز شامل  می شود که  از انجامشان  
امتناع  می ورزیم . به  نیازمندان  بی توجه  نباشید و از کمک  

به  آنان  دریغ نکنید.

ماجراینزاعبین
اسرائیلوادوم

قوم  اسرائیل  از نسل  یعقوب  و قوم  ادوم  از نسل  عیسو بود

یعقوب  و عیسو در شکم  مادر نیز با یکدیگر نزاع  می کردند

عیسو نخست زادگی  و برکتش  را به  یعقوب  فروخت 

ادومی ها اجازه  ندادند اسرائیلی ها از سرزمینشان  بگذرند

این  پادشاهان  اسرائیل  همیشه  با ادوم  در نزاع  بودند: 
شائول   *
داود  *

سلیمان  *
یربعام   *

آحاز  *

ادوم  بابل  را تشویق  کرد که  اورشلیم  را نابود کند

پیدایش  25: 23

پیدایش  25: 26-19

پیدایش  25: 34-29

اعداد 20: 22-14

1سموئیل  14: 47و48
2سموئیل  8: 13و14

1پادشاهان  11: 22-14
2پادشاهان  8: 22-20
2تواریخ  21: 8ب ب 

2تواریخ  28: 16

مزمور 137: 7



كن  خواهی شد؛ 11زیرا اسرائیل  را به  هنگام  سختی و احتیاجش  ترک  كردی . 
وقتی كه  مهاجمان ، ثروت  او را غارت  می كردند و بر اورشلیم  قرعه  انداخته ، 
آن  را میان  خود تقسیم  می نمودند، تو كنار ایستاده ، نخواستی هیچ  كمكی به  

او بكنی و مانند یكی از دشمنانش  عمل  نمودی .
12»تو نمی بایست  این  كار را می كردی . وقتی كه  او را به  سرزمینهای بیگانه  

می بردند تو نمی بایست  می نشستی و او را تماشا می كردی . در روز مصیبتش  
او  به   نمی بایست   بود  سختی  در  كه   زمانی  و  می كردی  شادی  نمی بایست  
می خندیدی . 13روزی كه  اسرائیل  گرفتار این  مصیبت  و بال شده  بود، تو نیز 
ایستادی  راهها  چهار  سر  14بر  كردی .  غارتش   رفته ،  و  رساندی  بدی  او  به  
و كسانی را كه  سعی می كردند فرار كنند كشتی . در آن  زمان  وحشت  و 

پریشانی ، بازماندگان  اسرائیل  را دستگیر نموده ، تحویل  دشمن  دادی .
15»من ، خداوند بزودی از تمام  قوم ها انتقام  خواهم  كشید. ای ادوم ، همانطور 

كه  با اسرائیل  رفتار كردی ، با تو نیز به  همانگونه  رفتار خواهد شد. هر چه  
كردی بر سر خودت  خواهد آمد. 16بر باالی كوه  مقدس  من ، جام  مكافاتم  را 
نوشیدی ، قوم های دیگر نیز آن  را خواهند نوشید. آری ، آنها خواهند نوشید و 

از بین  خواهند رفت  و اثری از آنها باقی نخواهد ماند.

1:11
2پاد 25: 21-8

2توا 36: 19و20
ار 52: 30-12

1:11
2پاد 25: 21-8

2توا 36: 19و20
ار 52: 30-12

1:12
مز 22: 17
میکا 4: 11

1:12
مز 22: 17
میکا 4: 11

1:13
2پاد 24: 16-13

2توا 36: 18

1:13
2پاد 24: 16-13

2توا 36: 18

1:15
ار 9: 25و26 ؛ 25: 15

یول  1: 15

1:15
ار 9: 25و26 ؛ 25: 15

یول  1: 15
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1:12  مردم  ادوم  از دیدن  رنجهای  یهودا شاد می شدند. 
نفرت  آنها از اسرائیل  باعث  شد که  خواهان  نابودی  ایشان  
باشند. به خاطر این  خطا،  خدا ادوم  را نابود کرد. آیا اتفاق  
که   آنجا  از  شوید؟  شاد  دیگران   تیره بختی   از  که   افتاده  
فقط  خدا داور است ،  هرگز نباید از بدبختی  دیگران  شادی  
به   )ر.ش .  هستند  سزاوارش   کنیم   فکر  اگر  حتی   کنیم ،  

