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ஒபத யா
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகேம, ஆச ரியர் ஒபதயா என்று

ெசால்க றது,இைததவ ர,ேவறுக்காரியங்கள்
அறயப்படவல்ைல. ஏேதாம் ேதசத்தன்
மீது வரும் நயாயத்தீர்ப்ைப ெசால்லுகறது,
மற்றும் ஒபதயா, யூத ேதசத்ைத ேசர்ந்தவன்
என்றும்குறக்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு. 605 க்கும் 586 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
எருசேலம் வழுந்த ப றகு, பாப ேலானின்

சைறயருப்புக் காலத்தல் எழுதப்பட்டதாக
கருதப்படுக றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
யூதமக்களுக்குஎழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ஏேதாம்ேதவனுக்கும்இஸ்ரேவலர்களுக்கும்

வ ேராதமாக ெசய்த பாவத்ைத தீர்க்கதரிச
ஒபதயா மூலமாக கண்டிக்க றார்.
ஏேதாமியர்கள் ஏசாவன் சந்ததயார்கள்,
இஸ்ரேவலர்கள் ஏசாவன் தம்பயான
யாக்ேகாபன் மக்கள். இந்த இரு
சேகாதரர்களின் சண்ைட, அவர்களின்
வம்சங்கைளயும் பாத க்க றது. இந்த
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பாத ப்பனால், இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத
வ ட்டு கானானுக்கு, தங்கள் ேதசத்தன்
வழியாக ெசல்ல, எேதாமியர்கள்
தைடெசய்தார்கள். ஏேதாமின் ெபருைம
என்ற பாவத்த ற்கு, ேதவனிடத்தலிருந்து
தண்டைனக்குரிய வார்த்ைதகைள
வரவத்தது. ேதசம் அவர்களுக்கு
ெசாந்தமாகும் கைடச நாட்களில்,
சீேயான் வடுவக்கப்படும் என்ற
ேதவனின் வாக்குதத்ேதாடு இந்த புத்தகம்
முடிவைடக றது.
ைமயக்கருத்து
நீதயானநயாயத்தீர்ப்பு.
ெபாருளடக்கம்
1. ஏேதாமின் பாழ்கடிப்பு— 1:1-14
2. இஸ்ரேவலின் முடிவான ெவற்ற — 1:15-
21

ஏேதாமின்ேமல் வரப்ேபாகும்
நயாயத்தீர்ப்பு

1 ஒபதயாவன் தரிசனம்; ெயேகாவாகய
ஆண்டவர் ஏேதாைமக் குற த்துச்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
எழும்புங்கள், அதற்கு வ ேராதமாக
ேபாரிட எழும்புேவாம் வாருங்கள் என்று
அறவக்க, ப ரத ந த மக்களிடத்தல்
அனுப்பப்படும் ெசய்தையக் ெயேகாவா
ெசால்லக்ேகட்ேடாம். 2இேதா, நான் உன்ைன
ேதசங்களில் சறுகும்படிச் ெசய்ேதன்; நீ
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மிகவும் அசட்ைட ெசய்யப்பட்டிருக்க றாய்.
3 கன்மைல ெவடிப்புகளாகய உன்
உயர்ந்த பகுதய ேல குடியருந்து,
என்ைனத் தைரய ேல வழத்தள்ளுகறவன்
யார் என்று உன் இருதயத்தல்
ெசால்லுகறவேன, உன் இருதயத்தன்
அகந்ைத உன்ைன ஏமாற்றுகறது. 4 நீ
கழுைகப்ேபால உயரத்த ற்குப்ேபானாலும்,
நீ நட்சத்த ரங்களுக்குள்ேள உன் கூட்ைடக்
கட்டினாலும், அவ்வடத்தலிருந்தும் உன்ைன
வழத்தள்ளுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5 நீ எவ்வளவாகச்
சங்கரிக்கப்பட்டுப்ேபானாய்! தருடர்கேளா,
இரவல் ெகாள்ைளயடிக்க றவர்கேளா
உன்னிடத்தல் வந்தால், தங்களுக்குப்
ேபாதுமானஅளவு தருடுவார்கள்
அல்லேவா? த ராட்ைசப்பழங்கைள
அறுக்கறவர்கள்உன்னிடத்தல்வந்தால், ச ல
பழங்கைள வ ட்டுவடுவார்கள் அல்லேவா?
6 ஏசாவனுைடயைவகள் எவ்வளவாகத்
ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டது; அவனுைடய
அந்தரங்கப் ெபாக்கஷங்கள் எவ்வளவாக
ஆராய்ந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
7 உன்னுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்த
எல்லா மனிதர்களும் உன்ைன
எல்ைலவைர துரத்தவ ட்டார்கள்; உன்னுடன்
சமாதானமாயருந்த மனிதர்கள் உன்ைன
ஏமாற்ற , உன்ைன ேமற்ெகாண்டார்கள்;
உன் அப்பத்ைதச் சாப்ப ட்டவர்கள் உனக்குக்
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கீேழ கண்ணிைவத்தார்கள். அவனுக்கு
உணர்வல்ைல. 8 அந்நாளில் அல்லேவா
நான் ஏேதாமிலுள்ள ஞானிகைளயும்,
ஏசாவன் மைலயலுள்ள புத்த மான்கைளயும்
அழிப்ேபன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.
9 ேதமாேன, ஏசாவன் மைலயலுள்ள
மனிதர்கள் அைனவரும் ெகாைலயனால்
அழிக்கப்படும்படி உன் பராக்க ரமசாலிகள்
கலங்குவார்கள்.

