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ઓબાદ્યા
લેખક
આ ુસ્તક ઓબાદ્યા નામના પ્રબોધકના નામથી સંબો ધત કરવામાં

આ ું છે, પણ આપણી પાસે તેના જીવનચ રત્રની કોઈ મા હતી નથી.
પરદેશી રા અદોમ પરના ન્યાયશાસન વષેની તેની સમગ્ર પ્રબોધવાણી
દરમ્યાન ઓબાદ્યા યરુશાલેમ પર જે ભાર ૂકે છે તે પરથી આપણે
અ ુમાન કર શક એ છ એ કે ઓબાદ્યા દ ક્ષણના યહૂદાના રા માં
પ વત્ર શહેરની આસપાસના વસ્તારમાંથી આ ો હશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 605 થી 586 વચ્ચેનો છે.
એ ું સંભ વત લાગે છે કેઓબાદ્યા ું ુસ્તક યરુશાલેમના પતન પછ

થોડા જ સમયમાં એટલે કે બા બલના દેશ નકાલ દરમ્યાન કોઈક સમયે
લખા ું હ ું (ઓબાદ્યા 11-14).

વાંચકવગર્
ઇ ચ્છત વાંચકવગર્ અદોમની ચઢાઈ પછ ું યહૂદા હ ુ.ં

હે ુ
ઓબાદ્યા ઈ રનો પ્રબોધક છે કે જે ઈ ર અને ઇઝરાયલ બંને

વરુદ્ધપાપ કરવા બદલઅદોમને વખોડવાનીઆતકનો ઉપયોગ કરે છે.
અદોમના લોકો એસાવના વંશજો છે અને ઇઝરાયલીઓ તેના જો ડયા
ભાઈ યાકૂબના વંશજો છે. બંને ભાઈઓ વચ્ચેના ઝઘડાએ તેઓના
વંશજોને અસર પહોંચાડ છે. આ વભાજનને કારણે અદોમના લોકોએ
ઇઝરાયલીઓને તેમના મસરમાંથી નગર્મન સમયે પોતાના દેશમાંથી
પસાર થવા મનાઈ કર હતી. અદોમના અ ભમાનના પાપ માટે હવે પ્ર ુ
તરફથી ન્યાયશાસન ું સખત વચન જરૂર છે. ઈ ર તેઓ પર રાજ કરે
છે તે કારણે ારે દેશ ઈ રના લોકોને પાછો આપવામાં આવશે ત્યારે
અં તમ દવસોમાં સયોનના છૂટકારા વશેના અને પ ર ૂણર્તાના વચન
સાથે ુસ્તક ું સમાપન થાય છે.
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ુદ્રાલેખ
ન્યાયી ન્યાયશાસન

રૂપરેખા
1. અદોમની બરબાદ — 1:1-14
2. ઇઝરાયલનો અં તમ વજય— 1:15-21

ઓબાદ્યા ું સંદશર્ન
1 ઓબાદ્યા ું સંદશર્ન. પ્ર ુ યહોવાહ અદોમ વષે આમ કહે છે;

યહોવાહ તરફથી અમને ખબર મળ છે કે, એક એલચીને પ્રજાઓ
પાસે એમ કહ ને મોકલવામાં આ ો છે “ઊઠો ચાલોઆપણે અદોમની
વરુદ્ધ લડાઈ કરવાને જઈએ!” 2 જુઓ, “હુ તને પ્રજાઓમાં સૌથી
ના ું બનાવીશ. ું અ તશય ધ ારપાત્ર ગણાઈશ.

3 ખડકોની બખોલમાં રહેનારા તથા ઊંચે વાસો કરનારા; તારા
અંત:કરણના અ ભમાને તને ઠગ્યો છે. ું તારા મનમાં એમ માને છે
કે, “કોણ મને નીચે ૂ મ પર પાડશે?” 4યહોવાહ એમ કહે છે,જો કે ું
ગરુડની જમે ઊંચે ચઢ શ, અને જો કે તારો માળો તારાઓમાં બાંધેલો
હોય, તોપણ ત્યાંથી હુ તને નીચે પાડ શ.

5જો ચોરો તાર પાસે આવ,ે અને રાત્રે ૂંટારાઓ તાર પાસે આવે,
તો અરે ું કેવો ન થયો છે. તો ું તેઓને સંતોષ થાય તેટ ું તેઓ
લઈ ન હજાય.? જો દ્રાક્ષ વીણનારા તાર પાસે આવે તો, તેઓ નકામી
દ્રાક્ષાઓ પડતી ન હ ૂકે? 6એસાવ કેવો ૂંટાઈ ગયો અને તેના છૂપા
ભંડારો કેવા શોધી કાઢવામાં આ ા છે!

