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ઓબાદ્યા
અદોમ સજા પામશે

1 આ ઓબાદ્યા ું સંદશર્ન છે. પ્ર ુ યહોવા અદોમ વષે આમ
કહે છે:
યહોવા દેવ તરફથી અમને સંદેશો મ ો છે.

દેવે એલચી મોકલ્યો છે અને રા ો માટે આ સંદેશો આપ્યો
છે.

ઉભા થાઓ, “ચાલો આપણે અદોમની સામે ુદ્ધે ચઠ એ.”
યહોવા અદોમને કહે છે

2 “હુ તને રા ો વચ્ચે સૌથી ના ું બનાવીશ.
ું અ તશય ૃ ણત છે.

3 ઓ ઊંચા પહાડો પર
અને ખડકોની બખોલમાં વસનાર,
તારા અંતરના અ ભમાને તને ભરમા ો છે.

ું તારા મનમાં એમ વચારે છે કે,
‘મને કોણ ભોંય પર પછાડ શકે એમ છે?’ ”
અદોમને ની ું પાડવામાં આવશે

4 “ગરૂડની જમે ું ઘણે ઊંચે ચઢ શ
અને તારાઓ મધ્યે તારો માળો બાંધીશ તો,
ત્યાંથીય હુ તને નીચે પાડ શ એમ યહોવા કહે છે.

5 જો ચોરો તાર પાસે આ ા હોત તો ઘણું સારુ થાત.
ધાડપાડુઓ રાતે આ ા હોત તો વધારે સારુ થાત.

તેઓએ ફકત તેઓને સંતોષ થાય ત્યાં જ ુધી લી ું હોત.
જો દ્રાક્ષ વહેરવા વાળાઓ તાર પાસે આ ાં હોત.

તેઓએ તારા માટે વેરણ છોડ રા ું હોત,
પણ તારો સં ૂણર્ નાશ થશે.

6 એસાવનો દેશ કેવો ૂંટાઇ ગયો!
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તારા છૂપા ભંડારોય રહેવા ન પામ્યા!
7 તાર સાથે મૈત્રી કરાર કય છે,

તેઓ તને સરહદ બહાર કાઢ ુકશ.ે
તેઓ તને છેતરશ.ે

તારા બધા મત્રો તને હરાવશ.ે
તેઓ તારો રોટલો તાર નીચે

જાળની જમે રાખે છે.
‘તને તેની સમજ ન હ હોય.’ ”
8 યહોવા કહે છે, “તે દવસે આખા અદોમમાં એક

પણ શાણો માણસ હશે ન હ કારણકે
હુ એસાવ પવર્ત પરના સવર્ શાણા માણસો ું શાણપણ હર
લઇશ.

9 હે તેમાન, તારા ૂરવીર ુરુષો ભયભીત થઇ જશે
અને એસાવના પવર્ત પરના પ્રત્યેક કતનો નાશ
અને સંહાર કરવામાં આવશ.ે

10 હે અદોમ, તારા ભાઇ યાકૂબ પર
થયેલી બળજબર ને કારણે શરમથી ઢકાઇ જઇશ
અને તારો સદાને માટે નાશ થશે.

11 જે દવસે દશુ્મન પરદેશીઓ
યરૂશાલેમનાં દરવાજાઓમાં પ્રવેશ્યા

અને તેની સંપ કબજે કર
અને ચઠ્ઠ ઓ નાખી તેના ભાગ કયાર્,
ું જોતો ઉભો ર ો અને તેઓમાંનો એક બન્યો.

12 પણ ારે તારા સગાને દૂર દેશમાં લઇ જવાયો હતો
ત્યારે તારે ુશ થ ું જોઇ ું ન હ ુ,ં

યહૂદાના નાશના દવસે
તારે આનંદ માણવો જોઇતો ન હતો,

ારે તેઓ પડ ત હતા,
ત્યારે તેઓની હાંસી ઉડાવવી જોઇતી ન હતી.

13 તારે મારા લોકોની આપ ને દવસે એમના શહેરનાં
દરવાજામાં દાખલ થ ું જોઇ ું નહો ુ.ં
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તેમની ુશ્કેલીના સમયે તારે તેમની વપ વષે ુશ થ ું જોઇ ું
ન હ ુ.ં

તેમની ુશ્કેલીના સમયે તારે તેમની સંપ ુંટવી જોઇતી ન
હતી.

14 તારે તારા ભાગી જતા ભાઇઓની હત્યા કરવા
રસ્તાના ફાંટા આગળ ઊભા રહે ું જોઇ ું નહો ુ.ં
ુશ્કેલીનાં સમયમાં તારે બચેલા લોકોને બંદ વાન કર લેવા
જોઇતા ન હતા.ં

15 યહોવા ટૂક સમયમાં જ
સવર્ રા ો પર વેર લેશ.ે

તમે જે ું ઇસ્રાએલ સાથે ક ુ તે ું જ તમાર સાથે થશે.
તમારા કૃત્યો તમારા જ માથાં પર પાછા અફળાશે.

16 જમે તેં મારા પ વત્ર પવર્ત પર પી ુ,ં
તેથી બધાં રા ો પણ સતત પીશે અને ગળશ,ે

ાં ુધી તેમ ું અ સ્તત્વ
સમાપ્ત થાય ત્યાં ુધી.

17 પર ુ સયોનના પવર્ત પર જઓે બચી રહેલા હશ,ે
અને તે પ વત્ર થશે,

યાકૂબના વંશજો પોતાનો
વારસો પાછો મેળવશ.ે

18 યાકૂબ ું કુટુબ અ જે ું
અને ૂસફ ું કુટુબ જવાળા જે ું બનશે.

તેઓ એસાવના વંશજોને
ૂકા ખેતરની જમે સળગાવી અનેન કરશે.

કોઇ પણ અદોમથી પલાયન થશે ન હ.”
કારણકે યહોવાએ તેમ ક ું છે.

19 દ ક્ષણ યહૂદાના લોકો એસાવના પવર્તનો કબજો લેશ;ે
પ મની તળેટ ના લોકો પ લસ્તીયોનો કબજો લેશ;ે

તેઓ એફ્રાઇમના અને સમરૂનના પ્રદેશનો પણ કબજો લેશે.
બન્યામીનના લોકો ગલયાદનો કબજો લેશે.

20 ઇસ્રાએલ ું સૈન્ય જે દેશવટે છે.
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કનાનથી સારફત ુધીના લોકો વચ્ચ,ે
અને યરૂશાલેમના તે લોકો જઓે સફારાદમાં દેશવટે છે,

તેઓ દ ક્ષણના પ્રદેશોનો કબજો લેશ.ે
21 ઉધ્ધારકો સયોન પવર્ત પર જશે

અને એસાવના પવર્તનો ન્યાય કરશે
અને યહોવા પોતે રાજા બનશ.ે
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