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ওবিদয় ভাববাদীর পুস্তক

ইেদাম শািস্ত পােব
1 ওবিদেয়র দশর্ন| আমার প্রভু সদাপ্রভু ইেদাম সম্বেন্ধ এই

কথাগুেলা বেলেছন|

আমরা স্বয়ং প্রভু ঈশ্বেরর কাছ েথেক একিট খবর শুনলাম|
িবিভন্ন জািতর কােছ একিট বাতর্ া পাঠােনা হেয়িছল|

েস বেলিছল, “চেলা, ইেদােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কির|”

প্রভু ইেদােমর সেঙ্গ কথা বলেলন
2 “ইেদাম, আিম েতামােক কু্ষদ্রতম জািতেত পিরণত করব|

প্রেতয্েক েতামােক ঘৃণা করেব|
3 েতামার অহঙ্কার েতামােক ওপের তুেলেছ|

তুিম েসই সব গুহায় বাস কর, েযগুিল দূরােরাহ উঁচু পাহােড়
অবিস্থত|

েতামার বাড়ী পবর্েতর েথেক েবশ অেনক ওপের|
েসজনয্ তুিম মেন মেন বেলা,

�েকউ আমােদর নামােত পাের না|� ”

ইেদামেক নীেচ নামােনা হেব
4 প্রভু ঈশ্বর এই কথািট বেলেছন:
“তুিম যিদও ঈগেলর মেতা উঁচুেত ওেড়া এবং তারােদর মেধয্ েতামার

বাসা কের রােখা,
তাহেলও আিম েসখান েথেক েতামােক নীেচ নামাব|”
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5 সিতয্ই েতামার িবনাশ হেব!
েচাররা েতামার কােছ আসেব!

আর, ডাকাতরা রািত্রেবলায় আসেব!
ওই েচােররা যা চায় তার সবই িনেয় যােব!

যখন শ্রিমকরা েতামােদর েক্ষেত দ্রাক্ষাসমূহ সংগ্রহ কের
তারা অন্তত কেয়কটা দ্রাক্ষা েফেল েরেখ যায়|

6 িকন্তু শত্রুরা এেষৗর (ইেদােমর অিধবাসীরা এেষৗর বংশধর)
লুেকােনা গুপ্তধন তন্ন তন্ন কের খঁুজেব

এবং তারা সবই খঁুেজ পােব|
7 েয সব েলাকরা েতামােদর সহকারী

তারা সবাই েতামােদর েদশ েথেক েজার কের েবর কের েদেব|
েতামােদর অন্তরঙ্গ বনু্ধরা েতামােদর সেঙ্গ চালাকী করেব

এবং েতামােদর অনয্ায় কাজ করেত বাধয্ করেব|
েতামােদর সঙ্গীরা েতামােদর

ফঁােদ েফলবার পিরকল্পনা করেব|
তারা বেল, �িতিন িকছুই সেন্দহ করেবন না!� ”

8 প্রভু বেলেছন,
“ঐিদন আিম জ্ঞানী েলাকেদর ধ্বংস করব|
আিম এেষৗর পবর্েতর বুিদ্ধমান েলাকেদর ধ্বংস করব|

9 ৈতমন, েতামার শিক্তমান মানুষগুিল আতিঙ্কত হেব|
এেষৗর পবর্েতর প্রেতয্কিট মানুষই ধ্বংস হেব|

অেনক েলাকেক হতয্া করা হেব|
10 লায েতামরা চাপা পড়েব

এবং েতামরা িচরকােলর জনয্ ধ্বংস হেয় যােব|
িকন্তু েকন? কারণ তুিম েতামার ভাই যােকােবর সেঙ্গ অতয্ন্ত
িনষু্ঠর আচরণ কেরছ|

11 তুিম ইস্রােয়েলর শত্রুেদর সেঙ্গ হাত িমিলেয়িছেল|
অেচনা মানুষ ইস্রােয়েলর ধন িনেয় েগেছ|

িবেদশীরা ইস্রােয়ল শহেরর দরজা িদেয় প্রেবশ কেরিছল|



ওবিদয় 12 iii ওবিদয় 16

েসই সব িবেদশীরা ঘঁুিট েচেল িঠক কেরিছল, েজরুশােলেমর
েকান্ অংশটা তারা দখল করেব|

এবং তুিম তােদর সেঙ্গ িঠক েসইখােন িনেজর ভাগিট েবেছ
েনবার জনয্ অেপক্ষা কেরিছেল|

12 তুিম েতামার ভাইেয়র িবপেদর সমেয় েহেসিছেল|
েসটা কখনও েতামার করা উিচত হয়িন|

যখন শত্রুরা িযহূদা ধ্বংস করিছল েসই সমেয় তুিম খুশী িছেল|
েতামার কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

