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ఓబదాయ్
గంథకర
ఓబదాయ్ అనే పవక రాశాడు. ఇతని జీవిత చరిత గురించి

ఎలాటి సమాచారమూ లేదు. పొరుగు జాతి అయిన ఎదోము
తీరుప్ వినిపించడంలో ఓబదాయ్ యొరుషలేమును కేందంగా
చేయడానిన్బటిట్ ఇతడు యూదయ రాషట్ర్ంలో పరిశుదద్ పటట్ణ
పరిసరాలకు చెందినవాడనిభావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 840 - 586
యెరుషలేము పతనం జరిగిన కొదిద్ కాలానికే ఓబదాయ్ రచన

జరింగిందని భావించవచుచ్ (వ. 11-14). అంటే బబులోను చెర
కాలంలో.

సీవ్కర
ఎదోము దాడి తరువాత కాలంలోయూదులు.
పయోజనం
దేవునికి, ఇశాయేల్ కు వయ్తిరేకంగా ఎదోము చేసిన పాపాలకు

వయ్తిరేకంగా వారి తీరుప్ పకటించడానికి దేవుని పవక ఓబదాయ్ను
దేవుడు ఉపయెగించుకునాన్డు. ఎదోమీయిలు ఏశావు సంతతి.
ఇశాయేలీయిలు అతని కవల తముమ్డు యాకోబు సంతతి. ఈ
అనన్దముమ్ల మధయ్ ఉనన్ విరోధం వాని దావ్రా వచిచ్న రెండు
జాతులకు కూడా పాకింది. ఈ విరోధం వలల్ ఇశాయేలీయిలు ఈజిపుట్
నుండి తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు వారిని ఎదోమవారు తమ భూభాగం
గుండావెళళ్నీయలేదు. ఎదోమీయిలగరవ్ంమూలంగాదేవునినుండి
తీవ నహెచచ్రిక అవసరం అయింది. దేవుని పజలకు వారి భూమి
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తిరిగి సవ్ంత చివరి రోజులోల్ సీయోనుకు విముకి కలుగుతుందనన్
వాగాద్ నంతో పుసత్కం ముగుసుత్ ంది. దేవుడేవారిని పరిపాలిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
నాయ్య తీరుప్

విభాగాలు
1. ఎదోము నాశనం— 1:1-14
2. ఇశాయేలు అంతిమ విజయం— 1:15-21

ఎదోము నాశనం
1-4;యిరీమ్ 49:14-16
5-6;యిరీమ్ 49:9-10

1 ఓబదాయ్ దరశ్నం. ఎదోము గురించి యెహోవా పభువు ఈ
విషయం చెబుతునాన్డు. యెహోవా నుంచి మేము ఒక నివేదిక
వినాన్ం. “లెండి. ఎదోము మీద యుదధ్ం చేయడానికి కదలండి”
అని దేవుడు ఒక రాయబారిని రాజాయ్లకు పంపాడు. 2 నేను ఇతర
రాజాయ్లోల్ నినున్ తకుక్వ చేసాత్ ను. వాళ ళ్ నినున్ దేవ్షిసాత్ రు.

3 నీ హృదయ గరవ్ం నినున్ మోసం చేసింది. కొండ సందులోల్
ఎతత్యినఇంటోల్ నివసించేనువువ్ “ననెన్వడు కిందపడేసాత్ డు?” అని
నీ మనసుస్లో అనుకుంటునాన్వు. 4 గదద్లా నువువ్ కి ఎగిరినా
నకష్తాలోల్ గూడు కటుట్ కునాన్ అకక్డనుంచి నినున్ కింద పడేసాత్ ను,అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు.

5 దొంగలు నీ దగగ్రికి వసేత్, వాళ ళ్ రాతి పూట వచిచ్ తమకు
కావలసినంత వరకే దోచుకుంటారు గదా. దాకష్ పండుల్ పోగు చేసే
వాళ ళ్ నీ దగగ్రికి వసేత్ కొనిన్ పళ ళ్ విడిచి పెడతారు గదా. అయితే,
అయోయ్! నువువ్ బొతిత్గా నాశన పోయావు. 6ఏశావు వంశం వారిని
పూరిగా దోచుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ ళ్ దాచిపెటిట్న ధనమంతా
దోపిడీ అవుతుంది.
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7నీతోసంధి చేసినవారు నినున్ తమసరిహదుద్ వరకూ పంపేసాత్ రు.
నీతో సమాధానంగా ఉనన్వాళ ళ్ నినున్ మోసగించి ఓడిసాత్ రు. నీ
అనన్ం తినన్వాళ ళ్ నినున్ పటుట్ కోడానికి వల వేసాత్ రు. ఎదోము అరథ్ం
చేసుకోలేడు. 8 ఆ రోజు నేను ఏశావు పరవ్తాలోల్ తెలివి లేకుండా
చేయనా? ఎదోములోనిజాఞ్ నులను నాశనం చేయనా? అనియెహోవా
చెబుతునాన్డు. 9 తేమానూ, నీ శకిమంతులకు భయం వేసుత్ ంది.
అందుచేత ఏశావు పరవ్తాలోల్ నివసించేవారంతాహతమవుతారు.

