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ಒಬದ್ಯ

ಎದೋಮ್ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದು
1ಒಬದ್ಯನಿಗೆಆದದೈವದಶರ್ನ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವು ಒಂದು ಸುದಿ್ಧ ಕೇಳಿದೆವು.
ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶದೂತನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಬನಿ್ನ, ಾವು ಎದೋಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ.”

ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ
2 “ಎದೋಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ

ಾಡುವೆನು.
ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಗೆ ಾಡುವರು.

3ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು.
ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿನ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ,
‘ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಳಿಸ ಾರರು.’ ”
ಎದೋಮನು ಅದೋಗತಿಗೆ ಸೇರುವನು

4ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರೂ,

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಕಟಿ್ಟದರೂ ಸಹ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.

5ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವೆ.
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ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು,
ದರೋಡೆ ಾರರು ಾತಿ್ರವೇಳೆ ಬರುವರು.

ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚುವರು.
ನಿನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ

ಕೆಲ ಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು.
6ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಏ ಾವಿನ ಗುಪ್ತನಿಧಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು;

ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು.
7ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ

ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟವರು.
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು

ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವರು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದವನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವನು.
‘ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಅನು್ನವರು.

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಜಾಣರನು್ನ ಾನು

ಾಶ ಾಡುವೆನು.
9ತೇ ಾನನೇ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವೀರರು ಭಯಪಡುವರು.

ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಶ ಾಗುವನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಹತ ಾಗುವರು.

10ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವೆ,ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಗುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.

11ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.
ಅನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಪರದೇಶಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.



ಒಬದ್ಯ 12 iii ಒಬದ್ಯ 16

ಆ ಪರದೇಶಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾವ ಾಗ ತಮಗೆ
ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಾಕಿದರು.

ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ್ದ.
12ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸಿದೆ.

ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ.

ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ನೀನು ಅವರ ಸಂಕಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೆ.

ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
13 ನನ್ನ ಜನರ ನಗರದ ಾಗಿಲನು್ನ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ

ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

ಅವರು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರದಿತು್ತ.
14 ಾರಿಯ ಚೌಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗುವವರನು್ನ ಾಯಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರನು್ನ ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೆ. ನೀನು ಾಗೆ

ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
15ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ

ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು.
ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರು ನಿನ್ನ

ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಸುವರು.
ಅದೇ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

16 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅನಿಸುವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವೆ.
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17ಆದರೆ ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಇರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
ಾಕೋಬನ ಜನರು ತಮಗೆ ಸೇರಿರುವದನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರು ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವರು.
ೕಸೇಫನ ಜ ಾಂಗವು ಬೆಂಕಿಯ ಾಲಗೆಗಳಂತೆ ಇರುವರು.

ಆದರೆ ಏ ಾವಿನ ಜ ಾಂಗ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.

ಆಗ ಏ ಾವಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.”
ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತು.

19ಆಗ ನೆಗೆವಿನ ಜನರು ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಾಸಿಸುವವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶವನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರಿಗೆ ಸೇರುವದು.

20 ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಚಾರೆಪ್ತದವರೆಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಸೆಫಾರದಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನೆಗೆವಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

21ವಿಜಯಿಗಳುಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ಾ್ನಳುವರು.
ಆಗ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರುವುದು.
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