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Obadiah
ওবািদয়া

ওবিদয়া ভাববাদীৰ পু ক । ওবিদয়াৰ দৰ্শন
ইেদামৰ িবনাশ ।
দৰ্শন। ৰভু িযেহাৱাই ইেদামৰ িবষেয় িচ া কিৰ ক’ ল:
আিম িযেহাৱাৰ পৰা বাৰ্ া িনেলাঁ, আৰু দশীবাসীৰ মাজৈল এজন
ৰাজদূত পঠােলা। তওঁ কিছল, “উঠা, তওঁৰ িবৰুে যু কিৰবৈল
তামােলাক উঠা।” ২ চাৱা, মই তামাক দশীবাসীৰ মাজত সৰু
কিৰম; আৰু তামাক অিতশয় হয় ান কৰা হ’ব।
৩উ
ানত িশলৰ হাত বাস কৰা জনৰ মনৰ অহংকােৰ তওঁক
ৰব না কিৰেল। কােন তামাৰ মনত কয়, “ কােন মাক মািটৈল
নমাব?” ৪ িযেহাৱাই কেছ, তু িম ঈগল প ীৰ দেৰ ওপৰৈল উিৰেলও,
আৰু তামাৰ বাঁহ তৰােবাৰৰ মাজত ািপত হ’ লও, মই তাৰ পৰা
তামাক নমাই আিনম।
৫ তামাৰ ওচৰৈল যিদ ৰািত চাৰ বা ডকাইত আেহ, তেনহ’ ল
( তামাক িকদেৰ উ
কৰা হেছ!) তওঁেলােক কৱল িনজৰ বােব
যেথ পিৰমেণ চু ৰ কিৰব ন? যিদ তামাৰ ওচৰৈল ৰা া িট
চােপাৱাসকল আেহ তেনহ’ ল তওঁেলােক সং হ কৰা ৰা া িটৰ
অৱিশ নাৰািখব ন? ৬ এেচৗৰ স ি কেনৈক লুট কৰা হিছল,
আৰু তওঁৰ
ধনেবাৰ কেনৈক অনুস ান কিৰ উিলওৱা হিছল!
৭ তামাৰ সেত সম
াপন কৰা লাকসকেল তামাক িনজৰ
বােট সীমাৈলেক পিঠয়াব। তামাৰ সেত িমেলেৰ থকা লাকসকেল
তামাক ৰব না কিৰেল, আৰু তামাৰ িবৰুে অিধক ভাৱশীল
হ’ল। তামাৰ আহাৰ খাৱা লাকসকেল তামাৰ বােব ফা পােত।
ইেদামৰ এেকা িবেবচনা শি নাই। ৮ িযেহাৱাই কেছ, সই িদনা মই
ইেদামৰ ানী লাকসকলক ংস নকিৰম ন, আৰু এেচৗৰ পৰতৰ
পৰা িবেবচনা দূৰ নকিৰম ন? ৯ হ তমন, তামাৰ লাকসকল
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আতি ত হ’ব, সেয় সকেলা লাকক এেচৗৰ পৰতৰ পৰা হত া কৰাৰ
াৰাই উ
কৰা হ’ব।
১০ তামাৰ ভাই যােকাবক কৰা অত াচাৰৰ বােব তু িম লাজত
পিৰবা, আৰু তু িম সৰকালৰ বােব উ
হবা। ১১ সই িদনা তু িম
আঁতিৰ থািকবা, আৰু অিচনাকী লােক তওঁৰ ধন-স ি ল যাব।
িবেদশীসকেল তওঁৰ দুৱাৰত েবশ কিৰ, িযৰূচােলমৰ বােব িচঠী
খলাব, আৰু তওঁেলাকৰ দেৰ তু িমও এজন হ’বা।
১২ িক
তামাৰ ভােয়ৰাৰ িবপদৰ সময়ত তু িম নাহাঁিহবা।
িযহূদাৰ লাকসকলৰ িবনাশৰ িদনত তওঁেলাকৰ ওপৰত আন
নকিৰবা; আৰু তওঁেলাকৰ য নাৰ িদনত গৰ নকিৰবা। ১৩ তু িম
মাৰ লাকসকলৰ দুেৰ াগৰ সময়ত তওঁেলাকৰ নগৰৰ দুৱাৰত
নােসামাবা; এেন িক, তওঁেলাকৰ িবপদৰ সময়ত তওঁেলাকৰ
শত উ ািসত নহ’বা। তওঁেলাকৰ ংসৰ সময়ত তওঁেলাকৰ
ধন-স ি লুট নকিৰবা। ১৪ তু িম পলাতক লাকসকলক উ
কিৰবৈল চািৰআিলত িথয় নহবা, আৰু য ণাৰ সময়ত তওঁৰ অৱিশ
লাকসকলক শাধাই িনিদবা।
১৫ িযেহাৱাৰ িদন দশবাসী সকলৰ বােব ওচৰ চািপেছ। তু িম
কৰাৰ দেৰই, তামাৈল কৰা হ’ব, আৰু তু িম কৰা কাৰ ৰ িতফল
তামাৰ মূৰত পিৰব। ১৬ কাৰণ মাৰ পিব ৰ পৰতত তামােলােক
পান কৰাৰ দেৰ, সকেলা দশবাসী সকেল অিবৰামভােৱ পান কিৰব।
তওঁেলােক পান কিৰব আৰু িগিলব, আৰু তওঁেলােক কিতয়াও
খাবৈল নােপাৱাৰ দেৰ খাব।
ই ৰােয়লৰ ম ল।
ৰ া পাৱাসকল িচেয়ান পৰতত থিকব, আৰু সেয় পিব ৰ
হ’ব; আৰু যােকাবৰ বংশই তওঁেলাকৰ িনজৰ স ি অিধকাৰ
কিৰব। ১৮ যােকাবৰ বংশ অি , আৰু যােচফৰ বংশ অি িশখা, আৰু
এেচৗৰ বংশ নৰাৰ দেৰ হ’ব; আৰু তওঁেলােক সইেবাৰ লাব, আৰু
ৰাস কিৰব। এেচৗৰ বংশত কােনা অবিশ নাথািকব; কাৰণ িযেহাৱাই
ইয়াক কিছল।
১৭ িক
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ণ অ লত লাকসকেল এেচৗৰ পৰত অিধকাৰ কিৰব,
আৰু িন ভূ িমৰ লাকসকেল িফিল ীয়া সকলৰ দশ অিধকাৰ কিৰব।
তওঁেলােক ই ৰিয়মৰ আৰু চমিৰয়াৰ ভূ িম অিধকাৰ কিৰব; আৰু
িবন ামীনীয়া লাকসকেল িগিলয়দ অিধকাৰ কিৰব।
২০ ই ৰােয়লী লাকসকলৰ ব ী ত থকা সন সমূেহ কনানীয়াৰ
পৰা চফাৰদৈলেক অিধকাৰ কিৰব; আৰু চাফৰদত থকা িযৰূচােলমৰ
ব ীেলাকসকেল দি ণ অ লৰ নগৰেবাৰ অিধকাৰ কিৰব। ২১ এেচৗৰ
পৰতৰ িবচাৰ কিৰবৈল উ াৰকৰ্ াসকেল িচেয়ান পৰতত উিঠব;
আৰু ৰাজ িযেহাৱাৰ হ’ব।
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