ஏேதாம் தன் சேகாதரைன அற்பமாகப்
பார்த்தல்

10 நீ உன் சேகாதரனாகய யாக்ேகாபுக்குச்
ெசய்த ெகாடுைமயன் காரணமாக
ெவட்கம் உன்ைன மூடும்; நீ முற்றலும்
அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவாய். 11 நீ எத ர்த்துநன்ற
நாளிலும், அந்நயர்கள் அவனுைடய
பைடையச் சைறப டித்துப்ேபான
நாளிலும், மறுேதசத்தார்கள்
அவனுைடய வாசல்களுக்குள் நுைழந்து
எருசேலமின்ேபரில் சீட்டுப்ேபாட்ட காலத்தல்,
நீயும் அவர்களில் ஒருவைனப்ேபால்
இருந்தாய். 12 உன் சேகாதரன்
அந்நயர்கள்வசமான அவனுைடய நாைள
நீ ப ரியத்ேதாேட பார்க்காமலும், யூதா
மக்களுைடய அழிவன் நாளிேல அவர்கள்
ந மித்தம் சந்ேதாஷப்படாமலும், அவர்கள்
ெநருக்கப்படுக ற நாளிேல நீ ெபருைமயாகப்
ேபசாமலும் இருக்கேவண்டியதாயருந்தது.
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13 என் மக்களின் ஆபத்து நாளிேல
நீ அவர்களுைடய வாசல்களுக்குள்
நுைழயாமலும், அவர்களுைடய
ஆபத்துநாளிேல அவர்கள் அநுபவக்க ற
தீங்ைக நீ வருப்பத்துடன் பார்க்காமலும்,
அவர்களுைடய ஆபத்துநாளிேல
அவர்களுைடயெசாத்தல்ைகைவக்காமலும்,
14 அவர்களில் தப்பனவர்கைள அழிக்க
வழிச்சந்த ப்புகளிேல ந ற்காமலும்,
இக்கட்டு நாளில் அவர்களில்
மீதயானவர்கைளக் காட்டிக்ெகாடுக்காமலும்
இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 15 எல்லா
ேதசங்களுக்கும் வ ேராதமான நாளாகய
ெயேகாவாவுைடய நாள் சமீபமாய்
வந்தருக்க றது; நீ ெசய்தபடிேய உனக்கும்
ெசய்யப்படும்; உன் ெசய்ைகயன் பலன்
உன் தைலயன்ேமல் தரும்பும். 16 நீங்கள்
என் பரிசுத்தமைலயன்ேமல் மதுபானம்
குடித்ததுேபாலேவ எல்லா மக்களும்
எப்ெபாழுதும் மதுபானம் குடிப்பார்கள்;
அவர்கள் குடித்து வழுங்குவார்கள்,
இல்லாதவர்கைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.

இஸ்ரேவலின்இறுத ெவற்ற
17 ஆனாலும் சீேயான் மைலய ேல

தப்பயருப்பவர்கள் உண்டு,
அவர்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பார்கள்;
யாக்ேகாபன் வம்சத்தார்கள்
தங்களுைடய ெசாத்துக்கைளச்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். 18 யாக்ேகாபு
வம்சத்தார்கள் ெநருப்பும், ேயாேசப்பு
வம்சத்தார்கள் ெநருப்புத்தழலுமாக
இருப்பார்கள்; ஏசா வம்சத்தார்கேளா
ைவக்ேகால் துரும்பாக இருப்பார்கள்;
அவர்கள் இவர்கைளக்ெகாளுத்த , ஏசாவன்
வம்சத்தல் மீதயாக இல்லாமல் இவர்கைள
சுட்ெடரிப்பார்கள்; ெயேகாவா இைதச்
ெசான்னார். 19 ெதன்ேதசத்தார்கள்
ஏசாவன் மைலையயும், சமனான
ேதசத்தார்கள் ெபலிஸ்தரின் ேதசத்ைதயும்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்
எப்ப ராயீமின் நாட்ைடயும், சமாரியாவன்
நாட்ைடயும் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்;
ெபன்யமீன் மனிதர்கள் கீேலயாத்ைதயும்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
20 சாரிபாத்வைர கானானியர்களுக்குள்ேள
சைறப்பட்டுப்ேபான இஸ்ரேவல்
மக்களாகய இந்தப் பைடயும்,
ேசப்பாராத்தல் சைறப்பட்டுப்ேபான
எருசேலம் நகரத்தார்களும் ெதற்குதைசப்
பட்டணங்கைளச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
21 ஏசாவன் மைலைய நயாயந்தீர்ப்பதற்காக
இரட்சகர்கள் சீேயான் மைலயல்
வந்துேசர்வார்கள்; அப்ெபாழுது இராஜ்யம்
ெயேகாவாவுைடயதாகஇருக்கும்.
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