امثال  24: 17(.
1:12-14  از میان  تمام  همسایگان  اسرائیل  و یهودا،  ادوم  
تنها همسایه ای  بود که  خدا هیچ  وعده  رحمت  به  او نداد. این  
به  آن  دلیل  بود که  آنها اورشلیم  را غارت  کردند و از بدبختی  
اسرائیل  و یهودا شاد شدند. آنها در بحران ها به  برادران  تنی  

خـود خیانت  کردند. )همچـنین  ر.ش . به  مزمور 137: 7 ؛ 
ارمیا 49: 7-22 ؛ حزقیال  25: 12-14 ؛ عاموس  1: 11و12(.

1:15  چرا خدا از اقوام  غیریهودی  انتقام  خواهد کشید؟ 
کرد.  شادی   یهودا  سقوط   از  که   نبود  قومی   تنها  ادوم  
خدا  قوم   با  رفتارشان   نحوه   به خاطر  افراد  و  ملت ها  همه  
رفتار  کشورها  از  برخی   امروز  شد.  خواهند  داوری  
مساعدی  با ایمانداران  دارند،  در حالی  که  دیگران  با ایشان  
خصمانه  برخورد می کنند. خدا همه  مردم  را مطابق  نحوه  
داوری   ایمانداران   با  به خصوص   دیگران   با  برخوردشان  
خواهد کرد )مکاشفه  20: 12و13(. عیسی  در این  زمینه  در 

متی  25: 31-46 تعالیمی ارائه فرمود .

عوبدیا
عوبـدیا در حـدود 
853 ق .م . به عنوان  
بــه  یهــودا  نبــی  

خدمت  کرد

ّجوحاکم

پیغاماصلی
اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

ادوم  خاری  دائمی  در پهلوی  یهودا بود. آنها اغلب  در حمالتی  که  دشمنان  دیگر به  
اسرائیل  می کردند،  شرکت  داشتند.

خدا ادوم  را به خاطر اعمال  شرارت آمیزش  نسبت  به  قوم  خدا مجازات  خواهد کرد.

نابود شد و موجودیت  ملی  آن  از صحنه  روزگار محو  ادوم   درست  همان طور که  
گردید،  خدا اشخاص  متکبر و شریر را نیز نابود خواهد کرد.

ایلیا )875 - 848ق .م .(
میکایا )865 - 853(
ییهو )855 - 840؟(
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2ـاحیایاسرائیل
شد.  خواهد  نجات   محل   و  پناهگاه   اورشلیم ،  در  من   مقدس   كوه   17»ولی 

اسرائیل  سرزمین  خود را دوباره  تصرف  خواهد نمود 18و مانند آتش ، ادوم  
را خواهد سوزاند بطوری كه  از ادوم  كسی باقی نخواهد ماند.« این  را خداوند 

می فرماید.
19اهالی جنوب  یهودا، كوهستان  ادوم  را اشغال  خواهند كرد و اهالی جلگه های 

یهودا، دشتهای فلسطین  را تصرف  نموده ، دوباره  مراتع  افرایم  و سامره  را به  
چنگ  خواهند آورد و قبیلة بنیامین ، جلعاد را خواهد گرفت . 20تبعیدشدگان  
اسرائیلی مراجعت  نموده ، فینیقیه  را تا صرفه  در شمال ، اشغال  خواهند كرد 
و آنانی كه  از اورشلیم  به  آسیای صغیر به  اسارت  رفته  بودند، به  وطن  خود 
بر  اورشلیم   21فاتحان   گرفت .  خواهند  را  یهودا  جنوب   شهرهای  بازگشته ، 

سرزمین  ادوم  حكومت  خواهند كرد و خداوند، پادشاه  ایشان  خواهد بود!

