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ഓബദ്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഓബദ്യാ ്രപവാചകനാണ് എഴുത്തുകാരൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലം സ്പഷ്ടമല്ല.
തൻെറ ്രപവചനത്തിൽ ഉടനീളം െയരുശേലമിെന
പരാമർശിച്ച െകാണ്ട് ന്യായവിധിെയ കുറിച്ചാണ്
്രപവചിക്കുന്നത.് അതുെകാണ്ട് താൻ െതക്കൻ
രാജ്യമായ യഹൂദയില ് നിന്നാണ് എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 605-586.
െജറുസേലമിെല പതനത്തിനുേശഷം
അധികനാളാകുന്നതിനു മുൻപ് ബാേബൽ
്രപവാസ കാലത്താണ് ്രപവാചകൻ
പുസ്തകെമഴുതുന്നത് (ഓബ: 11-14).
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഏേദാമ്യ അധിനിേവശത്തിനു േശഷമുള്ള
െയഹൂദജനത.
ഉേദ്ദശം
ഏേദാമിെന്റ ഈ ്രപവർത്തിെയ
ൈദവേത്താടും ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള
പാപമായിട്ടാണ് ്രപവാചകന ് വിധിക്കുന്നത.്
ഏേദാമ്യര് ഏശാവിെന്റ സന്തതികള ം
ഇ്രസാേയല്യര ് സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
സന്തതികള മാണ് സേഹാദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള
കലഹം അവരുെട തലമുറകെളയും ബാധിച്ച
ഈ ്രപശ്നം നിമിത്തം കനാനിേലക്ക് ഉള്ള
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പലായനകാലത്ത് ഇ്രസാേയലിെന തങ്ങള െട
േദശത്തു ്രപേവശിപ്പിക്കുവാൻ ഏേദാമ്യര ്
തുനിഞ്ഞില്ല.ഏേദാമിെന്റനിഗളംൈദവത്തിൻെറ
േകാപെത്ത ക്ഷണിച്ച വരുത്തി. സീേയാൻ
വിേമാചിയാവുകയും ൈദവജനം അവിെട
സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും ൈദവം അവെര
ഭരിക്കുകയും െചയ്യന്ന ്രപത്യാശേയാെട ഈ
പുസ്തകംഅവസാനിക്കുന്നു.
്രപേമയം
നീതിയുള്ളവിധി

സംേക്ഷപം
1.ഏേദാമിെന്റനാശനഷ്ടങ്ങൾ — 1:1-14
2. ഇ്രസാേയലിന്അന്തിമവിജയം — 1:15-21

1 ഓബദ്യാവിെന്റ ദർശനം. യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാം യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന്
ഒരു വർത്തമാനം േകട്ടിരിക്കുന്നു; ജനതകള െട
ഇടയിൽ ഒരു ദൂതെന അയച്ചിരിക്കുന്നു;
‘എഴുേന്നൽക്കുവിൻ; നാം അവള െട േനെര
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുക.’ ” 2 “ഞാൻ നിെന്ന
ജനതകള െട ഇടയിൽ െചറുതാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നീ അത്യന്തം നിന്ദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3 പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽ പാർക്കുന്നവനും
ഉന്നതവാസമുള്ളവനും ‘ആര് എെന്ന നിലത്ത്
തള്ളിയിടും’എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നവനുേമ,
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അഹങ്കാരം നിെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നീ കഴുകെനേപ്പാെല
ഉയർന്നാലും, നക്ഷ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ
കൂടുവച്ചാലും, അവിെടനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
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ഇറക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 “കള്ളന്മാർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാേലാ,
രാ്രതിയിൽ പിടിച്ച പറിക്കാർ വന്നാേലാ
- നീ എങ്ങെന നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു
- അവർ തങ്ങൾക്ക് മതിയാകുേവാളം
േമാഷ്ടിക്കുകയില്ലേയാ? മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നാൽ
അവർ കാലാ െപറുക്കുവാനുള്ള പഴം
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? 6 ഏശാവിനുള്ളവെര
െകാള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നതും അവെന്റ
നിേക്ഷപങ്ങെള തിരഞ്ഞ് കണ്ടിരിക്കുന്നതും
എങ്ങെന? 7 നിേന്നാട് സഖ്യതയുള്ളവെരല്ലാം
നിെന്ന അതിർത്തിേയാളം അയച്ച കളഞ്ഞു;