10 నీ సోదరుడు యాకోబుకు నువువ్ చేసిన దౌరజ్నాయ్నికి
నీకు అవమానం కలుగుతుంది. ఇక ఎపప్టికీ లేకుండా నువువ్
నిరూమ్ల పోతావు. 11నువువ్ దూరంగా నిలుచ్నన్ రోజున, వేరే దేశం
వాళ ళ్ అతని ఆసిత్ని తీసుకుపోయిన రోజున, విదేశీయులు అతని
గుమామ్లోల్ కి వచిచ్ యెరూషలేము మీద చీటుల్ వేసిన రోజున నువువ్
కూడావారిలో ఒకడిగా ఉనాన్వు.

12 నీ సోదరుని దినాన, అతని దురవసథ్ దినాన నువువ్
ఆనందించవదుద్ . యూదావారి నాశన దినాన వారి సిథ్తి చూసి
సంతోషించ వదుద్ . వారిఆపదిద్నాలోఅతిశయించ వదుద్ . 13నాపజల
విపతుత్ రోజున వారి గుమామ్లోల్ పవేశించ వదుద్ . వారి ఆపదిద్నాలో
సంతోషిసూత్ వారి బాధ చూడ వదుద్ . వారి విపతుత్ రోజున వారి ఆసిత్ని
దోచుకోవదుద్ . 14 వారిలో తపిప్ంచుకునన్ వారిని చంపేయడానికి
అడడ్దారులోల్ నిలబడ వదుద్ . ఆపదిద్నాలో వారిలో మిగిలే వారిని
శతువుల చేతికి అపప్గించవదుద్ .

జాతులకు తీరుప్
15రాజాయ్లకూ యెహోవా దినం దగగ్ర పడింది. అపుప్డు నువువ్

చేసినటేట్ నీకూ చేసాత్ రు. నువువ్ చేసిన పనులు నీ తల మీదికి తిరిగి
వసాత్ యి. 16 మీరు నా పవిత పరవ్తం తాగినటుట్ రాజాయ్లనీన్
ఎపుప్డూ తాగుతూ ఉంటాయి. తాము ఎనన్డూ ఉనికిలో లేని వారి
లాగాఉండితాగుతుంటారు.
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సీయోనుకు విముకి
17అయితేసీయోను కొండమీదతపిప్ంచుకునన్ వారు నివసిసాత్ రు.

అది పవితంగాఉంటుంది.యాకోబు వంశంవాళ ళ్ తమవారసతవ్ం
పొందుతారు. 18యాకోబు వంశం వారు నిపుప్లా,యోసేపు వంశం
వారు మంటలా ఉంటారు. ఏశావు వంశం వారు ఎండు గడిడ్లా
ఉంటారు. నిపుప్ వారిని కాలేచ్సి దహించేసుత్ ంది. ఏశావు వంశంలో
ఎవరూమిగలరు, అనియెహోవాచెపాప్డు.

19 ద ణ దికుక్న నివసించేవారు ఏశావు పరవ్తానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. దాన పాంతాలోల్ ఉండే వారు
ఫిలిషీయుల దేశానిన్సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. వాళ ళ్ ఎఫాయిం
పజల భూములనూ సమరయ పజల భూములనూ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. బెనాయ్మీను పజలు గిలాదు పాంతానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. 20 ఇశాయేలీయులోల్ బందీలుగా దేశాంతరం
పోయినవారు సారెపతు వరకూ కనాను పాంతానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. యెరూషలేము వారిలో బందీలుగా సెఫారాదుకు
పోయిన వారు ద ణ పాంత పటట్ణాలను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
21 ఏశావు పరవ్తానిన్ శి ంచడానికి రకష్కులు సీయోను పరవ్తం
ఎకుక్తారు. అపుప్డు రాజయ్ంయెహోవాది అవుతుంది.
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