1:17
اش  14: 1و2

یول  3: 21-19
عا 9: 15-11

1:17
اش  14: 1و2

یول  3: 21-19
عا 9: 15-11

1:19
اعد 24: 19-15

ار 31: 5 ؛ 32: 44
حز 36: 6-12 ؛ 47: 20-13

1:19
اعد 24: 19-15

ار 31: 5 ؛ 32: 44
حز 36: 6-12 ؛ 47: 20-13

1:20
1پاد 17: 9

1:20
1پاد 17: 9

1:21
زکر 9: 17-11

لو 1: 32و33
مکا 11: 15 ؛ 19: 6

1:21
زکر 9: 17-11

لو 1: 32و33
مکا 11: 15 ؛ 19: 6

1:17-21  یهودای  مکابی  ادومی ها را در سال  185 ق .م .  
ریشه  کن  کرد. قوم  ادوم  در قرن  اول  بعد از میالد دیگر 
وجود نداشت . در زمان  پیشگویی  عوبدیا،  بقای  ادوم  بیشتر 
از یهودا محتمل  به نظر می رسید. با وجود این ،  ادوم  از بین  
رفته  است  و یهودا هنوز باقی  است . این  امر،  قطعیت  کالم  
خدا و مجازاتی  را نشان  می دهد که  در انتظار همه  کسانی  

است  که  با قوم  خدا بدرفتاری  کرده اند.
1:21  عوبدیا اعالم  داشت  که  خدا ادوم  را مجازات  خواهد 
کرد. خدا از سرکشی  درونی  و بیرونی  آنان  ناخشنود  بود. 
مردم  امروز خیلی  شبیه  مردم  زمان  عوبدیا هستند. دنیای  
ما پر است  از انتقام جویی  و حسادت  و ناراستی . با مشاهده  
اینها،  از خود می پرسیم  که  این  نابسامانی  چه  هنگام  پایـان  
اما قطع نظر از اثرات  گناه ،  خدا کنترل   خواهد پذیرفت . 
امور را در دست  دارد. وقتی  با گناه  مبارزه  می کنید،  ناامید 
نشوید و امید خود را از دست  ندهید. بدانید که  با وجود 
و  است ،   فرمانروا  هنوز  خداوند  گناه آلود،   وضعیت   این  

اعتمادی  که  به  او دارید بیهوده  نخواهد بود.

1:21  ادوم  نمونه ای  است  برای  همه  ملت هایی  که  با خدا 
دشمنی  می ورزند. خدا وعده  داده  که  قومش  را از نابودی  
کامل  حفظ  کند و هیچ  چیز نمی تواند این  وعده  خدا را 
باطل  سازد. در کتاب  عوبدیا ما چهار جنبه  از پیغام  خدا 
قطعًا  شرارت    )1( می کنیم :   مشاهده   را  داوری   باره   در 
وفادارند  خدا  به   که   کسانی    )2( شد؛  خواهد  مجـازات  
به  آینده ای  درخشان  امید دارند؛ )3( خدا بر تاریخ  بشر 
فرمانروایی   ایجاد  خدا  غایی   هدف    )4( است ؛  حاکم  
بودند.  کرده   ستم   خدا  قوم   به   ادومی ها  است .  جاودانی  
آنان  انتقام جو و مغرور بودند،  و از بدبختی  دیگران  سوء 
استفاده  می کردند. هر ملتی  که  با پیروان  خدا بدرفتاری  
کند،  هر چقدر هم  شکست ناپذیر به نظر برسد،  مجازات  
خواهد شد. به  همین  شکل ،  هیچیک  از ما نمی تواند آنقدر 
از ثروت  یا امنیت  خود احساس  راحتی  کند که  از کمک  
به  قوم  خدا به هنگام  نیاز کوتاهی  ورزد. این  گناه  است . 
چون  خدا عادل  است ،  هر که  گناه  را بکارد،  مجازات  را 

درو خواهد کرد.