তােদর িবপেদর সময় তুিম বড়াই কেরিছেল|
েতামার কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

13 েতামরা আমার প্রজােদর শহেরর দরজা িদেয় প্রেবশ কেরিছেল,
এবং তােদর সমসয্া েদেখ েতামরা েহেসিছেল|

তােদর সমসয্ার সমেয় েতামােদর কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|
তােদর িবপেদর সমেয় েতামরা তােদর ধনসম্পদ িনেয়
িনেয়িছেল|

েতামােদর কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|
14 েচৗমাথার েমােড় েতামরা দঁািড়েয়িছেল

এবং েয সব েলাকরা পালাবার েচষ্টা করিছল তােদর েতামরা
হতয্া কেরিছেল| েতামােদর কখনও েসটা করা উিচত হয়িন|

েয সব েলাকরা জীিবত অবস্থায় পালািচ্ছল েতামরা তােদর ধেরিছেল|
কখনও েস কাজ েতামােদর করা উিচত হয়িন|

15 সব জািতর ওপর
প্রভুর িদন আসেছ|

েতামরা অনয্েদর প্রিত যা খারাপ কাজ কেরিছেল,
েতামােদর প্রিতও েসগুিল ঘটেব|

ওই একই খারাপ িজিনষ
েতামােদর মাথােতও পড়েব|

16 ওই একই মন্দ িবষয়গুিল েতামােদর মাথার ওপর এেস পড়েব|
েকন? কারণ েতামরা আমার পিবত্র পবর্েতর ওপর রক্তপাত ঘিটেয়ছ|



ওবিদয় 17 iv ওবিদয় 20

তাই অনয্ানয্ জািতরা েতামােদর রক্তও ঝরােব|*
েতামরা েশষ হেয় যােব|

মেন হেব েযন েতামােদর েকান অিস্তত্বই িছল না|
17 িকন্তু িসেয়ান পবর্েত িকছু েলাক জীিবত েথেক যােব|

তারা িবেশষ েলাক বেল গণয্ হেব|
যােকােবর বংশধররা িনেজেদর অিধকারভুক্ত িজিনসগুেলা

িফিরেয় িনেয় যােব|
18 যােকােবর পিরবার আগুেনর মত হেয় উঠেব|

েযােষেফর জািত হেব অিগ্নিশখার মত|
িকন্তু এেষৗর উপজািতরা হেব তৃেণর মত|
িযহূদাবাসীরা ইেদামেক পুিড়েয় েফলেব|

িযহূদাবাসীরা ইেদামেক ধ্বংস কের েদেব|
তখন এেষৗর উপজািতর মেধয্

েকউ জীিবত থাকেব না|”
েকন?

কারণ প্রভু ঈশ্বরই এই কথািট বেলেছন|
19 তখন েনেগভ-এর েলাকরা

এেষৗর পবর্েত বাস করেব
এবং পাহােড়র পাদেদেশর েলাকরা

এেস পেলষ্টীয়েদর েদশগুিল অিধকার কের েনেব|
ওই সব েলাকরা ইফ্রিয়েমর এবং শমিরয়ার েদেশ বাস করেব|

িগিলয়দ িবনয্ামীেনর অিধকারভুক্ত হেব|
20 ইস্রােয়েলর েলাকরা তােদর বাড়ী ছাড়েত বাধয্ হেয়িছল;

িকন্তু ওই সব েলাকরাই সািরফত্ পযর্ন্ত কনানীয় েদশ অিধকার
করেব|

িযহূদার েলাকরা েজরুশােলম তয্াগ কের সফারেদ িগেয় বাস করেত
বাধয্ হেয়িছল|

িকন্তু তারা েনেগেভর শহরগুিল অিধকার করেব|
* 1:16: কারণ � ঝরােব আক্ষিরক অেথর্, “েযেহতু েতামরা আমার পিবত্র পবর্েতর ওপর
দ্রাক্ষারস পান কেরিছেল েসইেহতু অনয্ানয্ জািতরা আমার পানপাত্র েথেক পান করেব|”
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21 িবজয়ীরা িসেয়ান পবর্েতর উপের যােব|
এবং েয সব েলাকজন এেষৗর পবর্েত থােক তােদর শাসন করেব
ও রাজয্িট প্রভুর অিধকারভুক্ত হেব|
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