7તાર સાથે મૈત્રી કરનારા સવર્ માણસો તને તારા માગ એટલે સરહદ
બહાર કાઢ ૂકશ.ે જે માણસો તાર સાથે સલાહસંપમાં રહેતા હતા
તેઓએ તને છેતર ન*ે તારા પર જીત મેળવી છે. જઓે તાર સાથે
શાં તમાં રોટલી ખાય છે તેઓએ તાર નીચે જાળ બછાવે છે. તેની તને
સમજ પડતી નથી. 8 યહોવાહ કહે છે, તે દવસે આખા અદોમમાંથી
જ્ઞાની ુરુષોનો અને એસાવ પવર્ત પરથી ુ દ્ધનો નાશ ું હુ ન હ કરુ?
9 હે તેમાન, તારા ૂરવીર ુરુષો ભયભીત થઈજશે જથેી એસાવ પવર્ત
પરના પ્રત્યેક કતનો નાશ અને સવર્નો સંહાર થશ.ે
* 1:7 1:7 ઘાયલ
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અદોમને શક્ષાનાં કારણો
10 તારા ભાઈ યાકૂબ પર જુલમ ુજાયાર્ને કારણે ું શરમથી ઢકાઈ

જઈશ અને તારો સદાને માટે નાશ થશ.ે 11જે દવસે પરદેશીઓ તેની
સંપ લઈ ગયા અને બીજા દેશના લોકો તેનાં દરવાજાઓની અંદર
પ્રવેશ્યા અને યરુશાલેમ પર ચઠ્ઠ ઓ નાખી. તે દવસે ું દૂર ઊભો ર ો
અને તેઓમાંનો એક જ હોય તે ું તેં ક ુ.

12પણ તારા ભાઈના સંકટ સમયે તેના હાલ ું જોઈ ન રહે, યહૂદાના
લોકના વનાશને સમયે ું તેઓને જોઈને ુશ ન થા. અને સંકટ
સમયે અ ભમાનથી ન બોલ. 13 મારા લોકોની આપ ને દવસે એમના
દરવાજામાં દાખલ ન થા; તેઓની આપ ના સમયે તેઓની વપ
ન નહાળ. તેમની વપ ના સમયે તેઓની સંપ પર હાથ ન નાખ.
14 નાસી જતા લોકને કાપી નાખવા માટે ું તેઓના રસ્તામાં આડો
ઊભો ન રહે. અને તેના લોકના જઓે બચેલા હોય તેઓને સંકટ સમયે
શ ુઓના હાથમાં સોંપી ન દે.

ઈ ર પ્રજાઓનો ન્યાય કરશે
15 કેમ કે સવર્ પ્રજાઓ પર યહોવાહનો દવસ પાસે છે. તમે જે ું

બીજા સાથે ક ુ તે ું જ તમાર સાથે થશે†. તમારા કૃત્યો ું ફળ તમારે
જ ભોગવ ું પડશે. 16 જમે તમે મારા પ વત્ર પવર્ત પર પી ું છે, તેમ
બધાં પ્રજાઓ નત્ય પીશ.ે તેઓ પીશ,ે અને ગળ જશે, અને તેઓ ું
અ સ્તત્વ સમાપ્ત થઈ જશે.

ઇઝરાયલનો વજય
17પર ુ સયોનના પવર્ત પરજઓેબચી રહેલા હશે તેઓપ વત્રથશે

અને યાકૂબના વંશજો પોતાનો વારસો પ્રાપ્ત કરશે‡. 18 યાકૂબ ું કુટુબ
અ જે ું અને ૂસફ ું કુટુબજ્વાળાજે ું થશ.ે અનેએસાવના વંશજો
ૂંપરારૂપ થશે. અને તેઓ આગ લગાડ ને તેને ભસ્મ કરશે. એસાવના

ઘર ું કોઈ માણસ જીવ ું રહેશે ન હ. કેમ કે યહોવાહ એ બોલ્યા છે.
19 દ ક્ષણના લોકો એસાવના પવર્તનો અને નીચાણના પ્રદેશના લોકો

પ લસ્તીઓનો કબજો લેશે; અને તેઓ એફ્રાઇમના અને સમરુનના
પ્રદેશનો કબજો લેશે;અને બન્યામીનના લોકો ગલ્યાદનો કબજો લેશે.
† 1:15 1:15 બદલો ‡ 1:17 1:17 ઉદ્ધાર
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20 બંદ વાસમાં ગયેલા ઇઝરાયલીઓ ું સૈન્ય કે જે કનાનીઓ છે,
તે છેક સારફત ુધીનો કબજો લેશ.ે અને યરુશાલેમના બંદ વાસમાં
ગયેલા લોકો જઓે સફારાદમાં છે, તેઓ દ ક્ષણના નગરોનો કબજો
લેશે. 21એસાવના પવર્તનો ન્યાય કરવા સારુ ઉદ્ધારકો સયોન પવર્ત
પર ચઢ આવશે અને રા યહોવાહ ું થશ.ે
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