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09/13: “OBADIAS – Visão de um Povo em Pecado” – Obadias
“O Dia de YAHU está próximo” (Ob v.15)

Olá Amado(a).

Obadias, assunto desta nossa Lição, possui apenas 1 Capítulo com 21 versículos em seu Livro e,
até agora não se conhece, de forma unânime, sua importância. Apenas é concorde o fato de que
Obadias profetiza contra Edom, ou contra os Edomitas, povo descendente de Esaú e, portanto, irmão
carnal de Israel seu irmão gêmeo, filhos de Isaac, pelo fato de sempre, ao longo da história bíblica, este
povo ter estado contra a Nação de Israel.
Por vezes, DEUS promete varrer Edom de sobra a Terra, mas através do profeta Obadias esta
promessa é apresentada de forma muito mais violenta, e, portanto, a nosso ver, ainda não ocorrida.
Cremos que a profecia de Obadias está a ser cumprida em nossos dias, ou mais propriamente,
no Dia de YAHU (v.15) expressão que identifica Obadias com o Profeta Joel (1.15), com Amós (o Dia
de YAHU será trevas) e com o Apocalipse (o dia da Ira de DEUS).
Infelizmente, pelo fato de nossas Bíblias nominarem nosso DEUS por “Senhor”, o “Dia do
Senhor” tem sido confundido com o dia do “arrebatamento da Igreja”, ou volta de Cristo. No entanto,
vemos o “Dia de YAHU” como dia de “julgamento de DEUS”, dia de destruição, o que somente
ocorrerá após a volta de Cristo.
Entretanto, genericamente, o Dia de YAHU, se refere, sempre, ao Dia do Julgamento de DEUS
ao Povo ou Nação anunciado. Em Obadias, essa expressão se refere ao Juízo sobre a Nação de Edom.
O fato de Obadias citar acontecimentos decorrentes da destruição de Jerusalém por
Nabucodonosor, onde os Edomitas emboscaram e mataram os de Judá que fugiam da espada
Babilônica, os estudiosos mais céticos colocam este Livro como escrito após a queda de Jerusalém,
porém, o mais provável é que haja sido escrito na mesma época em que Jeremias profetizava acerca da
destruição de Jerusalém.
Edom se situava ao Sul do Mar Morto indo por uma faixa até o Golfo de Ácaba. Suas Cidades
eram situadas em cavernas escavadas nas rochas das encostas. A cidade de PETRA, hoje uma das sete
maravilhas da humanidade, é o exemplo visível da forma como habitavam e se defendiam os Edomitas.
Os versos finais, de 15 a 21, são de difícil colocação ao longo da história, pelos acontecimentos
ocorridos naquela região. É certo, entretanto que os vizinhos de Edom os traíram e de certa forma
conseguiram vencer as dificuldades de se derrotar os Edomitas, que moravam, literalmente, como
águias (v.4), nas alturas, conforme v.3: “A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas
fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra?”.
Fato é que os árabes do “Neguebe”, conhecidos como “nabateus” ou “nabateanos”, vizinhos e
amigos de Edom, os expulsaram de seus “ninhos”(v.4) e eles passaram a habitar a região, ainda ao Sul
de Judá, conhecida na época de Cristo como Iduméia, cumprida, assim, parte da profecia de Obadias,
como Escrito: “Porque o Dia de YAHU está perto, sobre todos os gentios; como tu fizeste, assim se
fará contigo; a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça” (Obadias 1:15).
Entretanto, nos tempos de Cristo, a Iduméia esteve presente na vida de Israel através do Reinado
dos Herodes, Idumeus, aliados de Roma. Por este motivo, apenas nos dias atuais, podemos ver as
Palavras do verso 18, cumpridas, pois, os ditos “Palestinos” extremistas (Hamas e Fatah), descendentes
Idumeus, vivem a relação exposta por Obadias, como Escrito: “E a casa de Jacó será fogo, e a casa de
José uma chama, e a casa de Esaú palha; e se acenderão contra eles, e os consumirão; e ninguém
mais restará da casa de Esaú, porque YAHU o falou”. Edom, continua um Povo sem Pátria.
Dentro da polêmica deste Livro, ao encerrar suas palavras (v.21), lemos: “Salvadores hão de subir
no monte de Sião para julgarem o monte de Esaú”; exatamente como vemos em nossos dias!
Obadias significa “Servo de YAHU”, e, como tal, proclamemos a Sua Glória. Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

