
ઓબદયાને થયે ુ ંદશન  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

પયગબંર હબાકુકની મ ઓબિદયા પણ યરુશાલેમ મિંદરની પજૂાિવિધ સાથે સકંળાયેલો એક પયગબંર છે. બાર ગૌણ પયગબંરોમા ં

ઓબિદયા ચોથો પયગબંર ગણાય છે. પયગબંર ઓબિદયાનુ ંનામ ધરાવતો બાઈબલનો ઓબિદયા ગ્રથં પયગબંરોના ંલખાણોમા ંસૌથી 

નાનુ ંલખાણ છે. એમા ંફક્ત એક જ પ્રકરણમા ં21 વાક્યો છે. 

 

બીજા કેટલાક પયગબંરોની મ પયગબંર ઓબિદયા િવશે પણ આપણે કશુયં જાણતા નથી. બાઈબલમા ંએના િપતાનુ ંનામ સુ ા ંનથી. 

આખા બાઈબલમા ંઓબિદયા નામે બીજા નવા યિક્તઓની પણ વાત મળે છે. 

 

ઓબિદયા ગ્રથં ક્યારે અને ક્યા ંલખાયો છે એ િવશે પણ બાઈબલના પિંડતોમા ંએકમત નથી. જો કે બાઈબલના મોટા ભાગના િન ણાતો 

માને છે કે પયગબંર ઓબિદયા તો પયગબંર ઈિમર્યાનો સમકાલીન છે. ઓબિદયા ગ્રથંની એકથી નવ કડીઓ અને ઈિમર્યા ગ્રથંના 49મા ં

પ્રકરણની સાથી 22 સધુીની કડીઓ વ ચે ખબૂ સા ય છે. બનેં પયગબંરોના આ ભાગો કોઈ અજ્ઞાત ચમર્પત્રના લખાણ પ તોત્રમાથંી 

લેવાયેલા હોવાની શક્યતા છે. 

 

પયગબંર ઓબિદયાએ પોતાના ગ્રથંમા ંએદોમની પડતીની વાત કરી છે. અદોમ પેલે તાઈનના યહિૂદયાના દિક્ષણમા ંઆવેલો એક પ્રદેશ 

છે. ઓબિદયા ગ્રથં ન ધે છે તેમ અદોમ પ્રજા યાકોબના વશંના જાતભાઈઓ છે. છતા ંયહિૂદયા િવરુ ના અદોમ પ્રજાના ંકામકાજોના ઘણા ં

ઉ લેખો બાઈબલના ઉ પિ થી માડંી આમોસ સધુીના જુદા જુદા ગ્રથંોમા ંમળી આવે છે. 

 

અબોિદયાના પહલેા વાક્યની પ્ર તાવના પછી બેથી સાતમી કડી સધુી પયગબંર પ્રભનેુ નામે અદોમ ઉપરનો ચકુાદો આપે છે. હુ ંતને 

પ્રજાઓમા ંહલકો પાડીશ, તને િબલકુલ હડધતૂ કરવામા ંઆવશે... તુ ંતો કેવો તિળયાઝાટક થઈ ગયો છે ! એસાવનો દેશ કેવો લ ૂટંાઈ ગયો 

! તારા પા ભડંારોયે રહવેા ન પા યા ! તારી સાથે મૈત્રીના કરાર કરનારાઓને તને છેતય  છે. તેમણે તને છેક સરહદ બહાર હાકંી કાઢયો 

છેઃ તારા બધા મળિતયાઓએ જ તારા ઉપર કબજો જમા યો છે અને તારો રોટલો ખાનારાઓએ જ તને જાળમા ંફસા યો છે. તારામા ં

અક્કલ નથી. 

 

પછીની આઠની 14મી કડીમા ંઈસાયલ સામેના અદોમના ગનાઓ ગણીગણીને પયગબંર અગમવાણી ભાખે છે અને અદોમના સવર્નાશની 

વાતને ફરી યાદ દેવડાવે છે. “તે િદવસે હુ ંઅદોમના ડા ા માણસોનો નાશ કરીશ અને તેમનુ ંબધુ ંશાણપણ હરી લઈશ. ઓ તેમાન, તારા 

શરૂવીરો ભયભીત થઈ જશે અને અદોમમા ંવસતા એકેએક માણસની કતલ કરવામા ંઆવશે.” 

 



ઓબિદયાના છે લા ભાગ 15 થી 21મી કડીમા ં“પ્રભનુા િદવસની અને ઈસાયલની ચડતી આગાહી છે. પણ િસયોનના પવર્ત ઉપર તો મારા 

લોકોમાનંા  બચી ગયા હશે તેઓ વસશે અને એ પિવત્ર ધામ ગણાશે. યાકોબના વશંજો પોતાની િમલકત પાછી મેળવશે... દિક્ષણ 

યહદૂાના લોકો અદોમનો કબજો લેશેઃ પિ મના નીચાણવા પ્રદેશના લોકો પિલિ તયાનો કબજો લેશેઃ તેઓ એફ્રાઈમના અને શમ નના 

પ્રદેશનો કબજો પણ લેશે. િબ યામીનના લોકો િગ યાદનો કબજો લેશે...” 

 

ઓબિદયાની છે લી કડીમા ંપયગબંર જણાવે છે કે પ્રભનુો િદવસ-ઈ રનુ ંરા ય થાપવામા ંઆવશે. જો કે, અહીં પયગબંર ઓબિદયાનો 

સદેંશ બીજા યશાયા, ઈિમર્યા, હઝિકયલ અને હોિશયા વા પયગબંરોની અગમવાણીની મ પ ટપણે કહવેાયો નથી. “યરુશાલેમની 

િવજયી સેના અદોમ ઉપર ચડાઈ કરી તેની ઉપર સ ા જમાવશે અને પછી પ્રભનુી આણ વતર્શે.” 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-06-2007) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 01-07-2007) 
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