നിേന്നാട് സമാധാനമുള്ളവർ നിെന്ന ചതിച്ച്
േതാല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ ആഹാരം
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിനക്ക് െകണി വയ്ക്കുന്നു;
ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല. 8 ആ
നാളിൽഞാൻഏേദാമിൽനിന്ന്ജ്ഞാനികെളയും
ഏശാവിെന്റ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
വിേവകെത്തയും നശിപ്പിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 ഏശാവിെന്റ
പർവ്വതത്തിൽ ഉള്ള യാെതാരുവനും െവേട്ടറ്റ്
േഛദിക്കെപ്പടുവാൻ തക്കവിധം േതമാേന,
നിെന്റ വീരന്മാർ പരി്രഭമിച്ച േപാകും. 10 “നിെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിേനാട് നീ െചയ്ത
അ്രകമം നിമിത്തം ലജ്ജ നിെന്ന മൂടും; നീ
സദാകാലേത്തക്കും േഛദിക്കെപ്പടും. 11 നീ
അകന്നുനിന്ന നാളിൽ, പരേദശികൾ അവെന്റ
സമ്പത്ത് അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും
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അന്യേദശക്കാർഅവെന്റ േഗാപുരങ്ങളിൽകടന്ന്
െയരൂശേലമിനു ചീട്ടിടുകയും െചയ്തനാളിൽ
തെന്ന, നീയും അവരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ആയിരുന്നു. 12 നിെന്റ സേഹാദരെന്റ ദിവസം,
അവെന്റ അനർത്ഥദിവസം തെന്ന, നീ കണ്ടു
രസിക്കരുതായിരുന്നു; നീ െയഹൂദ്യെരക്കുറിച്ച്
അവരുെട വിനാശദിവസത്തിൽ
സേന്താഷിക്കരുതായിരുന്നു; അവരുെട
കഷ്ടദിവസത്തിൽ നീ വമ്പു പറയരുതായിരുന്നു.
13എെന്റ ജനത്തിെന്റ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ നീ
അവരുെട വാതിലിനകത്ത് കടക്കരുതായിരുന്നു;
അവരുെട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ നീ അവരുെട
അനർത്ഥം കണ്ടു രസിക്കരുതായിരുന്നു;
അവരുെട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവരുെട
സമ്പത്തിേന്മൽ നീ ൈക െവക്കരുതായിരുന്നു.
14 അവരിൽ രക്ഷെപട്ട േപായവെര
േഛദിച്ച കളയുവാൻ നീ വഴിത്തലക്കൽ
നിൽക്കരുതായിരുന്നു;കഷ്ടദിവസത്തിൽഅവന്
േശഷിച്ചവെര നീ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുതായിരുന്നു.
15 സകലജനതകൾക്കും യേഹാവയുെട നാൾ
അടുത്തിരിക്കുന്നു;നീെചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടും െചയ്യ ം; നിെന്റ ്രപവൃത്തി നിെന്റ
തലേമൽ തെന്ന മടങ്ങിവരും. 16 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽവച്ച് കുടിച്ചതുേപാെല
സകലജനതകള ം ഇടവിടാെത കുടിക്കും; അവർ
േമാന്തിക്കുടിക്കുകയും ജനിക്കാത്തവെരേപ്പാെല
ആകുകയും െചയ്യ ം. 17 എന്നാൽ സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതഗണം ഉണ്ടാകും;
അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും; യാേക്കാബ് ഗൃഹം
തങ്ങള െട അവകാശങ്ങെള ൈകവശമാക്കും.
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18 അന്ന് യാേക്കാബ് ഗൃഹം തീയും േയാേസഫ്
ഗൃഹം ജ്വാലയും ഏശാവുഗൃഹം വയ്േക്കാലും
ആയിരിക്കും; അവർ അവെര കത്തിച്ച്
ദഹിപ്പിച്ച കളയും; ഏശാവുഗൃഹത്തിന്
േശഷിപ്പ ണ്ടാകുകയില്ല;” യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.് 19െതെക്കേദശക്കാർ
ഏശാവിെന്റ പർവ്വതവും താഴ്വരയിലുള്ളവർ
െഫലിസ്ത്യേദശവും ൈകവശമാക്കും;
അവർ എ്രഫയീമിെന്റയും ശമര്യയുെടയും
്രപേദശങ്ങൾ ൈകവശമാക്കും; െബന്യാമീൻ
ഗിെലയാദിെന ൈകവശമാക്കും. 20 ഇവിെടനിന്ന്
്രപവാസികളായിേപ്പായ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
സാെരഫാത്ത് വെര കനാന്യർക്കുള്ളതും,
െസഫാരദിലുള്ള െയരൂശേലമ്യ്രപവാസികൾ
െതെക്കേദശെത്തപട്ടണങ്ങള ംൈകവശമാക്കും.
21 ഏശാവിെന്റ പർവ്വതെത്ത ന്യായം
വിധിേക്കണ്ടതിന് രക്ഷകന്മാർ സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിൽ കയറിെച്ചല്ല ം; രാജത്വം
യേഹാവയ്ക്ക്ആകും.
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